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 EASY-LASER AB    ( )   
   250 000 ;

 HWACHEON MACHINERY EUROPE GMBH,   -
 ( )      700 000 ;

 TL TECHNOLOGY AG,    ( ) 
     1 000 000 . 

 WIMA E.K.    ( )   
   400 000 .

  -   
 ( . .):
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(код ЄДРПОУ 05528409, місцезнаходження: 03073, м. Київ, провулок 
Балтійський, 20) повідомляє, про проведення річних Загальних зборів акці-
онерів, які відбудуться 26 квітня 2018 року о 10.00 год. у кабінеті Голови 
правління за адресою: м. Київ, провулок Балтійський, 20. Реєстрація ак-
ціонерів та їх представників проводиться з 09.00 до 09.45 за місцем та в 
день проведення зборів. 
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних зборів 
акціонерів.

2. Звіт про результати фінансово - господарської діяльності Товариства 

за 2017 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 

2017 рік.
4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства (покриття збитків).
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-

них зборах: 20 квітня 2018 року. Акціонери можуть ознайомиться з матеріа-
лами, які необхідні для проведення зборів, в робочі дні з 11.00 до 16.00 за 
адресою: м. Київ, провулок Балтійський, 20 (бухгалтерія), а в день прове-
дення Загальних зборів – також в місці їх проведення. Відповідальним за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами визначений Голова Прав-

ПРИВАТНЕ АКціоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо «ПлодооВоч»
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ління. Пропозиції щодо Порядку денного Загальних зборів приймаються у 
кабінеті бухгалтерії за адресою фактичного місцезнаходження Товариства. 
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
05528409.infosite.com.ua Для реєстрації акціонерам (учасникам), їх уповно-
важеним представникам необхідно мати документи, що посвідчують їх осо-
бу. Уповноважений представник також повинен мати довіреність (або інший 
документ), що посвідчує його повноваження.

основні показники фінансово – господарської діяльності 
підприємства (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 7697 9159
Основні засоби 0 0

Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 7644 9106
Грошові кошти та їх еквіваленти 53 53
Нерозподілений прибуток 320 385
Власний капітал 1994 2059
Статутний капітал 1373 1373
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 5700 7100
Чистий прибуток (збиток) (65) (343)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2745000 2745000

Особа, яка підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідо-
мленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом Голова 
правління.
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особлива інформація ПрАТ «Концерн «Фреш Ап»( код 
ЄДРПОУ 00204429), адреса: 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 18; 
тел. (044)-4966999, Веб-сайт Емітента http://www.petrovka-arenda.
com.ua/. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

Згідно повідомллення від 21.03.2018р. про Рішення Товариства 
з обмеженою відповідальністю «КАНОТРАНС» - акціонера, яке во-
лодіє простими іменними акціями Приватного акціонерного това-
риства «КОНЦЕРН «ФРЕШ АП» (далі - Товариство) у кількості  
13 434 839 штук, що становить 9,144421% статутного капіталу То-
вариства:

1) припинено повноваження з 21.03.2018р. відкликаного ак-
ціонером члена наглядової ради - представника акціонера 
ТОВ  «КАНОТРАНС» Генчева Євгена Красимірова, який займав 
посаду з 01.05.2016 р. Особа не має судимостей за посадові та 
корисливі злочини, не дала згоди на розкриття паспортних да-
них.

2) набуто повноважень з 22.03.2018р. строком до 01.05.2019р. 
призначеного акціонером члена наглядової ради - представника 
акціонера ТОВ «КАНОТРАНС» Байрева Івана Дмитрова (не має 
власної частки статутному капіталі Товариства: 0%, 0 акцій,). По-

ПрАТ «КоНцЕРН «ФРЕш АП»
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передні посади за останні 5 років: ТОВ «ХЕЛСІ ФАРМ КОСМЕ-
ТІКС», ПрАТ «КОНЦЕРН «ФРЕШ АП» -завідувач складом. Особа 
не має судимостей за посадові та корисливі злочини, не дала зго-
ди на розкриття паспортних даних.

особлива інформація ПрАТ «Концерн «Фреш Ап»( код 
ЄДРПОУ 00204429), адреса: 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 
18; тел. (044)-4966999, сайт Емітента http://www.petrovka-
arenda.com.ua/. Відомості про зміну складу посадових осіб емі-
тента.

Рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ «Концерн «Фреш 
Ап» від 22.03.2018р.(протокол 60 від 22.03.2018р.): 

1) припинено повноваження з 22.03.2018р. Голови Наглядової 

ради: Ікономова Калояна Тонева, (частка в статутному капіталі = 
0%, 0 акцій), він є представником акціонера ТОВ «Балада», пере-
бував на посаді з 29.08.2017р. Особа не має судимостей за поса-
дові та корисливі злочини, не дала згоди на на розкриття паспорт-
них даних. 

2) призначений з 23.03.2018р. строком до 01.05.2019р. Голова 
Наглядової ради: Андрєєв Михайло Каменов, частка в статутному 
капіталі = 0,00000068%, 1 акція), він є акціонером. Попередні по-
сади: член Наглядової ради ПрАТ «Концерн «Фреш Ап», менеджер 
проекту АТ «Fairplay International». Особа не має судимостей за 
посадові та корисливі злочини, не дала згоди на розкриття пас-
портних даних.. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
(для опублікування)

І. Загальні відомостіПовне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЧЕРНIГIВСЬКА ЛЬОНОНАСIННИЦЬКА СТАНЦIЯ»ЄДР
ПОУ00709885Місцезнаходження14007, м.Чернiгiв, вул. Кiльцева, 5-А 
тел/ф (0462) 694-922Електроннаадресаagid@ukr.netАдреса в 
Інтернетhttp://00709885.at.uaВид особливої інформаціїВідомості про 
зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення19.03.2018 Припинено повноваження посадо-
вої особи Голова правлiння Коваленко Оксана Володимирiвна (паспорт 
НК 77892131.03.2000 Деснянським ВМ УМВС У в Чернiгiвськiй обл.) 
згiдно рiшення Наглядової ради (протокол №3 вiд 19.03.2018) в зв’язку 
з закiнченням термiну їх дiї. Посадова особа до кримiнальної 

вiдповiдальностi за корисливi та посадовi злочини не притягалась. На 
посадi працювала з 26.03.2013 року. Володiє 66,039% акцiй емiтента.
Припинено повноваження посадової особи Член правлiння Рекун 
Наталiя Юрiївна згiдно рiшення Наглядової ради (протокол №3 вiд 
19.03.18). Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за 
корисливi та посадовi злочини не притягалась. На посадi працювала з 
27.04.2012 року. Не володiє акцiями емiтента. Замiсть Рекун Н.Ю., по-
вноваження якої припинено, нiкого не призначено в зв’язку зi зменшен-
ням кiлькостi членiв правлiння згiдно Статуту.Припинено повноважен-
ня посадової особи Член правлiння Курганська Свiтлана Олегiвна 
згiдно рiшення Наглядової ради (протокол №3 вiд 19.03.2018) в зв’язку 
з закiнченням термiну їх дiї. Посадова особа до кримiнальної 
вiдповiдальностi за корисливi та посадовi злочини не притягалась. На 
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посадi працювала з 27.04.2012 року. Не володiє акцiями емiтента. Не 
надано згоди на розкриття паспорту. 19.03.18Посадовою особою: Голо-
ва правлiння Коваленко Оксана Володимирiвна (паспорт НК 778921 
31.03.2000 Деснянським ВМ УМВС У в Чернiгiвськiй обл.) набуто по-
вноважень згiдно рiшення Наглядової ради (протокол №3 вiд 
19.03.2018) в зв’язку з вакантнiстю посади строком на 5 рокiв. Посадо-
ва особа до кримiнальної вiдповiдальностi за корисливi та посадовi 
злочини не притягалась. Попереднi посади за 5 рокiв - Голова правлiння 
Товариства, директор ТОВ (код ЄДРПОУ 22821192)19.03.18 Посадо-

вою особою: Член правлiння Курганська Свiтлана Олегiвна набуто по-
вноважень згiдно рiшення Наглядової ради (протокол №3 вiд 
19.03.2018) в зв’язку з вакантнiстю посади строком на 5 рокiв. Посадо-
ва особа до кримiнальної вiдповiдальностi за корисливi та посадовi 
злочини не притягалась. Не надано згоди на розкриття паспорту. 
Попереднi посади за 5 рокiв - член правлiння Товариства, головний 
бухгалтер. Не володiє акцiями емiтента

III.Підпис підтверджую достовірність цієї інформації Голова 
правлiння Коваленко оВ 20.03.18

  
2017 

 
2016 

 79 239 60 284
  (   ) 17 862 20 250

23 701 15 559
  31 369 19 140

   3 547 4 632
  (  ) 33 399 19 961

 36 341 22 903
 ( /  ) 150 150

 ’   36 171
 ’   42 862 37 210
  :  ( ) 13 438 9 903

   ( .) 150 150
  ( )     

( .) 89 587 66 020

  - ,       
    ,     ,  

 ,   . 4 . 35   «   
»- www.kontakt.biz.ua
    ,     

      :    
        -

         , 
       .  -

  ,        
  ,     ,  

  ,      9.00  18.00 (   12.00 
 13.00 )  : . , . , . 2,   1. 

     -    .  
      –   

  «  -   
« » -   .

,         
  ,     .  

          -
-       

-    .
      –  

’  ,   ,    
–  ’  ,      -

 ,   ,   .
       ,  

      .  -

     20      . -
          
      .
          :

-  – ,    ( );
-   –       

  ,       -
,   ,    -

,  ,    ( ).
          
.   –      

        .  
           -
   .       

           
 ,   ,   .

        ,  
 ,      -

,    ,     -
         

   .       
           

 ,      .
          

   ,     -
     ,     (  )  

 .       -
    ,     

.       , 
         

  .
          

     .    
 -          

    .     
            

  ,   ,   -
.

    ,     
   – 19.03.2018 . (   16.03.2018 .), -

    - 150 ,    -
 - 150 .

   – 0562 31 76 11, 0562 31- 76-00
  «  « »  . .

   
« »

. , . -35 ,      
  27  2018   10-  .

  :
1.   .
2.       .
3.  .
4.   .
5.   .
6.    .
7.   .
8.        .

   : 33009, . , . -35 , -
 1 (  ).

  : 27  2018   9:00 .  9:45 . 
   ,       23 

 2018 .
         

   ,   -   , 

     .  
       .  

  .
 : 27  2018   10:00 .

    –    
(  2)   9:00 .  10:00 .   – 

.
     ’   -

       ,   
         

.        , -
        -

,         . -
      20      

,        -     
 .   ( ),     5  

   ,  ’   
   .

   – 430 365 .   354 026 – .
  : (0362) 26-15-80.

 - : www.elevatorbud.pat.ua

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

264

ПоВідоМлЕННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерів 

ПРИВАТНоГо АКціоНЕРНоГо ТоВАРИсТВА іНВЕсТИціЙНА 
КоМПАНіЯ «іТТ-іНВЕсТ»

ПРИВАТНЕ АКціоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо іНВЕсТИціЙНА КоМПАНіЯ 
«іТТ-іНВЕсТ» (Код за ЄДРПОУ 23517763), що знаходиться за адресою: 
04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, будинок 3 (далі – Товариство) повідо-
мляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які 
відбудуться 23 квітня 2018 року об 12 годині 00 хв., за адресою: 04070, 
м. Київ, вул. Борисоглібська, будинок 3, зала для переговорів.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах 
здійснюватиметься 23 квітня 2018р. за місцем їх проведення з 11-00 до 11-45 
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, 17 квітня 2018 року.

Проект порядку денного
1. Обрання лічильної комісії для підрахунку голосів осіб, що беруть 
участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення та голосування на 
річних Загальних зборах Товариства.
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для 
голосування на річних Загальних зборах.
4. Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів 
Товариства.
5. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту виконавчого органу.
6. Звіт Наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 р. 
7. Звіт Ревізора за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Ревізійної комісії. 
8. Затвердження звіту 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.
10. Визначення порядку покриття збитків.
11. Затвердження внутрішнього положення Товариства. 
12.Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в 
новій редакції. Визначення особи, якій надаються повноваження 
підписати від імені Товариства статут та здійснити всі дії щодо реєстрації 
статуту у відповідності до законодавства.

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, 
необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного 
загальних зборів у робочі дні та робочі години, за адресою: 04070, 
м.  Київ, вул. Борисоглібська, буд. 3, 4 поверх, кімната для переговорів, 
а в день проведення зборів – у місці їх проведення. Посадова особа, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – 
Голова Правління – Президент Литвинова Ганна Олександрівна.. Довід-
ки за телефоном: (044) 277-26-27. Адреса веб-сайту на якому розміще-
на інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включеного до 
проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині чет-
вертій статті 35 Законом України «Про акціонерні товариства»: 
http://www.itt-group.com/

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: http://www.itt-group.com/

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 пере-
вищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення за-
гальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради 
Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. 
Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного по-
винні 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 акціо-
нером 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, 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 ак-
ціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто 
перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, 
як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голо-
сування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, 
як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не 
містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання 
щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. 

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 159 223 184 320
Основні засоби 19 17
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 
Сумарна дебіторська заборгованість 61 405 75 421
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 945 874
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (28 338) (14 417)
Власний капітал 126 881 140 802
Статутний капітал 151 947 151 947
Довгострокові зобов'язання 21 772 18 475
Поточні зобов'язання 10 570 25 043
Чистий прибуток (збиток) (13 921) 61 051
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3 453 334 3 453 334
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 13 14

ПРИВАТНЕ АКціоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо  
іНВЕсТИціЙНА КоМПАНіЯ «іТТ-іНВЕсТ»



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

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

265

Шановний акціонере ПрАТ «Київський КПК»!
(Код за ЄДРПОУ05509659 )

Місцезнаходження: 08700, Київська обл., м. Обухів, вул. Київська 130
Приватне акціонерне товариство «Київський картонно-паперовий ком-

бінат» (надалі – «Товариство») повідомляє, що чергові загальні збори 
акціонерів відбудуться 25 квітня 2018 року за адресою: 08700, Київ-
ська обл., м. обухів, вул. Київська 130, актовий зал підприємства 
(приміщення №237) . Початок о 10.00 годині.

Реєстрація з 09.00 до 9.45 за місцем проведення зборів. 
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах – 19.04.2018 року.

Порядок денний загальних зборів акціонерів
1. Передача повноважень лічильної комісії депозитарній установі 

Товариства ТОВ «АРТ-Капітал Кастоді».
2. Звіт Генерального директора за результатами фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2017 р. та прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової ради за результатами фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2017 р. та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту.

4. Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності Товариства у 
2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2017 рік.
6. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2017 рік.
7. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
8. Затвердження нової редакції Положення про Загальні збори 

Товариства.
9. Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду 

Товариства.
10. Затвердження нової редакції Положення про Ревізійну комісію 

Товариства.
11. Відкликання членів Ревізійної комісії Товариства. 
12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 
13. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укла-

датимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, 
яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з 
членами Ревізійної комісії Товариства. 

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

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про про-
ведення 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 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 піз-
ніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);

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

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

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, вклю-
чених до проекту порядку денного зборів Товариства, а також щодо 
нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може 
перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вно-
сяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів Товариства, 
а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім 
днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту по-
рядку денного зборів подається на ім’я Товариства за адресою за 
адресою: 08700, Київська обл., м. Обухів, вул. Київська 130, в письмо-
вій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її 
вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту про-
позиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції щодо включен-
ня нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповід-
ні проекти рішень з цих питань.

Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу 
акціонера або довірену особу; довіреність на право участі в зборах 

для повноважених представників акціонерів, оформлену відповідно до 
чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на 
зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, 
порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке 
(проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 
Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як перед-
бачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить 
завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо 
голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право 
видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах 
декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час 
відкликати чи замінити свого представника на зборах. Надання дові-
реності на право участі та голосування на Загальних зборах не ви-
ключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав 
довіреність, замість свого представника.

Кожний акціонер має можливість ознайомитися з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного, звернувшись з 
письмовим запитом або особисто до особи, відповідальної за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами, кожний робочий день з 09-00 по 
13-00 години за адресою:08700 Київська обл., м. Обухів, вул. Київська 130, 
каб. 228, а в день проведення Загальних зборів - також у місті їх прове-
дення.

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 Товари-
ства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами 
є Павшенюк О.Б., тел.: (04572) 76-297. 

Адресавласного веб-сайту, на якомурозміщенаінформація з проектом 
рішеньщодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – 
http://papir.kiev.ua.

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання 
переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних 
зборів: за станом на 20.03.2018 р. загальна кількість простих акцій стано-
вить 40 000 000 штук, кількість голосуючих акцій становить 
39 961 930 штук.

Проекти рішень по питаннях порядку денного  
загальних зборів акціонерів (крім кумулятивного голосування),  

що скликаються  
на 25.04.2018 р.:

Реєстрація учасників чергових загальних зборів акціонерів проводить-
ся депозитарною установою Товариства ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ Кастоді» 
відповідно до Договору Е 15 про відкриття рахунків в цінних паперах від 
16.09.2010 та відповідно рішення Наглядової ради, протокол заочного 
голосування №144 від 16.03.2018. 

Протоколом заочного голосування наглядової ради №144 від 
16.03.2018, головою загальних зборів призначений Соколов Тімур Вален-
тинович, секретарем зборів – Павшенюк Олена Борисівна.

1. По першому питанню порядку денного: « Передача повноважень 
лічильної комісії депозитарній установі Товариства ТоВ «АРТ-Капітал 
Кастоді».

Проект рішення: У відповідності з договором про відкриття рахунків в 
цінних паперах Е 15 від 16.09.2010 року депозитарна установа ТОВ «АРТ-
КАПІТАЛ Кастоді» може виконувати функції реєстраційної та лічильної 
комісій при проведенні зборів акціонерів. Умови Договору затверджені 
загальними зборами акціонерів 13.04.2011 року, протокол загальних збо-
рів №20 від 13.04.2011. 

Затвердити персональний склад лічильної комісії:
- Альхіменок Олена Миколаївна;
- Компанець Володимир Андрійович;
- Крижановська Валентина Андріївна.
Регламент проведення зборів:
- - 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 особам, 
Генеральному директору, Голові та членам Наглядової ради, Ревізійної 
комісії, головному бухгалтеру Товариства, Голові та секретарю чергових 
загальних зборів акціонерів, Голові та членам реєстраційної та лічильної 
комісій. 

- - Усі запитання, звернення по питанням порядку денного позачергових 

ПРИВАТНЕ АКціоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо  
«КИїВсЬКИЙ КАРТоННо-ПАПЕРоВИЙ КоМБіНАТ» 



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №57, 23 березня 2018 р. 
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загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по пи-
танням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голо-
ві та секретарю чергових загальних зборів Товариства через членів Лі-
чильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду 
відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені 
(найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підпи-
сом. 

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

- - Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів члена-
ми лічильної комісії. 

- - Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо 
він відрізняється від затвердженого зразка; б) на ньому відсутні підпис 
(підписи), 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 пронумерова-
ні; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодно-
го або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного 
проекту рішення; д) акціонер (представник акціонера) зазначив у бю-
летені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуван-
ням (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 позачер-
гових загальних зборів або у ньому містяться сторонні написи та/або ви-
правлення. 

- - Допускається фіксація технічними засобами ходу позачергових 
загальних зборів або розгляду окремих питань за попереднім письмо-
вим погодженням з Головою позачергових загальних зборів.

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

- - Протокол чергових загальних зборів акціонерів Товариства від імені 
загальних зборів акціонерів Товариства підписують обрані Голова та Се-
кретар чергових загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол під-
шивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального 
директора. 

- - З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведен-
ня цих позачергових загальних зборів акціонерів Товариства керува-
тися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства 
України.

2. По другому питанню порядку денного: «Звіт Генерального дирек-
тора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства 
за 2017 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».

Проект рішення: ЗатвердитизвітГенеральногодиректораза 2017 рік.

3. По третьому питанню порядку денного: «Звіт Наглядової ради за 
результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2017 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».

Проект рішення: ЗатвердитизвітНаглядовоїрадиза 2017рік.

4. По четвертому питанню порядку денного: «Звіт Ревізійної комісії 
за результатами діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту».

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2017 рік. 

5. По п»ятому питанню порядку денного: «Затвердження річного 
звіту і балансу Товариства за 2017 рік».

Проект рішення: Затвердитизвіт і баланс товариства за 2017 рік.

6. По шостому питанню порядку денного: «Розподіл прибутку та 
збитків Товариства за 2017 рік».

Проект рішення: Затвердити Сукупний прибуток Товариства в розмірі 
348 699 тис. грн. Дивіденди за 2017 рік не виплачувати.

7. По сьомому питанню порядку денного:» Затвердження нової ре-
дакції статуту Товариства».

Проект рішення: Затвердити Статут Товариства та доручити Генераль-
ному директору Баско Віталію Олександровичу, підписати нову редакцію 
Статуту Товариства. Доручити Тупіковій Наталії Валеріївні, паспорт: серія 
СТ №361743, виданий Обухівським РВ Управління ДМС України в Київській 
області, 29 серпня 2013р., реєстраційний номер облікової картки платни-
ка податків 2875914005, здійснити дії щодо державної реєстрації нової 
редакції Статуту Товариства.

8. По восьмому питанню порядку денного:» Затвердження нової ре-
дакції Положення про ЗагальнізбориТовариства».

Проект рішення: Затвердити Положення про ЗагальнізбориТовари-
ствата доручити Генеральному директору Баско Віталію Олександро-
вичу, підписати нову редакцію Положення про ЗагальнізбориТовари-
ства.

9. По дев»ятому питанню порядку денного:» Затвердження нової 
редакції Положення про Наглядову раду Товариства «.

Проект рішення: Затвердити Положення про Наглядову раду Това-
риства та доручити Генеральному директору Баско Віталію Олексан-
дровичу, підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду 
Товариства.

10. По десятому питанню порядку денного:» Затвердження нової 
редакції Положення про РевізійнукомісіюТовариства «.

Проект рішення: Затвердити Положення про РевізійнукомісіюТовари-
ства та доручити Генеральному директору Баско Віталію Олександровичу, 
підписати нову редакцію Положення про РевізійнукомісіюТовариства. 

11. По одинадцятому питанню порядку денного:«Припинення повно-
важень членів Ревізійної комісії».

Проект рішення: відкликати з 25.04.2018 з займаної посади діючий 
склад Ревізійної комісіїТовариства у складі:

1.Гладкохатої Наталії Олексіївни;
2.Старцевої Ірини Борисівни;
3. Яремчук Тетяни Олександрівни.

12. По дванадцятому питанню порядку денного: «обрання членів 
Ревізійної комісії».

Проект рішення: «Обрання членів Наглядової ради».
Кандидати в члени Ревізійної комісії:
1.Гладкохата Наталія Олексіївна;
2.Старцева Ірина Борисівна;
3.Іноземцева Ірина Миколаївна.
Кумулятивне голосування.

13. По тринадцятому питанню порядку денного:«Про затвердження 
умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії, 
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповно-
важується на підписання цивільно-правових договорів з членами 
Ревізійної комісії Товариства».

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

комісії. Встановити розмір винагороди за підсумками року для ГоловиРе-
візійної комісії в розмірі 5 000,00 грн., для членів Ревізійної комісії в роз-
мірі 3 000,00 грн.Строк дії договорів встановити терміном на 3 (три) роки 
(проект додається).

2.Надати повноваження Генеральному директору Баско Віталію Олек-
сандровичу підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної 
комісії.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства за 2017 рік 

(тис. грн.)
Найменування показника Період

2016рік 2017рік
Усьогоактивів 2 778 355 3 326 130
Основнізасоби 1 344 342 1 415 730
Довгостроковіфінансовіінвестиції 8744 35 465
Запаси 594 315 730 728
Сумарнадебіторськазаборгованість 600976 790224
Грошовікошти та їхеквіваленти 22815 43 428
Нерозподіленийприбуток 807 093 1 155 792
Власнийкапітал 968 335 1 317 034
Статутнийкапітал 10 000 10 000
Довгостроковізобов'язання 191 365 146 452
Поточнізобов'язання 1 618 655 1 862 644
 Сукупнийприбуток (збиток) 233 130 348 699
Середньорічнакількістьакцій (шт.) 40 000 000 40 000 000
Кількістьвласнихакцій, викупленихп-
ротягомперіоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викупвласнихакційпротягомперіоду

- -

Чисельністьпрацівниківнакінецьперіо-
ду (осіб)

1710 1851

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор ПрАТ «Київський КПК».
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ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ ПрАТ «ЗАПОРІЖОБЛАГРОБУД»  
(код ЄДРПОУ 03088567)

Повідомляємо про проведення річних загальних зборів 
Приватного акціонерного товариства «Запоріжоблагробуд», які 

відбудуться 25 квітня 2018 року о 12.30 годині за 
місцезнаходженням Товариства: 

м.Запоріжжя, вул.Перемоги, 129, 2 пов., кімн.209.
Реєстрація учасників загальних зборів буде проводитися з 10.30 

до 12.00 за місцем проведення загальних зборів згідно з переліком 
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складе-
ному станом на 24 годину 19 квітня 2018 року .

Перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань, 
включених до проекту порядку денного загальних зборів:

1 .Про визначення кількісного складу та обрання членів лічильної 
комісії, прийняття рішень з питань проведення Зборів.

Проект рішення: Встановити кількісний склад лічильної комісії — 2 осо-
би. Обрати Лічильну комісію у складі: Четвертак Василь Максимович, 
Федорова Наталя Павлівна.

Затвердити регламент проведення Зборів:
звіт Директора - до 20 хв.; звіт Наглядової ради - до 10 хв.; звіт Ревізо-

ра - до 10 хв.;
доповіді – до 10 хв.; виступи - до 5 хв.; відповіді на запитання - до 

10 хв. 
Збори мають бути проведені без перерви. 
Заяви бажаючих виступити з питань порядку денного, подати пропо-

зиції, а також питання доповідачам подаються до секретаря в письмовій 
формі. Анонімні заяви не розглядаються. Питання ставляться на голосу-
вання у порядку їх висування.

Рішення на зборах з питань порядку денного приймаються шляхом 
голосування за допомогою бюлетенів для голосування, отриманих при 
реєстрації на участь у зборах. 

Підрахунок голосів, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахун-
ку голосів та інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голо-
сування на загальних зборах, надає лічильна комісія. 

2. Розгляд звіту директора про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2017 рік, прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту директора.

Проект рішення: Звіт Директора про підсумки фінансово-господарської 
діяльності ПрАТ «Запоріжоблагробуд» за 2017 рік взяти до відома. 
Зобов’язати Директора:

6 поліпшити роботу Товариства шляхом прийняття участі в тендерних 
закупівлях;

7 провести інвентирізацію капітальних робіт, виконаних по покращення 
стану нерухомого майна, з метою дооцінки та збільшення активів Товари-
ства;

8 повернутися до питання реєстрації права власності на приміщення 
№58 та 59 першого поверху адмінбудівлі, що розташовані за адресою вул.
Перемоги, 129.

3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік, прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 

Проект рішення: Звіт Наглядової ради товариства за 2017 рік взяти 
до відома. Доручити Наглядовій раді забезпечити контроль за доручен-
нями загальних зборів для покращення фінансового стану Товариства.

4. Затвердження звіту та висновків Ревізора стосовно фінансової 
звітності Товариства за 2017 рік, Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Ревізора.

Проект рішення: Звіт та висновки Ревізора товариства за 2017 рік 
затвердити. Доручити Ревізору товариства забезпечити контроль за до-
рученнями загальних зборів шляхом проведення спеціальних перевірок 
фінансово-господарської діяльності Товариства раз на квартал. Про ре-
зультати проведених ним перевірок доповідати Наглядовій раді Товари-
ства. 

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
6. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2017 

рік.
Проект рішення: Збитки, отримані Товариством в 2017 році у розмірі 

963,6 тис.грн., покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. 
7. Про виконання рішення Загальних зборів з питання викупу 

Товариством розміщених ним акцій.
Проект рішення:Інформацію про виконання рішення Загальних зборів 

з питання викупу Товариством розміщених ним акцій взяти до відома. 
Визнати викуп Товариством розміщених акцій як такий, що не відбувся.

8. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства 

щодо непоширення положень пункту 2 частини другої статті 8 Закону 
України «Про акціонерні товариства» відносно розрахунку ринкової 
вартості цінних паперів за біржовим курсом на Товариство. 

Внести зміни до статуту Товариства щодо непоширення по-
ложень пункту 2 частини другої статті 8 Закону України «Про 
акціонерні товариства» відносно розрахунку ринкової вартості 
цінних паперів за біржовим курсом на Товариство.. 

9. Про внесення змін до Статуту Товариства.
Проект рішення:Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, 

виклавши його в новій десятій редакції.
Адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рі-

шень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а 
також інформцією, передбаченою ч.4 Закону України «Про акціонерні 
товариства» : zaporizhoblagrobud.pat.ua

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, права, 
надані акціонерам, якими вони можуть користуватися після отримання 
повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, 
протягом якого такі права можуть використовуватися: 

Ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, 
можна починаючи з дати направлення Товариством акціонерам повідом-
лення про проведення загальних зборів до дати їх проведення за місцез-
находженням Товариства у відповідальної особи — члена Наглядової ради 
Дмитренко Людмили Павлівни в кімн. 209 у робочі дні тижня (понеділок - 
середа), крім святкових і вихідних днів з 9-00 до 15-00, перерва з 12-30 до 
13-00 та під час реєстрації учасників зборів.

Акціонер, починаючи з дати направлення Товариством акціонерам 
повідомлення про проведення загальних зборів до дати їх проведення 
також має право отримати письмову відповідь на письмове запитання 
щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів 
та порядку денного загальних зборів. Письмові відповіді на письмові 
запитання акціонерів, щодо питань, включених до проекту порядку 
денного зборів надаються Товариством письмово та надсилаються ак-
ціонеру простим поштовим листом протягом 2-х робочих днів з дати 
отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення 
зборів. 

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

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 (найменування) акціонера, який 
її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/
або проекту рішення.

Наглядова рада приймаює 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 загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або 
більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню 
до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення на-
глядової ради про включення питання до проекту порядку денного не 
вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку 
денного, якщо вона подана з дотриманням зазначених вище вимог.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного за-
гальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Директора 
одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для об-
рання Директора або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме 
його повноваження.

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

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних 
зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які су-
купно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути 
прийнято тільки у разі:

недотримання акціонерами строку, встановленого для подання пропо-
зицій;

неповноти даних, передбачених для подання пропозицій.
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 також 

ПРИВАТНЕ АКціоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо  
«ЗАПоРіжоБлАГРоБУд»
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у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих 
ними питань порядку денного.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту 
порядку денного загальних зборів надсилається наглядовою радою акціо-
неру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів 
акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення за-
гальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає 
порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі про-
позицій акціонерів.

Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні 
його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє прове-
дення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може по-
становити рішення про зобов’язання товариства провести загальні збори 
з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпід-
ставно відмовлено акціонеру.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю 
та перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) 
для його участі у загальних зборах::

Для участі у загальних зборах особисто акціонер - фізична особа по-
винен пред’явити реєстраційній комісії свій паспорт. У разі участі у за-
гальних зборах представника акціонера — фізичної особи, така особа 
пред’являє реєстраційній комісії свій паспорт та довіреність, посвідчену 
нотаріально або депозитарною установою, що здійснює облік прав влас-
ності цінних паперів, що належать акціонеру. Представником акціонера 
на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа 
юридичної особи. Від імені юридичної особи — акціонера участь у зборах 
приймає особа, уповноважена на це її установчими документами, або інша 
особа на підставі довіреності від юридичної особи, виданої її органом або 
особою, уповноваженою на це її установчими документами. Така особа 
надає реєстраційній комісії свій паспорт та відповідний документ, що під-
тверджує його повноваження.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані осо-
би не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на за-
гальних 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 акціонерного това-
риства.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може 
містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку ден-
ного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішен-
ня потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах 
представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням 
щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосу-
вання, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних 
зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та 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 
зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який 
видав довіреність, замість свого представника.

У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явилося декілька пред-
ставників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому 
видана пізніше. 

Рішення на зборах з питань порядку денного приймаються шляхом 
голосування за допомогою бюлетенів для голосування, отриманих при 
реєстрації на участь у зборах. 

Голосування по всіх питаннях порядку денного проводиться за прин-
ципом: одна акція – один голос. 

Акціонери, які голосували проти прийняття рішення загальними збора-
ми з питання 8 проекту порядку денного, мають право вимагати викупу 
належних їм акцій у порядку, встановленому статтею 69 Закону України 
«Про акціонерні товариства».

Звертаємо увагу акціонерів, що реєстрація акціонерів для участі у 
загальних зборах здійснюватиметься на підставі даних переліку акціонерів, 
отриманому від депозитарної установи станом на 24 годину 19 квітня 2018 
року. Для виключення непорозумінь при реєстрації на участь у зборах, 
просимо акціонерів перевірити інформацію щодо реквізитів паспорту, що 
міститься в депозитарній установі, що здіснює облік акцій, що Вам нале-
жать, для своєчасного приведення їх у відповідність.

Тел. для довідок: (061)2331530, (061)2246767.
Голова Наглядової ради ПрАТ «Запоріжоблагробуд»  Кацюба с.с.

інформація в повідомленні про проведення загальних зборів 
(для публікування в офіційному друкованому органі)

1.Повне найменування та 
місцезнаходження товари-
ства

Приватне акціонерне товариство 
«КРИВБАсТЕХНоПРоМ»
Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг  
вул. Каховська,буд.82А

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

27 квітня 2018 року о 15 годині за 
адресою:Дніпропетровська обл., м.Кривий 
Ріг ,вул. Каховська,буд.82А, кім.№3 
(2-й поверх адміністративної будівлі 
ПрАТ «Кривбастехнопром»)

2.Час початку і закінчення 
реєстрації акціонерів для 
участі у загальних зборах

 Реєстрація акціонерів для участі у 
загальних зборах в день проведення 
зборів з 14,20 до 14,50 години за місцем 
проведення зборів Для реєстрації 
акціонери повинні мати паспорт , 
уповноважені особи - паспорт та 
доручення, оформлене згідно чинного 
законодавства

3.Дата складання переліку 
акціонерів, які мають право 
на участь у загальних зборах

 24 година 23 квітня 2018р

4.Перелік питань , включених 
до проекту порядку денного

1.Обрання членів лічильної комісії . 
Прийняття рішення про припинення їх 
повноважень. 
2.Затвердження порядку проведення 
загальних зборів Товариства. 
3.Затвердження річного звіту Товариства 
за 2017 рік. 
4.Затвердження розподілу прибутку 
(покриття збитків) за 2017 рік .
5.Звіт Наглядової ради Товариства за 
2017 рік . Прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту Наглядової ради 
Товариства за 2017 рік.

6.Звіт Генерального директора Товариства 
за 2017 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Генерального 
директора Товариства за 2017 рік. 
Визначення основних напрямків діяльності 
Товариства у 2018 році. 
7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 
2017 рік. Прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту Ревізійної комісії 
Товариства за 2017 рік . 
8.Попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів, які можуть вчинятися 
Товариством протягом одного року з дати 
прийняття рішення ,та надання повнова-
жень для укладання таких правочинів.

5.Порядок ознайомлення 
акціонерів з матеріалами, з 
якими вони можуть ознайо-
митися під час підготовки до 
загальних зборів

До 27 квітня 2018 року в робочі дні з 
понеділка по пятницю , з 9.00 до 17.00 
год (обідня перерва з 12.30год до 13.00 
год) за місцезнаходженням товариства 
(адміністративна будівля,2-й поверх, кім . 
№3). Довідки за телефоном:  
(056) 404-23-74 .Посадова особа , 
відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами- Генеральний 
директор Хамаза Ірина Григорівна

5`.Адреса власного веб-
сайту, на якому розміщена 
інформація з проектом 
рішень щодо кожного з 
питань, включених до 
проекту порядку денного

www.patktp.com.ua

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор  Хамаза І.Г. 
«22» березня 2018р 
М.П.

ПРИВАТНЕ АКціоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо «КРИВБАсТЕХНоПРоМ»
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до уваги акціонерів ПАТ «Київметробуд» (ЄдРПоУ – 01387432)
Повідомляємо, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 24 квіт-

ня 2018 року об 11 годині за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 8 (актовий 
зал)

Дата і час реєстрації учасників зборів: 24 квітня 2018 року з 9.30 до 
10.30

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – 18 квітня 2018 року.

Проект порядку денного та проекти рішень з питань, включених 
до проекту порядку денного:

1. Про надання повноважень лічильної комісії депозитарній установі – 
ТОВ «ТІ ЕНД СІ» та затвердження умов договору з ним. 

Проект рішення: Надати повноваження лічильної комісії депозитарній 
установі – ТОВ «ТІ ЕНД СІ» та затвердити наступні умови договору:

Виконавець приймає на себе обов’язки по наданню інформаційно-
депозитарних послуг щодо:

формування списку учасників зборів та бюлетенів на дату зборів;
забезпечення роботи реєстраційної комісії представниками «Виконав-

ця»;
забезпечення роботи лічильної комісії представниками «Виконавця»;
обробки даних під час роботи реєстраційної та лічильної комісій збо-

рів;
підготовки протоколів реєстраційної та лічильної комісій зборів;
інші послуги, пов’язані із організацією зборів акціонерів.
Вартість надання цих послуг складає 45 000 (сорок п’ять тисяч) гри-

вень.
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду Звіту Генерального директора.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора про ре-
зультати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів 
за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
Звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 
2017 рік та затвердити заходи за результатами розгляду звіту.

4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії по річному звіту та 
балансу Товариства за 2017 рік. 

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 
рік.

5. Про затвердження річних результатів діяльності Товариства, затвер-
дження річного звіту та балансу Товариства з урахуванням висновків Реві-
зійної комісії за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річні результати діяльності Товариства, 
річний звіт та баланс Товариства з урахуванням висновків Ревізійної ко-
місії за 2017 рік.

6. Про затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2017 
рік.

Проект рішення: Затвердити порядок розподілу прибутку Товариства 
за 2017 рік та направити прибуток на поповнення обігових коштів 
ПАТ «Київметробуд», дивіденди за 2017 рік не нараховувати та не ви-
плачувати.

7. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом за-
твердження Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення: Прийняти запропоновані зміни та доповнення до 
Статуту ПАТ «Київметробуд» шляхом затвердження Статуту Товари-
ства в новій редакції. Доручити голові загальних зборів акціонерів Това-
риства Лободі О.А. та секретарю загальних зборів акціонерів Жижку-
ну В.О. підписати нову редакцію Статуту. 

Доручити виконавчому органу Товариства вчинити всі необхідні дії для 
державної реєстрації нової редакції Статуту в порядку та терміни перед-
бачені чинним законодавством.

8. Про затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду та 
Виконавчий орган Товариства.

Проект рішення: Затвердити нову редакцію Положення про Загальні 
збори, Наглядову раду та Виконавчий орган Товариства.

9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради, встановлення 
кількості осіб членів Наглядової ради та обрання нового складу членів На-
глядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Наглядової ради у складі: 
Токарева Олега Миколайовича, Петренко Олени Володимирівни, Кияшка 
Сергія Миколайовича, Третяка Юрія Івановича, Биліцького Миколи Ана-
толійовича.

Встановити кількісний склад наглядової ради з п’яти осіб.
10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами Наглядової ради Товариства; про встановлення розміру 
винагороди членам Наглядової ради Товариства та затвердження Положен-

ня про винагороду членам Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, 
яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради 
Товариства.

Проект рішення: Затвердити наступні умови цивільно-правових до-
говорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства:

1. Договір оплатний.
2. Член НР зобов’язується:
- у своїй діяльності керуватися положеннями Статуту Товариства, 

Положенням про Наглядову раду та суворо виконувати вимоги цих доку-
ментів;

- добросовісно виконувати свої обов’язки;
- виконувати свої обов’язки особисто та не передавати свої повно-

важення іншим особам;
- не допускати розголошення комерційної таємниці Товариства та 

іншої конфіденційної інформації під час членства в НР і протягом трьох 
років після виходу зі складу НР;

- не пропускати без поважної причини засідання НР; про неможливість 
прибути на засідання завчасно попереджати голову НР;

- член Наглядової ради про наявність у нього конфлікту інтересів 
стосовно будь-якого рішення (правочину) Товариства до прийняття від-
повідного рішення (укладення правочину) доводить до відома про це НР;

- компенсувати Товариству збитки, заподіяні Товариству внаслідок 
невиконання або неналежного виконання ним свого зобов’язання діяти 
добросовісно і розумно в найкращих інтересах Товариства.

3. Член НР має право:
- одержувати інформацію про діяльність Товариства від органів управ-

ління та посадових осіб Товариства;
- на оплату своєї діяльності та компенсацію витрат, пов’язаних з ви-

конанням ним функцій члена Наглядової ради, за рахунок Товариства.
4. Товариство зобов’язується:
- створювати всі умови для повноцінної діяльності НР;
- оплачувати діяльність членів НР та компенсувати витрати, пов’язані 

з виконанням функцій члена НР;
- надати приміщення для проведення засідань НР та роботи 

 членів НР.
Встановити щомісячну винагороду кожному члену Наглядової ради 

Товариства відповідно до Положення про винагороду членам Наглядової 
ради, затвердити Положення про винагороду членам Наглядової ради 
Товариства та обрати особою, яка уповноважується на підписання до-
говорів з членами Наглядової ради Товариства Голову Загальних зборів 
Лободу О.А.

11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
Проект рішення: Припинити повноваження ревізійної комісії у складі: 

Кошкіна Миколи Івановича, Бризгаліної Єлизавети Віталіївни, Сети Люд-
мили Миколаївни. 

12. Про попереднє схвалення значних правочинів – договорів застави, 
іпотеки, задоволення вимог іпотекодержателя, доручення, відчуження та/
або придбання майна Товариства, оренди землі, генеральних кредитних 
договорів, кредитних договорів, договорів про надання банківських гарантій 
з граничною вартістю таких правочинів до двох мільярдів гривень кожен та 
договорів підряду з граничною сумою таких правочинів до двадцяти мільяр-
дів гривень, які можуть вчинятися Товариством в період до 24 квітня 2019 
року.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних право-
чинів – договорів застави, іпотеки, задоволення вимог іпотекодержателя, 
доручення, відчуження та/або придбання майна товариства, оренди зем-
лі, генеральних кредитних договорів, кредитних договорів, договорів про 
надання банківських гарантій з граничною вартістю таких правочинів до 
двох мільярдів гривень кожен та договорів підряду з граничною сумою 
таких правочинів до двадцяти мільярдів гривень, які будуть вчинятися 
Товариством в період до 24 квітня 2019 року.

основні показники фінансово-господарської діяльності емітента 
(тис.грн.)

Найменування показника Період
Звітний Попередній

Усього активів 423 870 280 023
Основні засоби (за залишковою вартістю) 114 313 69 830
Довгострокові фінансові інвестиції 0 214
Запаси 104 938 50 534
Сумарна дебіторська заборгованість 157 448 148 165
Грошові кошти та їх еквіваленти 27 296 10 447
Нерозподілений прибуток 3 392 1 306
Власний капітал 11 395 9 359
Статутний капітал 1 001 1 001
Довгострокові зобов'язання 10 979 14 304
Поточні зобов'язання 401 496 256 360
Чистий прибуток (збиток) 2 036 833
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4 002 530 4 002 530

ПАТ «КИїВМЕТРоБУд»



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

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

270

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

1 145 1 123

З матеріалами можна ознайомитись у корпоративному відділі ПАТ «Київ-
метробуд» з 10.00 до 12.00 щодня крім суботи і неділі, телефон для довідок: 
(044) 279-41-89. 

Кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного 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 ден-
ного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо 
кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити 
інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціоне-
ра (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена 
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 пи-

тання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що 
належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів 
товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше 
відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до про-
екту порядку денного загальних зборів.

Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати при собі до-
кумент, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно при реє-
страції подати довіреність, оформлену у встановленому порядку і документ, 
що посвідчує особу.

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.

Адреса власного веб-сайту товариства: www.metrobud.kiev.ua
Генеральний директор ПАТ «Київметробуд»  В.і. Петренко

П о В і д о М л Е Н Н Я
ПРо ПРоВЕдЕННЯ ЗАГАлЬНИХ ЗБоРіВ

ПРИВАТНоГо АКціоНЕРНоГо ТоВАРИсТВА «МАлИНсЬКА 
ПАПЕРоВА ФАБРИКА-ВАЙдМАНН»

шАНоВНИЙ АКціоНЕР!
24 квітня 2018 року об 11.00 годині в залі засідань ПрАТ «Вайдманн-

МПФ» (код за ЄдРПоУ 00278735, місцезнаходження: 11602, житомирська 
область, м. Малин, вул. Приходька, 66) за адресою: житомирська об-
ласть, м. Малин, вул. Приходька, 66, кімната 301, відбудуться річні 
загальні збори Приватного акціонерного товариства «Малинська па-
перова фабрика-Вайдманн». Реєстрація акціонерів (їх представників) 
проводитиметься з 9.00 до 10.50 години за місцем проведення загаль-
них зборів. дата складання переліку акціонерів, які мають право на 
участь в зборах, - 18.04.2018. 

Проект порядку денного 
та проекти рішень з питань проекту порядку денного річних 

загальних зборів
1 Обрання лічильної комісії. Проект рішення: Обрати лічильну комісію в 

такому складі: Волинець Лариса Володимирівна – менеджер із зв’язків з 
громадськістю та пресою – голова комісії; Грицев Максим Олександрович – 
начальник відділу управління персоналом; Єнько Ірина Миколаївна – інспек-
тор з кадрів; Данильчук Наталія Петрівна – бухгалтер; Ляшенко Наталія 
Василівна – юрисконсульт. 

2 Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) товариства за 
2017 рік. Проект рішення: Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) 
товариства за 2017 рік.

3 Затвердження порядку розподілу прибутку товариства за 2017 рік. 
Проект рішення: Прибуток за 2017 рік залишити нерозподіленим. Дозволи-
ти Правлінню товариства у 2018 році надати благодійну допомогу юридич-
ним та фізичним особам в розмірі до 500 тисяч гривень.

4 Звіт Наглядової ради товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його 
розгляду. Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 
2017 рік та заходи за результатами його розгляду.

5 Звіт Ревізійної комісії товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту та висновку Ревізійної комісії. Проект рішення: 
Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії товариства за 2017 рік.

6 Висновок зовнішнього аудиту. Проект рішення: Висновок зовнішнього 
аудиту за 2017 рік взяти до відома.

7 Звіт Правління товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту. Проект рішення: Затвердити звіт Правління товариства 
за 2017 рік.

8 Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Проект 
рішення: Попередньо надати згоду на вчинення товариством, за необхід-
ності, у період з 24 квітня 2018 року до 24 квітня 2019 року, правочинів про 
продаж виробленої товариством продукції та/або закупівлі сировини, яка 
використовується для виробництва, якщо вартість кожного такого право-
чину становитиме від 25 до 100 відсотків від вартості активів товариства за 
даними останньої річної фінансової звітності. Укладати їх відповідно про-
цедурі, яка встановлена для правочинів, вартість яких знаходиться в межах 
від 10 до 25 відсотків від вартості активів товариства за даними останньої 
річної фінансової звітності. Правлінню проінформувати акціонерів про 
укладення таких правочинів на чергових загальних зборах.

9 Про надання згоди на вчинення значних правочинів із заінтересованіс-
тю. Проект рішення: Надати згоду на вчинення товариством таких значних 
правочинів із заінтересованістю з: Weidmann Electrical Technology AG (Швей-

царія) на продаж ущільненого електроізоляційного картону, загальною 
вартістю до 6 000 000 EUR; Weidmann Electrical Technology AG (Швейцарія) 
на продаж паперу крепованого, загальною вартістю до 5 000 000 EUR; До-
чірнім підприємством «Вайдман Малин Ізоляційні Компоненти» (Україна) на 
продаж електроізоляційного картону, загальною вартістю до  
90 000 000 грн.

10 Про внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення його в 
новій редакції. Проект рішення: Внести зміни до Статуту товариства та за-
твердити його нову редакцію. Уповноважити голову річних загальних зборів, 
заступника голови правління з адміністративно-правових питань, підписати 
Статут в новій редакції та забезпечити проведення його державної реєстра-
ції. 

11 Про внесення змін до Положення про загальні збори товариства. 
Проект рішення: Внести зміни до Положення про загальні збори Приватно-
го акціонерного товариства «Малинська паперова фабрика-Вайдманн.»

Для участі в зборах необхідно мати при собі: документ, що посвідчує 
особу акціонера або його представника; довіреність на право участі в зборах 
(для представників юридичних та фізичних осіб).

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного зборів у 
робочі дні та робочі години, за адресою: Житомирська область, м. Малин, 
вул. Приходька, 66; номер кімнати 216, а в день проведення зборів – у 
місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами – заступник голови правління з адміністративно-
правових питань Костюченко А.А.; телефон для довідок: (4133) 67-2-23. 
Адреса веб-сайту товариства, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: 
www.weidmann-mpm.com/uk. Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 
загальних зборів, кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, 
включених до проекту порядку денного загальних зборів.

Наглядова рада ПрАТ «Вайдманн-МПФ»

основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ «Вайдманн-МПФ» (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний 
(2017)

попередній 
(2016)

Усього активів 413 173 374 749
Основні засоби 199 691 191 095
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 71 548 76 432
Сумарна дебіторська заборгованість 108 134 86 536
Грошові кошти та їх еквіваленти 22 311 8 967
Нерозподілений прибуток 125 394 106 724
Власний капітал 153 223 134 872
Статутний капітал 333 333
Довгострокові зобов'язання 136 868 115 440
Поточні зобов'язання 123 082 124 437
Чистий прибуток (збиток) 18 257 36 061
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 332 255 1 332 255
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 457 448

ПРИВАТНЕ АКціоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо  
«МАлИНсЬКА ПАПЕРоВА ФАБРИКА-ВАЙдМАНН»
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У зв’язку з допущеною в оголошенні ПАТ «овруцький хлібоза-
вод» про проведення чергових загальних зборів акціонерів, при-
значених на 26.04.2018р. (початок роботи зборів 11.00 год.), тех-
нічної помилки, зазначене оголошення доповнюється наступним 
змістом: 

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

www.oxz.com.ua . 
Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідо-

млення про проведення загальних зборів, а саме станом на  
19 березня 2018 р. , загальна кількість акцій товариства становить 
1 837 456 простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій – 
1 554 530 простих іменних акцій.

ПАТ «оВРУцЬКИЙ ХліБоЗАВод»

шановний акціонер!
Наглядова рада ПУБлічНоГо АКціоНЕРНоГо 

ТоВАРИсТВА «ЯсИНіВсЬКИЙ КоКсоХіМічНИЙ 
ЗАВод», ідентифікаційний код 00191035, яке знаходиться за 

адресою: 85300, донецька область, м. Покровськ, вулиця 
Торгівельна, буд. 106А, (надалі Товариство) повідомляє про 

проведення річних загальних зборів Товариства (надалі - Збори).
дата та час проведення Зборів: 25 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 адміністра-
тивного корпуса ПрАТ «АП «УКРБУД»).

час початку реєстрації учасників Зборів: 25 квітня 2018 року о 09 год. 00 хв.
час закінчення реєстрації учасників Зборів: 25 квітня 2018 року о 

09  год. 45 хв.
дата та час відкриття Зборів: 25 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 
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 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 роз-
міру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договорів з членами Наглядової ради Товариства.

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

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 1 570 294 1 648 256
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1 147 931 1 158 995
Запаси 228 273 204 637
Сумарна дебіторська заборгованість 115 381 202 141
Гроші та їх еквіваленти 2 719 1 825
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (1 195 346) 183 640
Власний капітал (783 686) 600 317
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 83 400 83 400
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 63 181 105 264
Поточні зобов’язання і забезпечення 2 290 799 942 675
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (1 434 771) (302 722)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 273 598 680 273 598 680

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

(5,24407) (1,10645)

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 акціо-
нерів відбувається за адресою: 85300, Донецька область, м. Покровськ, 
вулиця Торгівельна, буд. 106А, кабінет 104, у робочі дні з 12 год. 00 хв. до 
15 год. 00 хв., а в день проведення Зборів також у місці їх проведення, в 
порядку, встановленому законодавством, Статутом та внутрішніми поло-
женнями Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальні за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами: голова Правління Кузьмичов Лео-
нід 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 
також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж 
за 7 днів до дати проведення Зборів.

Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що 
посвідчує особу акціонера відповідно до вимог законодавства. Для участі в 
Зборах представника акціонера йому необхідно мати при собі документ, що 
посвідчує особу такого представника відповідно до вимог законодавства та 
довіреність на право участі та голосування на Зборах. Довіреність на право 
участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується 
нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, 
чи депозитарною установою відповідно до встановленого Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право 
участі у Зборах повинна містити чітко визначені правомірні, конкретні та 
здійсненні юридичні дії, які належить вчинити представнику акціонера. Акціо-
нер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. 
Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представ-
ника на Зборах. Про призначення, заміну та/або відкликання представника 
для участі в Зборах акціонер має письмово повідомити про це реєстраційну 
комісію та виконавчий орган Товариства. Голосування на Зборах представ-
ників акціонерів здійснюється відповідно до зареєстрованих голосів та від-
повідно до завдання акціонера, що видав довіреність, щодо голосування.

Загальна кількість простих акцій станом на дату складання переліку осіб, 
яким надсилається повідомлення про проведення Зборів становить 
273 598 680 штук. Загальна кількість голосуючих простих акцій станом на 
дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про про-
ведення Зборів становить 266 603 508 штук. Загальна кількість привілейо-
ваних акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається 
повідомлення про проведення Зборів становить 60 000 000 штук. Загальна 
кількість голосуючих привілейованих акцій станом на дату складання пере-
ліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів становить 
60 000 000 штук. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного: http://yakhz.donetsksteel.com. Наглядова Рада ПАТ «ЯКХЗ»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Наглядова Рада
ПРИВАТНоГо АКціоНЕРНоГо ТоВАРИсТВА 

«сТРАХоВА КоМПАНіЯ «УНіКАжИТТЯ»,
що знаходиться за адресою: Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, 70-А, 
повідомляє про проведення Річних Загальних Зборів Акціонерів, які 
відбудуться 24 квітня 2018 р. о 10.00 за адресою: Україна, м. Київ, 

вул. саксаганського, 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 Кньотцля, 

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 26577 485,00 грн. Затвердити використання чистого при-
бутку, одержаного Товариством за 2017 рік у сумі 14 012 655,23гривень, а 
саме: направити 52,72378192% від суми чистого прибутку, одержаного То-
вариством за результатами 2017 року у розмірі 14 012 655,23гривень на 
виплату дивідендів, що становить 0,035 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. Уповно-
важити Голову правління Симончука Володимира Миколайовича підписати 
цивільно-правові договори з членами Наглядової ради. 

13. Про вчинення значних правочинів.
Схвалення укладення Товариством значних правочинів, а саме: укладан-

ня між ПрАТ «СК «УНІКА Життя» та Публічним акціонерним товариством 

«УкрСиббанк» Генерального договорустрахування життя (з усіма додатками 
до нього) №102535/18 (далі – договір страхування) у період до 14 травня 
2018 року, включаючи всі зміни до Договору страхування. Основні умови 
Договору страхування: Страхувальник - Публічне акціонерне товариство 
«УкрСиббанк». Страхова сума, станом на 01.03.2018 року: 2 490 600 000,00 
грн. Страхова премія, станом на 01.03.2018 року: 1 200 185,00 грн.Термін 
страхування: з 00.00 01.03.2018 року до 24.00 28 лютого 2019 року. 

Уповноважити Голову Правління ПрАТ «СК «УНІКА Життя» Симончука Во-
лодимира Миколайовича та Першого заступника Голови Правління В'юна Ва-
дима Володимировича підписати з Публічним акціонерним товариством «Укр-
Сиббанк» Генеральний договір страхування життя (з усіма додатками до нього) 
№102535/18у період до 14 травня 2018 рокута всі зміни до Договору Страху-
вання.

Проект рішення:
Схвалити укладання Генерального договору страхування життя (з усіма 

додатками до нього) №102535/18у період до 14 травня 2018 року між 
ПрАТ «СК «УНІКА Життя» та Публічним акціонерним товариством 
«УкрСиббанк»(включаючи всі зміни до Договору страхування). Основні умо-
ви Договору страхування: Страхувальник - Публічне акціонерне товариство 
«УкрСиббанк». Страхова сума - станом на 01.03.2018 р. - 2 490 600 000,00 грн. 
Страхова премія, станом на 01.03.2018 року: 1 200 185,00 грн. Термін стра-
хування: з 00.00 01.03.2018 до 24.00 28 лютого 2019 року. 

Уповноважити Голову Правління ПрАТ «СК «УНІКА Життя» Симончука 
Володимира Миколайовича та Першого заступника Голови Правління В'юна 
Вадима Володимировича підписати з Публічним акціонерним товариством 
«УкрСиббанк» Генеральний договір страхування життя (з усіма додатками 
до нього) №102535/18 у період до 14 травня 2018 року та всі зміни до До-
говору страхування.

14. Про попереднє схвалення значних правочинів, що можуть укладатись 
Товариством протягом одного (1) року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:
Зробити попереднє схвалення Загальними зборами акціонерів значних 

правочинів, кожен з яких перевищує 25% активів Товариства за даними 
останньої річної фінансової звітності, тащо можуть бути укладені Товари-
ством не пізніше ніж через рік після дати такого рішення, включаючи дого-
вори, укладені з банками –партнерами, та затвердження всіх істотних опе-
рацій, здійснених в 2018 та 2019 роках на день проведення Загальних зборів 
акціонерів, до яких входять наступні банки-партнери:

ПАТ «Ідея Банк»,
ПАТ «Державний ощадний банк України» (Ощадбанк),
ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»,
ПАТ «ПРИВАТБАНК».
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/ua/private/life/zhizn/.

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 Загальних 
Зборів Акціонерів, акціонери Приватного акціонерного товариства «Страхова 
компанія «УНІКА Життя» можуть ознайомитися під час підготовки до прове-
дення 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 департаменту Акусова 
Олена Миколаївна. Пропозиції до порядку денного Річних Загальних Зборів 
вносяться не пізніше 20 днів до дати проведення, а щодо кандидатів до скла-
ду 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 Загаль-
них 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 реєстратором, депозитарієм, зберігачем, 
нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в ін-
шому передбаченому законодавством порядку. Довіреність на право участі та 
голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдан-
ня щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із 
зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під 
час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, 
як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить за-
вдання 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 представни-
кам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представ-
ника на загальних 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 представника.

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

ПРИВАТНЕ АКціоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо «сТРАХоВА КоМПАНіЯ «УНіКА жИТТЯ»
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права можуть використовуватися:
- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 

питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення 
Зборів до дати проведення Зборів);

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

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку 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 (повідом-
лення направляється Товариством акціонерам не пізніше ніж за 10 днів до 
дати проведення Зборів);

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій 
до проекту порядку денного.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 1 075 473 891 777
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2 679 2 682
Запаси 77 43
Сумарна дебіторська заборгованість 62 412 39 166
Гроші та їх еквіваленти 11 308 64 578
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 268 913 282 372
Власний капітал 400 339 417 284
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 100 090 100 090
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 622 152 458 781
Поточні зобов'язання і забезпечення 52 982 15 712
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 26 577 113 476
Середньорічна кількість акцій (шт.) 400 361 578 400 361 578
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)  0,06638 0,2834

Затверджено Наглядовою Радою Товариства
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління ____________ 
(підпис)

Симончук В.М. 
(ініціали та прізвище керівника)

__________________
дата

Приватне акціонерне товариство «Акціонерна страхова компанія 
«іНГо Україна життя» (надалі – АСК «ІНГО Україна Життя»), що знаходить-
ся за адресою: Україна, 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 33, 
тел. (044) 490-27-44, повідомляє, про проведення річних Загальних зборів 
акціонерів (надалі – Збори), які відбудуться 26 квітня 2018 року; час по-
чатку зборів – 14.00, за адресою: Україна, м. Київ, вул. Бульварно-
Кудрявська, 33, 4 поверх, конференц-зал.

Для участі в Зборах реєстрацію акціонерів провести з 13.30 до 13.59 
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 Генерального директора АСК «ІНГО Україна Життя» про резуль-

тати фінансово – господарській діяльності за 2017 рік. 
3. Звіт Наглядової ради АСК «ІНГО Україна Життя» за 2017 рік. 
4. Звіт Ревізійної комісії АСК «ІНГО Україна Життя» за 2017 рік. 
5. Затвердження бухгалтерського балансу і річного звіту АСК «ІНГО 

Україна Життя» за 2017 рік.
6. Про розподіл прибутку/збитків АСК «ІНГО Україна Життя» за резуль-

татами 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 пред-
метом, що перевищує 25 відсотків вартості активів за даними фінансової 
звітності за 2017 рік.

8. Обрання Генерального директора АСК «ІНГО Україна Життя».
9. Обрання складу Ревізійної комісії АСК «ІНГО Україна Життя».
10. Внесення змін до Статуту АСК «ІНГО Україна Життя» та затверджен-

ня нової редакції Статуту АСК «ІНГО Україна Життя».
11. Затвердження «Положення про Наглядову раду АСК «ІНГО Україна 

Життя» в новій редакції.
12. Затвердження «Положення про Генерального директора АСК «ІНГО 

Україна Життя» в новій 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 (5 поверх, 
кабінет 11). Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з 
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного - http://ingo.ua/ua/ingo-life/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 (5 поверх, кабінет 11, у робочі дні з 09:00 до 13:00, до-
відки за телефоном: (044) 490-27-44 (вн. 12-19). В день проведення Зборів, 
Акціонери та їх представники, можуть ознайомитись з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцем прове-
дення Загальних зборів акціонерів. Відповідальний за порядок ознайомлен-
ня Акціонерів з документами: Мельник Юрій Миколайович. Для 
ознайомлення з документами Акціонерам при собі необхідно мати паспорт, 
а представникам (уповноваженим особам), крім того, документ, який відпо-
відно до законодавства України підтверджує повноваження 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 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 юридичної 
особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на 
певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого пред-
ставника, повідомивши про це Правлінню Товариства. Повідомлення акціо-
нером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкли-
кання 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 голосування, 
представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах акціонерів на 
свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голо-
сування на Зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у 
будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах Това-
риства. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не 
виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, 
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 Генерального директора 
в 2017 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяль-
ності Товариства і положенням його установчих документів. Звіт Генераль-
ного директора Товариства про результати фінансово-господарської діяль-
ності 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 
Товариства і положенням його установчих документів. Звіт Наглядової ради 

ПРИВАТНЕ АКціоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо «АКціоНЕРНА сТРАХоВА КоМПАНіЯ «іНГо УКРАїНА жИТТЯ»



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

Проект рішення по питанню 5: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 
(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. Диві-
денди 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 Товариства за 
2017 рік, за умови що вартість майна або послуг, за одним таким договором 
страхування або перестрахування не перевищуватиме відповідну суму на 
день укладання такого договору. 

Проект рішення по питанню 8: У зв’язку із закінченням три річного строку 
дії повноважень, передбаченого Статутом та Положенням про Генерально-
го директора переобрати Генерального директора Товариства на новий 
трирічний строк повноважень

Проект рішення по питанню 9: у зв’язку із закінченням три річного строку 
дії повноважень, передбаченого Статутом та Положенням про Ревізійну 
комісію Товариства, переобрати Ревізійну комісію на новий трирічний строк 
діяльності у поточному складі.

Проект рішення по питанню 10: 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 запро-
поновану реакцію змін до Статуту Товариства та нову редакцію Статуту 
Товариства. Доручити Голові Зборів - Гордієнко І.М. підписати нову редакцію 
Статуту. Провести державну реєстрацію Статуту в новій редакції в порядку, 
передбаченому законодавством України.

Проект рішення по питанню 11: Затвердити «Положення про Наглядову 
раду АСК «ІНГО Україна Життя» в новій редакції. Доручити Голові Зборів - 
Гордієнко І.М. підписати відповідну редакцію.

Проект рішення по питанню 12: Затвердити «Положення про Генераль-
ного директора АСК «ІНГО Україна Життя» в новій редакції. Доручити Голо-
ві Зборів - Гордієнко І.М. підписати відповідну редакцію.
основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн)*
Найменування показника Період

Звітний Попере-
дній

Усього активів 53 718 48 254
Основні засоби 25 182 25 127
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1 684 1 575
Сумарна дебіторська заборгованість 6 067 5 278
Грошові кошти та їх еквіваленти 9 094 8 907
Нерозподілений прибуток -5 879 -6 344
Власний капітал 28 145 28 062
Статутний капітал 21 000 21 000
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 7 190 4 633
Чистий прибуток (збиток) 160 -1 963
Середньорічна кількість акцій (шт.) 21 000 21 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 12 12

Наглядова рада ПрАТ «АСК «ІНГО Україна Життя»

ПоВідоМлЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерів

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство 
«Ліктрави»

Місцезнаходження товариства: 10001, м. Житомир, Шосе Київське, 
будинок 21

шановні акціонери!
Приватне акціонерне товариство «Ліктрави»(надалі - Товариство), код за 

ЄДРПОУ 00481181, місцезнаходження Товариства - Житомирська обл., 
м. Житомир, шосе Київське, буд.21 повідомляє про проведення річних за-
гальних зборів акціонерів, які призначені на 27 квітня 2018 року за адре-
сою: м. житомир, шосе Київське, 21 (зал нарад ПрАТ «ліктрави» № 1). 
Початок о 09:00 год.

Реєстрація учасників загальних зборів здійснюватиметься за місцем прове-
дення загальних зборів 27 квітня 2018 року, початок реєстрації о 08 год. 15 хв., 
закінчення реєстрації о 08 год. 50хв. Перелік акціонерів, які мають право на участь 
у загальних зборах складається станом на 24 годину 23 квітня 2018 року.
Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосу-
вання) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

1. Обрання членів лічильної комісії.
Проект рішення: Обрати лічильну комісію в складі двох осіб – голови та 

члена лічильної комісії, головою лічильної комісії обрати Хіміч Тетяну Ста-
ніславівну, членом лічильної комісії Онищенко Ірину Миколаївну.

2. Обрання секретаря загальних зборів, обрання особи, яка головуватиме 
на загальних зборах акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку прове-
дення Загальних зборів.

Проект рішення: Обрати секретарем загальних зборів Свердзьолку 
Ганну Леонідівну, обрати головуючим на загальних зборах акціонерів, які 
призначені на 27 квітня 2018 року, Войчеха Скробанскі Затвердити тривалість 
доповідей – до 5 хв., тривалість відповідей на запитання – до 5хв., збори 
проводити без перерви.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 
2017 рік, звіту виконавчого органу за 2017 рік, звіту Ревізора за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік, звіт ви-
конавчого органу (генерального директора) за 2017 рік, звіт Ревізора за 2017 
рік, визнати роботу виконавчого органу (генерального директора),Наглядової 
ради, Ревізора ПрАТ «Ліктрави» задовільною.

4. Затвердження звіту та висновків Ревізора за 2017 рік.

Проект рішення: затвердити звіт та висновки Ревізора за 2017 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу за 2017 рік.
Проект рішення: затвердити звіт та баланс ПрАТ «Ліктрави» за 2017 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
Проект рішення: направити чистий прибуток, отриманий за резуль-

татами роботи за 2017 рік на розвиток виробництва.
Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонеру необхідно мати та 

надати під час проходження реєстрації паспорт або інший документ, що по-
свідчує особу; для представника акціонера – документ, що посвідчує особу, та 
довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. 

Для участі у загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати до-
кумент, що посвідчує особу акціонера (паспорт), уповноваженим особам 
акціонерів – додатково довіреність, оформлену згідно з вимогами законо-
давства. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних 
зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам 
можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства в кабінеті №8 
провідного юрисконсульта Товариства за адресою: м. Житомир, шосе Київ-
ське, буд.21 щопонеділка, середи та п’ятниці з 14.00 год. до 15.30 год.; в день 
проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Особа відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: корпоративний 
секретар Товариства Свердзьолка Ганна Леонідівна. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного 
: http://liktravy.ua. Довідки за тел.: (0412) 427932.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів акціонери відповідно до статті 36 Закону 
України «Про акціонерні товариства» мають права ознайомитися з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (а в день 
проведення загальних зборів - також у місці їх проведення), з формою бю-
летеня для голосування, а також надавати Товариству письмові запитання 
щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та 
порядку денного загальних зборів. 

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

Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний 

ПРИВАТНЕ АКціоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо «ліКТРАВИ»
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акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту 
порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведен-
ня загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів това-
риства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. 

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах (надалі – 
довіреність), видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або інши-
ми посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвід-
чуватися депозитарною установою. Довіреність від імені юридичної особи 
видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчи-
ми документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних 

зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. 
Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати 
саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність 
не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання 
щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. 

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлен-
ня про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій складає 336 
124 простих іменних штук, загальна кількість голосуючих акцій – 334 052 
простих іменних штук.

Наглядова Рада

шановний акціонер!
Приватне акціонерне товариство «НоВоВолИНсЬКИЙ 

ХліБоЗАВод» (надалі – Товариство) інформує про проведення 
річних загальних зборів акціонерів (надалі - Збори)

дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представни-
ків акціонерів) для участі в Зборах: 24 квітня 2018 року з 12 години 
30 хвилин до 12 годин 50 хвилин.

дата та час відкриття (проведення) Зборів: 24 квітня 2018 року о 
13-00 годині.

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 45400, Волинська 
область, м. Нововолинськ, вул. Павлова, буд. 39, (актовий зал хлібо-
заводу).

Місцезнаходження Товариства: 45400, Волинська область, м. Ново-
волинськ, вул. Павлова, буд. 39.

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Зборах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні 
до дня проведення Зборів 18 квітня 2018 року.

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

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства. 
2. Про обрання Голови та секретаря Зборів.
3. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товари-

ства.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про 

результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 

Товариства за 2017 рік.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Това-

риства за 2017 рік.
7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
9. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у 

новій редакції.
10. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

Товариством протягом одного року з дня проведення Зборів акціонерів То-
вариства.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з 
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного, а також інформацію, зазначену в ч.4 ст.35 Закону Украї-
ни «Про акціонерні товариства» - www.00377213.infosite.com.ua 

Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з 
якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів: Кожен 
акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 45400, 
Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Павлова, буд. 39, приймальна ди-
ректора кожного робочого дня з 09.30 до 12.00 години, а в день проведення 
Зборів - також у місці їх проведення. 

Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами 
Зборів директор товариства М.Ю.Штунда. 

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

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань 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 до дати проведення Зборів;

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

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: 
Акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноваже-
ного представника. Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі:

- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;
- довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та 

фізичних осіб).
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана 

фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими осо-
бами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитар-
ною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку порядку. 

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від 
імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповнова-
женою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціо-
нерного товариства може містити завдання щодо голосування.Надання 
довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає 
право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, 
замість свого представника.

Телефони для довідок: (03344) 3-30-06, 3-06-41.

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

Найменування показника Звітний
2017 р.

Попере-
дній

2016 р.
Усього активів 29 865 24 422
Основні засоби (за залишковою вартістю) 11 732 9 924
Запаси 3 219 2 504
Сумарна дебіторська заборгованість 2 221 1 915
Гроші та їх еквіваленти 12 201 10 035
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 28 059 22 796
Власний капітал 28 486 23 223
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 230 230
Довгострокові зобов’язання і забезпечення - -
Поточні зобов’язання і забезпечення 1 379 1 199
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 5 263 4 458
Середньорічна кількість акцій (шт.) 918 716 918 716
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

5,73 4,85

Наглядова Рада ПрАТ «НоВоВолИНсЬКИЙ ХліБоЗАВод»
Шановні акціонери 

Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до Закону України «Про депози-
тарну систему України» при визначенні кворуму та при голосуванні на 
загальних зборах не враховуються акції акціонерів, які до 18 квітня 2018р. 
(дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах) 
не уклали з депозитарною установою договір на обслуговування рахунку 
в цінних паперах.

ПРИВАТНЕ АКціоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо  
«НоВоВолИНсЬКИЙ ХліБоЗАВод»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ПУБлічНЕ АКціоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо «РіВНЕсілЬ-
МАш» (Код за ЄДРПОУ 00728380) Місцезнаходження: 35331, Україна, 
Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Квасилів, вул. Індустріальна, буд. 6. 
повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про про-
ведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»), 
які відбудуться «25» квітня 2018 року за адресою: Рівненська  обл., Рів-
ненський р-н, смт. Квасилів, вул. індустріальна, буд. 12., кімната для 
нарад на 4 поверсі.

Початок зборів о 10-00 годині. Реєстрація акціонерів та їх повноважних 
представників проводитиметься з 9 год. 00 хв. до 9 год. 45 хв. за вищевка-
заною адресою проведення Загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 
«19» квітня 2018 року (станом на 24-00). 

ПРоЕКТ ПоРЯдКУ дЕННоГо ТА ПРоЕКТИ РішЕНЬ
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства. Обрати 

лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії – Гоч Л.С.; 
член лічильної комісії Климук М.С.

2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства. За-
твердити Головою Зборів Целюка Г.Я., а секретарем Загальних зборів – 
Курепу Т.М.

3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2017 рік. . Затвер-
дити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2017 році.

4. Звіт Правління Товариства про діяльність за 2017 рік. Затвердити 
звіт Правління Товариства за 2017 рік.

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2017 рік. Затвер-
дити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. 

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Затвердити 
річний звіт Товариства за 2017 рік.

7. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 
рік. Покрити накопичені збитки станом на 31 грудня 2017 року в сумі 4833 
тис. грн. за рахунок резервів Товариства. Сума накопичених збитків, 
перенесених на майбутні періоди, становить 0 (нуль) грн. Дивіденди за 
2017 рік в Товаристві не розподіляти та не виплачувати.

8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, 
виконавчого органу та Ревізійної комісії. Роботу органів управління Това-
риством у 2017 році визнати задовільною.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до 
дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам право 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного Загальних зборів у приміщенні ПАТ «Рівнесільмаш» за 
адресою: Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Квасилів, вул. Індустріаль-
на, буд. 12., кімната для нарад на 4 поверсі, щоденно (крім суботи та неді-
лі) з 09:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в 
день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Відпові-

дальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними до-
кументами, є уповноважена особа Товариства Заступник Голови Правління 
Целюк Георгій Якович тел. (0362) 69-35-41, 69-35-42. З питань порядку 
денного та організаційних питань проведення Загальних зборів звертатись 
до зазначеної уповноваженої особи. Відповідно до ст. 38 Закону України 
«Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції 
щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів 
Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, 
кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. 
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загаль-
них зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів 
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 акціонерного товариства мають місти-
ти інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціо-
нера.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 
товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найме-
нування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних 
йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також 
кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонуєть-
ся цим акціонером до складу органів товариства.

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі 
паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціоне-
рів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує 
особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законо-
давства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, 
видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадови-
ми особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися 
депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голо-
сування 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 акціонер-
ного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік 
питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке 
(проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на за-
гальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено 
завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо 
голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на за-
гальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати дові-
реність на право участі та голосування на загальних зборах декільком 
своїм представникам.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВЕЛЬНО-
ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ЦЕНТР», ідентифікаційний код – 05414775, місцезна-
ходження: 03022, м. Київ, вулиця Васильківська, будинок 34 (далі – Товари-
ство), повідомляє про скликання річних Загальних зборів Акціонерів 
Товариства (далі – Загальні збори), які відбудуться 25 квітня 2018 р. об 
09 годині 00 хв. за адресою: 03022, м. Київ, вулиця Васильківська, бу-
динок 34, актовий зал.

Реєстрація акціонерів (їх представників), що прибули для участі в зборах 
відбудеться з 08 год. 15 хв. до 08 год. 55 хв., в місці проведення Загальних 
зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – 19 квітня 2018 року 

Загальна кількість акцій Товариства станом на дату складення переліку 
осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів 
24 008 292 штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складен-
ня переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загаль-
них зборів 23 836 120 штук простих іменних акцій.

На розгляд Загальних зборів виносяться  
наступні питання проекту  

порядку денного:
1. Обрання Тимчасової Лічильної комісії Зборів Товариства;
2. Обрання Голови та Секретаря Зборів Товариства;
3. Визначення порядку проведення загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Правління товариства про результати фінансово-

господарської діяльності товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Правління товариства. 

5. Розгляд звіту Наглядової ради товариства за 2017 рік та затверджен-
ня заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради товариства.

6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії товариства за 2017 рік. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії товари-
ства, затвердження висновків Ревізійної комісії товариства.

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 
звіту Правління, звіту Ревізійної комісії Товариства та висновків зовнішньо-
го аудиту.

8. Затвердження річного звіту за 2017 рік, у тому числі фінансової звіт-
ності товариства за 2017 рік.

9. Затвердження порядку розподілу прибутку та визначення порядку 
покриття збитків за 2017 рік.

10. Прийняття рішення про виплату дивідендів за підсумками 2017 року. 
Затвердження розміру дивідендів та порядку їх виплати.

11. Визначення основних напрямків діяльності товариства на 2018 рік.
12. Припинення повноважень членів Наглядової ради товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради товариства.
14. Затвердження умов трудових договорів(контрактів), цивільно-правових 

договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, визначення роз-
міру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договорів з членами Наглядової ради.

15. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися то-
вариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рі-
шення.

16. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення товариством зна-
чних правочинів.

17. Про скасування діючих внутрішніх положень Товариства, що регла-
ментують діяльність органів управління та контролю Товариства.

18. Про затвердження нових внутрішніх положень Товариства, що регла-
ментують діяльність органів управління та контролю Товариства.

19. Про внесення змін до статуту Товариства та затвердження нової 
редакції статуту Товариства.

20. Призначення уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства 
в новій редакції. 

21. Про державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.
Інформація з проектом рішення щодо кожного з питань, включених до 

проекту порядку денного розміщена на веб-сайті Товариства: 
http://tpc.pat.ua

ПРИВАТНЕ АКціоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо «ТоРГоВЕлЬНо-ПідПРИЄМНИцЬКИЙ цЕНТР»
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Акціонерам Товариства надається можливість, до дати проведення За-
гальних зборів ознайомитися з документами, що стосуються питань поряд-
ку денного, а також з проектами рішень з питань порядку денного за місцез-
находженням Товариства: 03022, м. Київ, вулиця Васильківська, будинок 34 
(актовий зал) у робочі дні та робочий час (з 9:00 до 16:00). В день прове-
дення Загальних зборів, ознайомлення з документами відбувається в місці 
проведення Загальних зборів. Відповідальна посадова особа за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Прядун Ігор 
Олексійович.

Права акціонерів, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36 та 38 
Закону України «Про акціонерні товариства»:

Акціонери мають право від дати надсилання повідомлення до дня про-
ведення Загальних зборів ознайомитись з матеріалами (документами), 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних 
зборів, подавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених 
до проекту порядку денного Загальних зборів, та порядку денного Загальних 
зборів, на які Товариство зобов’язане надати письмові відповіді до початку 
Загальних зборів у встановленому вище порядку.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не 
пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо канди-
датів 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.

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.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше 
відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до про-
екту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової 
ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, 
а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона 
подана з дотриманням вимог попереднього абзацу.

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 акціо-
нерами питань або проектів рішень.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних 
зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать не менше 5 відсо-
тків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонера-
ми строку та неповноти даних, а також у разі неподання акціонером жодно-
го проекту рішення із запропонованих ним питань порядку денного.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту по-
рядку денного Загальних зборів надсилається Товариством акціонеру про-
тягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Това-
риство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів по-
відомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а 

також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.
Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіре-

ністю
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 законодавства. 

Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме 
так, як передбачено завданням щодо голосування в довіреності. Якщо до-
віреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі 
питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на 
певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого пред-
ставника, повідомивши про це Товариство. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у 
будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних 
зборах, повідомивши про це Товариство.

Контактний телефон – (044) 257-50-00. Контактна особа - Голова Прав-
ління Прядун І.О.

Найменування показника Період
Звітний 2017 Попередній 

2016
Усього активів 190 538 189 333
Основні засоби (за залишковою вартіс-
тю), в т.ч. інвестиційна нерухомість

174 350 178 417

Запаси 196 138
Сумарна дебіторська заборгованість 2 333 2 809
Гроші та їх еквіваленти 8 846 3 542
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

(3 099) (6 843)

Власний капітал 152 730 153 270
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

1 200 1 200

Довгострокові зобов'язання і забезпечен-
ня

27 613 27 927

Поточні зобов'язання і забезпечення 10 195 8 136
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

(540) (3 644)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 24 008 292 24 008 292
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

(0,02249) (0,15178)

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Уповноважений Наглядовою радою
Голова Правління  Прядун і.о.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«Каплинцiвське». 

2. Код за ЄДРПОУ:  05529308. 
3. Місцезнаходження:  37030, Полтавська обл., Пирятинський район, 

с.Каплинцi. 
4. Міжміський код, телефон та факс:  (067)460-60-81.
5. Електронна поштова адреса: L.MIshanIna@kernel.ua. 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://kaplyntcivske.pat.ua/. 
7. Вид особливої інформації: прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів.
II. Текст повідомлення

21.03.2018 наглядовою радою ПАТ «Каплинцівське»(протокол №б/н вiд 

21.03.2018) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного 
правочину, який був схвалений (попередньо) 21.04.2017загальними збора-
ми: договору позики з ТОВ «Кернел-Трейд», за яким ПАТ «Каплинцівське»
зобов’язується надати ТОВ «Кернел-Трейд» поворотну безвідсоткову по-
зику; ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину: 
80 000 тис.грн.; вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi: 93 028 тис.грн.; спiввiдношення ринкової вартостi 
майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 86,00%. Додатковi критерiї 
для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законо-
давством, статутом ПАТ «Каплинцівське»не передбаченi.

II. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. Директор Голуб С. М.21.03.2018

ПУБлIчНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо  
«КАПлИНцIВсЬКЕ»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
I.основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Електро», 00132486, 79035, м. Львів, вул. Ковельська, 
буд. 109А,0322295142. 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 22.03.2018р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: elektro@svitonline.com

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо  
«ЕлЕКТРо»
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Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів
Приватне акціонерне товариство «Перше всеукраїнське бюро кре-

дитних історій» (ідентифікаційний код 33691415, 02002, м.Київ, вул.Євгена 
Сверстюка, 11-Б) (далі - Товариство) повідомляє про проведення річних 
Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2018 
року о 15.00 годині за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 1 (на-
вчальний центр НБУ, Університет банківської справи, 2 поверх). 

Реєстраціяучасниківзборіввідбудеться 26квітня 2018 року з 14-20 до 
15-00  год. за місцемпроведеннязборів. 

Перелікосіб, якімають право на участь у загальнихзборах, складається 
станом на 24:00 годину 20квітня 2018 року.

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

зборів. 
2.Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів 

ПрАТ «ПВБКІ».
3.Затвердження порядку (регламенту) проведення річних Загальних 

зборів акціонерів. 
4.ЗвітПравління про діяльність ПрАТ «ПВБКІ» в 2017 році та прийняття-

рішення за наслідкамийого розгляду.
5.ЗвітНаглядової ради ПрАТ «ПВБКІ» за 2017 рік та прийняттярішення 

за наслідкамийого розгляду.
6.Звіт Ревізійної комісії про діяльність ПрАТ «ПВБКІ» за 2017 рік та прий-

няття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження звіту та висновків 
Ревізійної комісії, річного звіту Товариства.

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

8.Про розподіл прибутку (збитків) ПрАТ «ПВБКІ» за підсумками діяль-
ності в 2017 році.

9.Про внесеннязмін до пункта 12.8. Статуту ПрАТ «ПВБКІ» відповідно до 
вимог ЗУ «Про акціонернітовариства».

10. Про внесеннязмін до пункта 13.2. Статуту ПрАТ «ПВБКІ» відповідно 
до вимог ЗУ «Про акціонернітовариства».

11. Про внесеннязмін до пункта 16.3. Статуту ПрАТ «ПВБКІ» відповідно 
до вимог ЗУ «Про акціонернітовариства».

12.Затвердження Статуту Товариства в новійредакції з врахуванням 
внесених змін.

Інформація з проектамирішеньщодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного, розміщена на веб-сайтіТовариства: www.pvbki.
com.

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Загальних 
зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів 
за місцезнаходженням ПрАТ «ПВБКІ» -м.Київ, вул.Євгена Сверстюка, 11-Б, 
3 поверх, в приміщенні товариства у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 
10-00 до 16-30 год. (перерва з 13-00 год. до 14-00 год.), а також в день про-
ведення загальних зборів - у місці їх проведення. Особа, відповідальна за 
порядок ознайомленняакціонерів з документами – корпоративнийсекре-
тарПрАТ «ПВБКІ» Мамченко ЮліяВалеріївна. Довідки за телефоном 
(044)390-54-70.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний 
акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту 
порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції 
вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. 
Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного по-
винні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до про-
екту порядку денного Загальних зборів 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.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно мати 
при собі паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформ-
лену відповідно до законодавства України. Довіреність на право участі та 
голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується 
нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, 
а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому 
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Дові-
реність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юри-
дичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на 
це її установчими документами. 

основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємстваза 2017 р. (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 21990 19806
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1137 801
Запаси 32 32

Сумарна дебіторська заборгованість 3616 3307
Гроші та їх еквіваленти 2654 926
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-1682 -2994

Власний капітал 19334 17195
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

11750 11750

Дострокові зобов’язання і забезпечення 1522 1389
Чистий фінансовий результат: 
прибуток(збиток)

2443 2065

Середньорічна кількість акцій (шт.) 11750 11750
Чистий прибуток(збиток) на одну просту 
акцію (грн)

207,91 175,74

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту з 
питань порядку денного: 

Проект рішення з 1 питання:1.Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: 
Рибчановська Ярослава Анатоліївна та Москалюк Олександр Васильович. 
2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту закриття 
даних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення з 2 питання: У відповідності з п.13.9 Статуту 
ПрАТ «ПВБКІ» головує на Загальних Зборах акціонерів Голова Наглядової 
ради, у випадку його відсутності Заступник Голови Наглядової ради – Гле-
вацький Андрій Олександрович.Секретарем Загальних зборів обрати кор-
поративного секретаря Мамченко Юлію Валеріївну. 

Проект рішення з 3 питання: Затвердити Регламент Загальних зборів 
акціонерів: 1. Виступи з питань порядку денного Зборів – до 15 хвилин; 
2. Виступи з обговорення доповідей та відповіді на запитання – до 5 хви-
лин. 

Проект рішення з 4 питання: Звіт Правління про діяльність ПрАТ «ПВБКІ» 
в 2017 році затвердити, плани на 2018 рік взяти до відома.

Проект рішення з 5: Звіт Наглядової ради ПрАТ «ПВБКІ» за 2017 рік за-
твердити.

Проект рішення з 6 питання: 1.Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «ПВБКІ» про 
діяльність товариства за 2017 рік та висновок Ревізійної комісії затвердити.

2.Затвердити річний звіт ПрАТ «ПВБКІ» за 2017 рік, у тому числі фінан-
сову звітність Товариства за 2017 рік.

Проект рішення з 7 питання:Прийняти до відома висновок зовнішнього 
аудиту за 2017 рік. У зв’язку з відсутністю зауважень зовнішнього аудиту за 
2017 рік відсутня потреба у затвердженні заходів за результатами розгляду 
висновків зовнішнього аудиту.

Проект рішення з 8 питання: 1. У зв’язку з наявністю у ПрАТ « ПВБКІ» 
не перекритих збитків минулих років та необхідністю технічного розвитку 
бюро, дивіденди за рахунок прибутку 2017 року не нараховувати і не 
сплачувати.2. Прибуток, отриманий товариством по результатах роботи у 
2017 році у сумі 2 443 тис. грн. направити на формування фондів товариства 
у розмірах, встановлених «Положенням про фонди ПрАТ «Перше всеукра-
їнське бюро кредитних історій», а саме: Резервний капітал - 5%; Фонд 
розвитку - 40%; Фонд соціального розвитку, розвитку персоналу та заохо-
чення –15%. 3. Залишок прибутку у розмірі 977 200 грн. оставити не роз-
поділеним.

Проект рішення з 9 питання: Внести зміни до Статуту ПрАТ «ПВБКІ» в 
зв’язку приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у 
ЗУ «Про акціонерні товариства», а саме:Пункт 12.8. Статуту ПрАТ «ПВБКІ» 
викласти в такій редакції: «Загальні збори акціонерів приймають рішення з 
використанням бюлетенів для голосування. Кожен аркуш бюлетеня для 
голосування, виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, 
засвідчується підписом Голови Правління Товариства та відбитком печатки 
Товариства.»

Проект рішення з 10 питання: Внести зміни до Статуту ПрАТ «ПВБКІ» в 
зв’язку приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у 
ЗУ «Про акціонерні товариства», а саме:

Пункт 13.2. Статуту ПрАТ «ПВБКІ» викласти в такій редакції: «Повідо-
млення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсила-
ється акціонерам персонально у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів 
до дати їх проведення. Повідомлення про скликання Загальних зборів 
надсилається листом з повідомленням про вручення на адресу, що вказа-
на в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законо-
давством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою 
радою. Повідомлення розсилає Наглядова рада або за її дорученням 
Правління.» 

Проект рішення з 11 питання: Внести зміни до Статуту ПрАТ «ПВБКІ» в 
зв’язку приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у ЗУ 
«Про акціонерні товариства», а саме: Абзац другий пункту 16.3. Статуту ПрАТ 
«ПВБКІ» викласти в такій редакції: «Члени Ревізійної комісії обираються з числа 
фізичних осіб – представників акціонерів, які мають повну цивільну дієздатність 

ПРИВАТНЕ АКціоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо «ПЕРшЕ ВсЕУКРАїНсЬКЕ БюРо КРЕдИТНИХ ісТоРіЙ»
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та включені в передбаченому законом порядку в бюлетень для голосування.»
Проект рішення з 12 питання: Затвердити Статут ПрАТ «ПВБКІ» у новій 

редакції з врахуванням внесених змін. Уповноважити Голову Правління 
ПрАТ  «ПВБКІ» Паламарчук А.Б. підписати Статут у новій редакції. Доручи-

ти Голові Правління ПрАТ «ПВБКІ» Паламарчук А.Б. (з правом передору-
чення) здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту 
ПрАТ «ПВБКІ» в новій редакції.

Наглядова Рада ПрАТ «ПВБКі»

Публічне акціонерне товариство  
«Володарсько-Волинський льонозавод» 

ЄДРПОУ- 00306012 (місцезнаходження: Україна, 12122, житомирська 
обл., Хорошівський р-н, с.Рижани, вул.Заводська, 1)

ПАТ «Володарсько-Волинський льонозавод», надалі – Товариство, по-
відомляє про скликання чергових річних загальних зборів акціонерів, 
надалі – Збори, які призначені на 27.04.2018р. з початком об 11.00 за ви-
щевказаною адресою, 1-й поверх адмінприміщення, офіс №2. Реєстрація 
учасників зборів з 10.00 до 10.45 у день проведення Зборів та за місцем їх 
проведення. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь 
у Зборах – станом на 24.00 годину 23.04.2018р.
Проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного 

(перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання членів Лічильної комісії, голови та секретаря Зборів. Затвер-

дження регламенту Зборів.
2. Звіт генерального директора про результати діяльності за 2017р. При-

йняття рішень за наслідками розгляду звіту, затвердження звіту, основних 
напрямків та планів діяльності Товариства на 2018р. 

3. Звіт Наглядової ради за результатами діяльності у 2017р. та прийнят-
тя рішень за наслідками розгляду звіту. 

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяль-
ність Товариства за 2017р. 

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017р.
6. Затвердження результатів діяльності та розподіл прибутку і покриття 

збитків Товариства за 2017р.
7. Переобрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії.

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

Найменування показника Звітний період
2017 рік 2016 рік

Усього активів 925 2023
Основні засоби 839 934
Довгострокові фінансові інвестиції – –
Запаси – –
Сумарна дебіторська заборгованість 35 48
Грошові кошти та їх еквіваленти 22 5
Нерозподілений прибуток -1216 -820
Власний капітал -345 51
Статутний капітал 797 797
Довгострокові зобов’язання – –
Поточні зобов’язання 1270 965

Чистий прибуток (збиток) -396 -335
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3187715 3187715
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду

– –

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій

– –

Чисельність працівників на кінець періоду, чол. 5 6

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного Зборів, акціонери мають можливість ознайомитися за місцезнахо-
дженням Товариства: Хорошівський р-н, с.Рижани, вул.Заводська, 1, офіс 
№21 кожного робочого понеділка з 9.00 до 11.00 години та в день проведен-
ня загальних зборів акціонерів за місцем їх проведення. Відповідальна 
особа – генеральний директор Шевчук Ю.М. тел.(04145)53159. 

Відповідно до ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства» кожен акціонер має 
право вносити пропозиції щодо порядку денного зборів не пізніше ніж за 
20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів 
Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів, шляхом 
направлення пропозиції в письмовій формі із зазначенням прізвища акціо-
нера, який її виносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропо-
зиції, проекту рішення, а також кількості, типу акцій, що належать кандида-
ту, який пропонується акціонером до складу органів Товариства. На дату 
складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення 
Зборів загальна кількість акцій становить 3187715 штук, кількість голосуючих 
акцій становить 1916852 штук.

Для участі у Зборах акціонерам при собі мати документ, що посвідчує 
особу (паспорт), представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформ-
лену згідно чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосу-
вання на Зборах акціонерів може містити завдання щодо голосування, 
тобто перелік питань із зазначенням того, як і за яке рішення потрібно про-
голосувати. Під час голосування представник повинен голосувати так, як 
передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить 
завдання щодо голосування, представник голосує на свій розсуд. Надання 
довіреності на право участі у Зборах не виключає право участі на зборах 
акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Довіреність 
на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, по-
свідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють но-
таріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у 
встановленому НКЦПФР порядку. 

Підсумки голосування на зборах, згідно статуту Товариства, будуть роз-
міщені на сайті linenofdesna.com/filiji для доведення до усіх акціонерів. 

Наглядова рада Товариства

ПУБлічНЕ АКціоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо «ВолодАРсЬКо-ВолИНсЬКИЙ лЬоНоЗАВод»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОЛСТАС» (ЄДРПОУ 14220018), 
повідомляє що чергові загальні збори акціонерів (річні) (далі - збори) від-
будуться 25.04.2018 р. о 10.00 за місцезнаходженням товариства: м. чер-
нігів, вул.Пушкіна, б.16, 5 поверх, каб.7 Реєстрація учасників відбудеться 
25.04.18 з 9.30 до 9.55 за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які 
мають право на участь у зборах буде складено станом на 19.04.18. Адреса 
власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень 
щодо кожного з питань, включених до порядку денного та основні показни-
ки фінансово-господарської діяльності ПрАТ https://sites.google.com/site/
pratolstas 

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

1. Затвердження складу лічильної комісії зборів, затвердження регла-
менту зборів.

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюллетенів для голо-
сування.

3. Обрання голови та секретаря зборів.
4. Звіт Генерального директора про результати діяльності товариства за 

2017 рік та визначення основних напрямків діяльності у 2018 році.
5. Затвердження річного звіту за 2017 рік, включаючи висновок зовніш-

нього аудиту.
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за 2017 рік.
Під час підготовки до зборів до 25.04.2018 акціонери (їх представни-

ки) можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття 
рішень у робочі дні з 1000по 1500 за адресою ПрАТ в каб.7 на 5му по-
версі, Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення - Гене-
ральний директор Котенко С.І. тел (0462)651511. Для участі у зборах 
необхідно мати при собі паспорт або документ, що посвідчує особу. 
Представникам акціонерів, крім того довіреність. Довіреність на право 
участі та голосування на зборах, посвідчується нотаріусом чи іншими 
посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, або депозитарною 
установою. Порядок участі та голосування на зборах за довіреністю 
відбувається згідно ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства». 
Довіреність на право участі та голосування на зборах може містити за-
вдання щодо голосування, Якщо вона не містить завдання на голосу-
вання, представник вирішує всі питання самостійно. Акціонер має право 
видати довіреність декільком представникам. Акціонер має право від-
кликати чи замінити свого представника, або приймати участь особисто. 
Відповідно до ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства» акціонер може 
внести пропозиції до питань проекту порядку денного та або проектів 
рішення Зборів не пізніше ніж за 20 днів до зборів. Пропозиції надають-
ся письмово на адресу Товариства На письмові запитання акціонерів 
щодо зборів Товариством будуть надаватися письмові відповіді (до 
25.04.2018р.). Пропозиції до порядку денного повинні містити відповідні 
проекти рішень з цих питань. Пропозиція подається в письмовій формі 
із зазначенням ПІБ акціонера, який її вносить, кількості, типу належних 
акцій, змісту пропозиції. Наглядова рада

ПРИВАТНЕ АКціоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо «олсТАс»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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до уваги акціонерів ПрАТ «ЗАВод ЗБВ № 1»!
Приватне акціонерне товариство «ЗАВод ЗАліЗоБЕТоННИХ ВИ-

РоБіВ №1» (ідентифікаційний код - 04012218, місцезнаходження: 04073, 
м. Київ, вул. М. Вовчка, 18, далі - Товариство), повідомляє про скликання 
річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які 
відбудуться 25 квітня 2018 року об 10:00 годині за адресою: 04073, м. Київ, 
вул. М. Вовчка, 18, кабінет голови Правління.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів .
Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів 

лічильну комісію у складі Хачко Настасії Антонівни, Лелюх Ганни Василів-
ни, Мігулько Ольги Олександрівни.

2. Звіт голови Правління Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2017 рік та основні напрямки ді-
яльності Товариства на 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Правління.

Проект рішення: Затвердити звіт голови Правління Товариства про 
результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік 
та основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.

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

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

4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновку Реві-
зійної 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 перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 
року.

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

Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність 
Товариства за 2017 рік.

6. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Збиток, отриманий Товариством в 2017 році, у роз-

мірі 194,9 тис. грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.
 7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викла-

дення його в новій редакції.
Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товари-

ства, у зв’язку з його приведенням у відповідність до чинного законодав-
ства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Голову 
загальних зборів Бєлуху Юрія Вікторовича та Секретаря загальних зборів 
Гараська Сергія Григоровича підписати Статут в новій редакції. Уповно-
важити Голову Правління Бєлуху Юрія Вікторовича забезпечити прове-
дення 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 Товариства 
«Про загальні збори акціонерів», «Про наглядову раду», «Про правління» 
та «Про ревізійну комісії» у зв’язку з їх приведенням у відповідність до 
чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради 

Михальчишина Василя Дмитровича, Рудень Таїсії Андріївни, Рудя Володи-
мира Миколайовича.

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Обрати членами Наглядової ради Товариства:
Обрати членами Наглядової ради Товариства: 
- Михальчишина Василя Дмитровича, представника акціонера – Това-

риства з обмеженою відповідальністю «Солстрой»;
- Рудень Таїсiю Андріївну, представника акціонера – Товариства з об-

меженою відповідальністю «Солстрой»;
- Рудя Володимира Миколайовича, представника акціонера – Товари-

ства з обмеженою відповідальністю «Солстрой»
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів 

(контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, вста-
новлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Встановити, що члени Наглядової ради Товариства 
здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови 
договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. 
Обрати Голову Правління Бєлуху Юрія Вікторовича особою, яка уповно-
важується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товари-
ства.

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 09:00 до 09:45 години за місцем проведення загальних зборів.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що 
посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що 
посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати 
участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись 
цим, представник акціонера за довіреністю повинен мати 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 учасни-
ків загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, по-
відомивши про це реєстраційну комісію та голову Правління Товариства, 
або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в 
загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрова-
ним 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 документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та 
проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за 
місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. М. Вовчка, буд. 18, кабінет 
голови Правління, у робочі дні, робочі години, а в день проведення загаль-
них зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, від-
повідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова 
Правління Бєлуха Юрій Вікторович. Акціонери мають право не пізніше по-
чатку 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 ден-
ного не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів. Про-
позиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням 
Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменуван-
ня акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій 
Товариства, запропоноване питання для включення до проекту порядку 
денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включе-
ного до проекту порядку денного. 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 пропо-
зицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до голо-
ви Правління Бєлухи Юрія Вікторовича за наведеним нижче номером 
телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведен-
ня загальних зборів, складеним станом на 13.03.2018 року, загальна кількість 
простих іменних акцій Товариства становить 2106480 штук, загальна кіль-
кість голосуючих акцій Товариства становить 1346952 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень 
до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша  
інформація, передбачена чинним законодавством України: 
http://zzbv-1.emitents.net.ua.

Телефон для довідок (044) 468-84-60.
Наглядова рада

основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, 
тис. грн.

Найменування показника Період
2017 2016

Усього активів 1625,0 1146,9
Основні засоби (за залишковою вартістю) 201,0 218,6
Запаси 18.4 8,5
Сумарна дебіторська заборгованість 1170.3 707,1
Гроші та їх еквіваленти 165.9 114,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (3279.6) (3084,7)
Власний капітал (1743.1) (1548,2)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 527 527
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 3368.1  2684,7
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (194,9) (427,6)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2106480 2106480
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

(0,1) (0,2)

ПРИВАТНЕ АКціоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо «ЗАВод ЗАліЗоБЕТоННИХ ВИРоБіВ №1»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товари-
ство "Фiнансова компнiя 
"Агрохолдiнг Полiсся"

2. Код за ЄДРПОУ 34882646
3. Місцезнаходження 01032, мiсто Київ, Жилянська, 

буд 114, оф.6
4. Міжміський код, телефон та факс 0443328941 0443328941
5. Електронна поштова адреса agro2@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://agroholdingpolissya.com.ua

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

II. Текст повідомлення
Рiчними (черговими) Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «АГРОХОЛДIНГ 
ПОЛIССЯ» (iдентифiкацiйний код юридичної особи: 34882646, далi – Това-
риство) прийнято рiшення (Протокол № 1 вiд 19.03.2018 р.) про обрання 
Членом наглядової ради Романюка Юрiя Миколайовича.Посадова особа 
обрана строком на три роки. Посадова особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа 
протягом останнiх п’яти рокiв займала посади : ПАТ «Укртелеком», провiдний 
юрисконсульт, перiод з 16.01.2012 по 31.10.2014 р.р., ПрАТ «Фоззi рiтейл», 
старший юрисконсульт, перiод з 01.12.2014 по 14.12.2016 р.р., ПАТ «Укра-
їнська автомобiльна корпорацiя», заступник начальника вiддiлу оформлен-
ня майнових прав, перiод з 15.12.2016 по 07.04.2017 р.р., ПрАТ «ФК 
«Агрохолдiнг Полiсся», старший юрисконсульт, перiод з 23.06.2017 по 
теперiшнiй час. Є представником акцiонера Товариства – АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОР-
ПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «МОНБЛАН».

Рiчними (черговими) Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «АГРОХОЛДIНГ 
ПОЛIССЯ» (iдентифiкацiйний код юридичної особи: 34882646, далi – Това-
риство) прийнято рiшення (Протокол № 1 вiд 19.03.2018 р.) про обрання 
Членом наглядової ради Тернового Олександра Вiкторовича. Посадова 
особа обрана строком на три роки.Посадова особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Поса-
дова особа протягом останнiх п’яти рокiв займала посади : ТОВ «Подiл 
Бiзнес-Парк», головний юрисконсульт, перiод з 22.09.2010 по 24.10.2014 р.р., 
ПрАТ «Фоззi рiтейл», старший юрисконсульт, перiод з 18.11.2014 по 
17.05.2017 р.р., ТОВ «Автосервiс Персонал», юрисконсульт, перiод з 
23.05.2017 по теперiшнiй час. Є представником акцiонера Товариства – То-
вариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Тосор».

Рiчними (черговими) Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «АГРОХОЛДIНГ 
ПОЛIССЯ» (iдентифiкацiйний код юридичної особи: 34882646, далi – Това-
риство) прийнято рiшення (Протоколом № 1 вiд 19.03.2018 р.) про обрання 
Членом наглядової ради Романюк Тетяну Олександрiвну. Посадова особа 
обрана строком на три роки.Посадова особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа 
протягом останнiх п’яти рокiв займала посади : ТОВ «Робота плюс успiх», 
маркетолог, перiод з 22.12.2009 по теперiшнiй час. Є представником 
акцiонера Товариства – Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Фiнансова компанiя «Олiмпiя».

Засiданням наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «АГРОХОЛДIНГ ПОЛIССЯ» (iдентифiкацiйний 
код юридичної особи: 34882646, далi – Товариство) прийнято рiшення (Про-
токол № 19/03/2018-1 вiд 19.03.2018 р.) про обрання Головою наглядової 
ради Романюка Юрiя Миколайовича.Посадова особа обрана строком на три 
роки. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа протягом останнiх 
п’яти рокiв займала посади : ПАТ «Укртелеком», провiдний юрисконсульт, 
перiод з 16.01.2012 по 31.10.2014 р.р., ПрАТ «Фоззi рiтейл», старший юрис-
консульт, перiод з 01.12.2014 по 14.12.2016 р.р., ПАТ «Українська 
автомобiльна корпорацiя», заступник начальника вiддiлу оформлення 
майнових прав, перiод з 15.12.2016 по 07.04.2017 р.р., ПрАТ «ФК «Агрохолдiнг 
Полiсся», старший юрисконсульт, перiод з 23.06.2017 по теперiшнiй час. Є 
представником акцiонера Товариства – АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 

IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «МОНБЛАН».
Засiданням наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-

СТВА «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «АГРОХОЛДIНГ ПОЛIССЯ» (iдентифiкацiйний 
код юридичної особи: 34882646, далi – Товариство) прийнято рiшення (Про-
токол № 19/03/2018-1 вiд 19.03.2018 р.) про обрання Секретарем наглядової 
ради Тернового Олександра Вiкторовича. Посадова особа обрана строком 
на три роки.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа протягом останнiх 
п’яти рокiв займала посади : ТОВ «Подiл Бiзнес-Парк», головний юрискон-
сульт, перiод з 22.09.2010 по 24.10.2014 р.р., ПрАТ «Фоззi рiтейл», старший 
юрисконсульт, перiод з 18.11.2014 по 17.05.2017 р.р., ТОВ «Автосервiс 
Персонал», юрисконсульт, перiод з 23.05.2017 по теперiшнiй час. Є пред-
ставником акцiонера Товариства – Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Тосор».

Рiчними (черговими) Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «АГРОХОЛДIНГ 
ПОЛIССЯ» (iдентифiкацiйний код юридичної особи: 34882646, далi – Това-
риство) прийнято рiшення (Протокол № 1 вiд 19.03.2018 р.) про припинення 
повноважень Ревiзора Товариства Попової Свiтлани Вiкторiвни (посада 
Ревiзора виключається зi штатного розкладу). Посадова особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних. Акцiями товариства не володiє. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не 
має. Посадова особа перебувала на посадi з 09.04.2017 р.

Засiданням наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «АГРОХОЛДIНГ ПОЛIССЯ» (iдентифiкацiйний 
код юридичної особи: 34882646, далi – Товариство) прийнято рiшення (Про-
токол № 19/03/2018-2 вiд 19.03.2018 р.) про обрання одноособового вико-
навчого органу Товариства -Директора та про призначення Директором 
Товариства Будзька Юрiя Володимировича з 20.03.2018 р. Посадова особа 
призначена до припинення повноважень. Посадова особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних. Акцiями товариства не володiє. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. 
Посади якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв- Головний бухгал-
тер ТОВ «КОМЕРЦТРЕЙДПРОФIТ», Директор ТОВ «Фiсиденс» , Директор 
ТОВ «Авiнйон»

Засiданням наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «АГРОХОЛДIНГ ПОЛIССЯ» (iдентифiкацiйний 
код юридичної особи: 34882646, далi – Товариство) прийнято рiшення (Про-
токол № 19/03/2018-2 вiд 19.03.2018 р.) про припинення повноважень голо-
ви правлiння Товариства – Бойка Романа Миколайовича в зв’язку у зв’язку 
з тим, що вiдповiдно до нової редакцiї Статуту, що була затверджена 
Рiшенням рiчних (чергових) Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (про-
токол №1 вiд 19.03.2018), - виконавчий орган Товариства є одноособовим. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акцiями 
товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини посадова особа не має. Посаду особа займала з 01.11.2016 р.

Засiданням наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «АГРОХОЛДIНГ ПОЛIССЯ» (iдентифiкацiйний 
код юридичної особи: 34882646, далi – Товариство) прийнято рiшення (Про-
токол № 19/03/2018-2 вiд 19.03.2018 р.) про припинення повноважень чле-
на правлiння Товариства – Кузьменка Владислава Олександровича в зв’язку 
з тим, що вiдповiдно до нової редакцiї Статуту, що була затверджена 
Рiшенням рiчних (чергових) Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (про-
токол №1 вiд 19.04.2018), - виконавчий орган Товариства є одноособовим. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акцiями 
товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини посадова особа не має. Посаду особа займала з 02.03.2015 р.

Засiданням наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «АГРОХОЛДIНГ ПОЛIССЯ» (iдентифiкацiйний 
код юридичної особи: 34882646, далi – Товариство) прийнято рiшення (Про-
токол № 19/03/2018-2 вiд 19.03.2018 р.) про припинення повноважень чле-
на правлiння Товариства – Пака Володимира Воллєрiйовича в зв’язку з тим, 
що вiдповiдно до нової редакцiї Статуту, що була затверджена Рiшенням 
рiчних (чергових) Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (протокол №1 вiд 
19.03.2018), - виконавчий орган Товариства є одноособовим. Посадова 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акцiями товариства 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини поса-
дова особа не має. Посаду особа займала з 02.03.2015 р.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Будзько Юрiй Володимирович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 22.03.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо  
“ФIНАНсоВА КоМПАНIЯ “АГРоХолдIНГ ПолIссЯ”
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шАНоВНИЙ АКціоНЕР!
ПРИВАТНоГо АКціоНЕРНоГо ТоВАРИсТВА 

«НіжИНсЬКИЙ ЗАВод 
сілЬсЬКоГосПодАРсЬКоГо 

МАшИНоБУдУВАННЯ» 
Місцезнаходження: 16610, Чернігівська обл., м.Ніжин, вул.Шевченка, 

109/1
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НІЖИНСЬКИЙ ЗАВОД СІЛЬ-

СЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» (надалі - Товариство) 
повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про про-
ведення річних загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»), 
які відбудуться 26 квітня 2018 року за адресою: чернігівська обл., м. Ні-
жин, вул.шевченка, 109, 2-й поверх, к.16 (кабінет Голови Правління). 

Реєстрація акціонерів проводиться з 09.30 годин до 10.30 годин. 
Початок Загальних зборів об 11.00 годині. 
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 переліку 

осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а 
саме, на 15.03.2018р.) – 45 087 252 (Сорок п’ять мільйонів вісімдесят сім 
тисяч двісті п’ятдесят дві) штуки простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату скла-
дення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення 
Загальних зборів, а саме, на 15.03.2018р.) – 45 086 733 (Сорок п’ять міль-
йонів вісімдесят шість тисяч сімсот тридцять три) штуки простих іменних 
акцій.

ПРоЕКТ ПоРЯдКУ дЕННоГо:
1. Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів.
2. Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів.
3. Про затвердження регламенту річних Загальних зборів.
4. Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Голови 

Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства 
за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

5. Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту На-
глядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товари-
ства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

6. Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Реві-
зора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товари-
ства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

7. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік.
8. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2017 рік та 

затвердження заходів за результатами його розгляду. 
9. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
10.Визначення основних напрямів діяльності акціонерного Товариства
11. По внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової ре-

дакції Статуту Товариства.
12.Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись 

Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рі-
шення річними Загальними зборами та надання повноважень на укладання 
таких правочинів.

Інформація з проектами рішень щодо питань, включених до проекту 
порядку денного, розміщена на власному веб-сайті за адресою – http://
selmash.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 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 потрібно проголосувати. Під час голосування на річних 
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 
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 Загальних 
зборах не виключає право участі на цих річних Загальних зборах акціонера, 
який видав довіреність, замість свого представника. 

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних 
зборів до дати прове дення річних Загальних зборів Товариства акціонери 
мають можливість ознайо ми тися з документами, необхідними для прийнят-
тя рішень з питань порядку ден ного та проектом (проектами) рішення з 
питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Чернігівська 
обл., м.Ніжин, вул.Шевченка, 109, 1 поверх кабінет заступника директора з 
питань охорони праці, у робочі дні, робочий час з 10-00 годин до 15-00 годин. 
В день проведення річних Загальних зборів – також у місці їх проведення 
за адресою: Чернігівська обл., м.Ніжин, вул.Шевченка, 109, 2-й поверх, к.16 
(кабінет Голови Правління). Особа, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами: Заступник директора з питань охорони праці - 
Дем’яненко Володимир Федорович, тел. (04631) 7-50-32.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення річних За-
гальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, на-
даних акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім 
змін до зазначених документів у зв’язку із змінами в проекті порядку денно-
го чи у зв’язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не 
пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення річних Загальних збо-
рів.

Товариство до початку річних Загальних зборів у встановленому ним 
порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання 
акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних За-
гальних зборів та порядку денного річних Загальних зборів до дати прове-
дення річних Загальних зборів (до 26.04.2018р.). Товариство може надати 
одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. 

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, 
включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства. 
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних 
Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товари-
ства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних Загальних зборів. 
Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного по-
винні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до про-
екту порядку денного річних Загальних зборів Товариства подається в 
письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який 
її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропо-
зиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або 
класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до 
складу органів Товариства. Адреса, за якою акціонери Товариства можуть 
надсилати пропозиції до проекту порядку денного річних Загальних зборів 
Товариства: Чернігівська обл., м.Ніжин, вул.Шевченка, 109/1, Приватне ак-
ціонерне товариство «НІЖИНСЬКИЙ ЗАВОД СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 
МАШИНОБУДУВАННЯ» 

Пропозиції акціонерів (акціонера) Товариства, які сукупно є власниками 
5 або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, підлягають 
обов’язковому включенню до проекту порядку денного річних Загальних 
зборів. 

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

осНоВНі ПоКАЗНИКИ ФіНАНсоВо-ГосПодАРсЬКої діЯлЬНосТі 
ПрАТ «НіжИНсЬКИЙ ЗАВод сілЬсЬКоГосПодАРсЬКоГо 

МАшИНоБУдУВАННЯ»
(тис.грн) 

Найменування показника період
2017 2016

Усього активів 41764 32471
Основні засоби (за залишковою вартістю) 4483 4422
Запаси 14631 17617
Сумарна дебіторська заборгованість 17420 5471
Гроші та їх еквіваленти 467 790
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (26105) (27461)
Власний капітал 27040 20738
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 11272 11272
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 624 1229
Поточні зобов'язання і забезпечення 14100 10504
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

1356 2103

Середньорічна кількість акцій (шт.) 45087252 45087252
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.) 

0,03 0,05

Телефон для довідок: тел. (04631) 7-50-32.
Наглядова рада
ПрАТ «Ніжинський завод сільськогосподарського машинобудування»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ 
ТоВАРИсТВо «ВсЕУКРАїН-
сЬКИЙ НАУКоВо-
дослIдНИЙ IНсТИТУТ 
АНАлIТИчНоГо ПРИлАдо-
БУдУВАННЯ»

2. Код за ЄДРПОУ 33440021
3. Місцезнаходження 03061, м. Київ, ШЕПЕЛЄВА, будинок 2
4. Міжміський код, телефон та 
факс

044 502 13 68 044 502 13 68

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

http://www.ukranalyt.com.ua/

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, 
яким належить: 10 і більше відсотків 
простих акцій акціонерного товариства 
(крім публічного акціонерного 
товариства); 5 і більше відсотків 
простих акцій публічного акціонерного 
товариства

II. Текст повідомлення
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-

ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ АНАЛIТИЧНОГО ПРИЛАДОБУДУВАННЯ» - 33440021 
(надалi - Товариство або Емiтент) 19.03.2018 року отримано вiд 
ПАТ  «Нацiональний депозитарiй України» реєстр власникiв iменних цiнних 
паперiв, що складено станом на 12.03.2018р., вiдповiдно до iнформацiї, що 
мiститься у Реєстрi, пакет власника акцiй , якому належить 10 i бiльше 
вiдсоткiв голосуючих акцiй Емiтента, змiнився, а саме:

повне найменування фiзичної особи - резидента: Дашковська Алла 
Борисiвна

iдентифiкацiйний код: 1746604261,

Паспорт: СН 846428 виданий 18.06.1998р. виданий Печерським РГУ МВС 
України в м. Києвi

Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй до змiни розмiру па-
кету акцiй - 0% (0шт). 

Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля змiни розмiру 
пакету акцiй – 52,8662% (6766885шт.).

Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни 
розмiру пакету акцiй – 0% (0шт. голосуючих акцiй).

Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля змiни 
розмiру пакету акцiй - 52,8662% (6766885шт. голосуючих акцiй ).

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-
ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ АНАЛIТИЧНОГО ПРИЛАДОБУДУВАННЯ» - 33440021 
(надалi - Товариство або Емiтент) 19.03.2018 року отримано вiд 
ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» реєстр власникiв iменних цiнних 
паперiв, що складено станом на 12.03.2018р., вiдповiдно до iнформацiї, що 
мiститься у Реєстрi, пакет власника акцiй , якому належить 10 i бiльше 
вiдсоткiв голосуючих акцiй Емiтента, змiнився, а саме:

повне найменування фiзичної особи - резидента: Дашковський Олек-
сандр Анастасiйович

Паспорт: МЕ 076171
12.06.2002 Печерським РУ ГУ МВС України
Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй до змiни розмiру па-

кету акцiй -52,8662% (6766885шт.).
Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля змiни розмiру 

пакету акцiй – 0% (0шт). 
Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни 

розмiру пакету акцiй – 52,8662% (6766885шт. голосуючих акцiй ).
Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля змiни 

розмiру пакету акцiй - 0% (0шт. 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 МЕЛЬНIКОВ ОЛЕКСАНДР 

ОЛЕКСАНДРОВИЧ
В.о. Голови правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 19.03.2018
(дата)

ПоВідоМлЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦЕНТ – БАНК»

Місцезнаходження товариства:
49074, м. Дніпро, вул. Батумська, 11.

шановні акціонери!
25 квітня 2018 року о 14.15 годині за адресою: м Україна, м. дніпро, 

вул. Батумська, буд. 11, ПАТ «А-БАНК», 3-й поверх, приміщення 
конференц-зали, відбудуться загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «АКЦЕНТ-БАНК» (надалі також ПАТ «А-БАНК», або 
Товариство, або Банк).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 25 квітня 2018 року з 13.30 год. до 14.10 год. за адресою: Украї-
на, м. Дніпро, вул. Батумська, буд. 11, ПАТ «А-БАНК», 3-й поверх, приміщен-
ня конференц-зали.

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. 19 квітня 2018 року.

У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, 
включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх 
представники. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі 
паспорт, 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 пред-
ставнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) докумен-
тів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі 
представника акціонера - також документів, що підтверджують повноважен-
ня 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) за-
гальних зборів Товариства. 

3. Розгляд звіту Правління ПАТ «А-БАНК» про результати фінансово-
господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Правління Товариства.

4. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «А-БАНК» про підсумки діяльнос-
ті в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради Товариства.

5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «А-БАНК» про резуль-
тати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2017 році. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товари-
ства. 

6. Розгляд та затвердження аудиторського висновку та звіту про аудит 
річної фінансової звітності ПАТ «А-БАНК» за 2017 рік.

7. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «А-БАНК» за 2017 рік.
8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку ПАТ «А-БАНК» за 

підсумками роботи в 2017 році.
9. Визначення основних напрямів діяльності ПАТ «А-БАНК» на 2018 

рік.
10. Прийняття рішення про зміну найменування та типу Товариства.
11. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту 

в новій редакції.
12. Скасування Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-

НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦЕНТ-БАНК».
13. Затвердження в новій редакції Положень, що регламентують діяль-

ність органів управління Товариства (про загальні збори, наглядову раду та 
правління).

14. Затвердження Принципів (Кодексу) корпоративного управління Това-
риства.

15. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 
Ревізійної комісії Товариства.

16. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 
Наглядової ради Товариства.

17. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
18. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової 
ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кош-

ПУБлічНЕ АКціоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо «АКцЕНТ – БАНК»
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торису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання догово-
рів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного за-
гальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 За-
кону України «Про акціонерні товариства»: https://a-bank.com.ua/

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 25 112 000 (двадцять п’ять міль-
йонів сто дванадцять 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 25 112 000 (двадцять 
п`ять мільйонів сто дванадцять тисяч) штук простих іменних акцій.

Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 

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

дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість 
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – Голова Правління ПАТ «А-БАНК» Кандауров Юрій 
Васильович. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 24 квіт-
ня 2018 р. (включно) з понеділка по п’ятницю, з 09.00 год. до 17.00 год. (обі-
дня перерва з 12.30 год. до 13.30 год.) за адресою: Україна, м. Дніпро, вул. 
Батумська, буд. 11, каб. 407, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АК-
ЦЕНТ – БАНК», контактна особа – Кучугура Світлана Петрівна – помічник 
Голови Правління ПАТ «А - БАНК». Телефон для довідок: +38 (056) 
789-61-52.

25 квітня 2018 року (в день проведення загальних зборів) ознайомлення 
акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у за-
гальних зборах та у місці проведення загальних зборів.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 За-
кону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть корис-
туватися після отримання повідомлення про проведення загальних 
зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використову-
ватися:

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів 
до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціоне-
рам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робо-
чі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних 
зборів - також у місці їх проведення. 

2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування 
з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», 
акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з про-
ектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, перед-
баченого 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, 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 (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 пред-
ставником 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 акціонером в письмовій формі із зазначенням прізви-
ща (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу 
належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, 
а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який про-
понується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше 
відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту 
порядку денного загальних зборів. 

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних 
зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким на-
лежать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, 

передбачених статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі 
неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними 
питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонер-
ного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного това-
риства.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного за-
гальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегі-
ального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібно-
го виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо 
кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціо-
нерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного вико-
навчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його 
повноваження.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреніс-
тю:

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 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 пред-
ставника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. 
Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, 
заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допо-
могою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електро-
нний 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 перелік 
питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке 
(проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на за-
гальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено 
завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо 
голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загаль-
них зборах 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 зборах 
не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав 
довіреність, замість свого представника.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПАТ  «А-БАНК» (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 4 499 674 3 256 767
Основні засоби (за залишковою вартістю) 99 571 51 829
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 131578 249 063
Грошові кошти та їх еквіваленти 517 980 267 029
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

278 394 117 880

Власний капітал 664 761 388 267
Зареєстрований (статутний) капітал 323 191 212 950
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 2 447 350 2 227 968
Поточні зобов'язання і забезпечення 1 367 917 640 532
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

276 174 116 101

Середньорічна кількість акцій (шт.) 25 112 000 25 112 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

11,00 4,62

ПАТ «А – БАНК»
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ПоВідоМлЕННЯ 
про проведення загальних зборів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «НОВИЙ ДНІПРО» 
(надалі Товариство), місцезнаходження: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвар-

дійський, буд. 153, повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів 
Товариства відбудуться 26 квітня 2018 р. о 13.00 за адресою: 69091,  

м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн.4.
Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного 

голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного:

Питання проект порядку 
денного

Проекти рішень з питань, включених до 
проекту порядку денного:

1. Обрання голови та 
членів лічильної комісії 
Товариства, прийняття 
рішення про припинен-
ня її повноважень.

Обрати Головою Лічильної комісії Єрмоленко 
Світлану Іванівну, членом Лічильної комісії 
Боденко Ганну Георгіївну. Лічильна комісія 
негайно приступає до виконання своїх 
обов’язків. Припинити повноваження 
Лічильної комісії після складання протоколів 
про підсумки голосування на річних загальних 
зборах.

2. Визначення порядку 
та способу засвідчення 
бюлетенів для 
голосування.

Затвердити порядок та спосіб засвідчення 
бюлетенів для голосування, в тому числі куму-
лятивного, на цих та наступних Загальних 
зборах акціонерів Товариства, що визначений 
рішенням Наглядової ради (протокол від 
02.03.2018), а саме: кожний бюлетень для 
голосування на загальних зборах акціонерів 
(уключаючи бюлетені для кумулятивного 
голосування ) засвідчується на кожній сторінці 
у верхньому лівому куті під час реєстрації 
акціонерів для участі у відповідних загальних 
зборах підписом члена реєстраційної комісії, 
який видає бюлетені відповідному акціонеру 
(його представнику) при його реєстрації із 
зазначенням його прізвища та ініціалів; у разі, 
якщо бюлетень для голосування, в тому числі 
кумулятивного, складається з кількох аркушів, 
підписом члена реєстраційної комісії 
засвідчується кожен аркуш бюлетеня.

3. Обрання Голови та 
секретаря Загальних 
зборів.

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів 
Бєлоцерковську Олену Олександрівну, 
секретарем Загальних зборів акціонерів 
Кльоц Наталію Володимирівну. 
Встановити, що Голова та секретар Загальних 
зборів акціонерів виконують свої функції 
(повноваження) відповідно до діючого 
законодавства України, Статуту та інших 
внутрішніх положень АТ «НОВИЙ ДНІПРО» до 
обрання Загальними зборами інших Голови та 
секретаря Загальних зборів.

4. Затвердження 
річного звіту Товари-
ства за 2017 рік.

Затвердити річний звіт АТ «НОВИЙ ДНІПРО» 
за 2017 рік.

5. Розподіл прибутку і 
збитків Товариства з 
урахуванням вимог, 
передбачених законом.

Покрити збиток АТ «НОВИЙ ДНІПРО» за 
рахунок розвитку у майбутніх періодах.

6. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду 
звіту Наглядової ради, 
звіту Дирекції, звіту 
Ревізора.

Затвердити звіти Наглядової ради, Дирекції та 
Ревізора АТ «НОВИЙ ДНІПРО» за 2017 рік.

7. Ухвалення рішень 
прийнятих Наглядовою 
радою та Дирекцією 
Товариства протягом 
2017 року.

Ухвалити всі рішення прийняті Наглядовою 
радою та Дирекцією Товариства протягом 
2017 року.

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://newdnepr.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 12.00 до 12.45 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 
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 акціонерного товариства 
може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку 
денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рі-
шення потрібно проголосувати. 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 представ-
ника 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. 

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів акціонер має право ознайомитися з до-
кументами, 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 проведення. Посадовою особою Товариства, відповідальною 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами, пов’язаними із поряд-
ком денним річних Загальних зборів, призначено Заступника генерального 
директора – Тукіна Сергія Борисовича.

До початку Загальних зборів у встановленому Товариством порядку 
акціонер має право отримати письмову відповідь на письмове запитання 
щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та 
порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. 

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових 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 За-
гальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - 
не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. 

Звертаємо увагу, що відповідно до Закону України «Про депозитарну 
систему України» власник цінних паперів зобов’язаний звернутися до об-
раної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про об-
слуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити 
переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в 
іншій депозитарній установі. У разі якщо акціонером не укладено договір 
про обслуговування рахунку в цінних паперах цінні папери не будуть вра-
ховані при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах ак-
ціонерів.

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

Найменування показника Період 
звітний попередній

Усього активів 36760 37111
Основні засоби (за залишковою вартістю) 30 54
Запаси 10 34
Сумарна дебіторська заборгованість 12727 12691
Гроші та їх еквіваленти 930 1260
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

16771 16822

Власний капітал 36128 36179
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

12000 12000

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 356 333
Поточні зобов'язання і забезпечення 276 599
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

-51 551

Середньорічна кількість акцій (шт.) 77872 77872
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

-0,65492090 7,07571400

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор  с.В. Авраменко

ПРИВАТНЕ АКціоНЕРНЕ сТРАХоВЕ ТоВАРИсТВо «НоВИЙ дНіПРо»
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Приватне акціонерне товариство «Українська фінансова група» 
(місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. саксаганського,77; 

ідентифікаційний код 14285934), далі – ПрАТ «УФГ» або Товариство, 
повідомляє про те, що 24 квітня 2018 року відбудуться річні Загальні 

збори акціонерів ПрАТ «УФГ» (далі – Загальні збори).
дата проведення Загальних зборів: 24 квітня 2018 року.
час проведення Загальних зборів: з 15-00 до закриття Загальних 

зборів.
Місце проведення Загальних зборів: м. Київ, вул. саксаганського, 77 

(ПрАТ «УФГ», к. 107).
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для 

участі у Загальних зборах: з 14-30 до 14-50 24 квітня 2018 року (здійснюєть-
ся за місцем проведення Загальних зборів).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, скла-
дається станом на 24 годину 00 хвилин 18 квітня 2018 року.

Перелік питань,  
включених до проекту порядку денного:

1. Про робочі органи Загальних зборів акціонерів Товариства: обрання 
Голови та секретаря Загальних зборів, обрання членів Лічильної комісії та 
прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про звіт Правління Товариства.
4. Про звіт Наглядової ради Товариства.
5. Про затвердження висновків (звіту) Ревізора Товариства.
6. Про затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової 

звітності Товариства за 2017 рік.
7. Про правочини, вчинені на виконання рішень Загальних зборів акціо-

нерів Товариства.
8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
9. Про затвердження розміру річних дивідендів за 2017 рік.
10. Про створення та ліквідацію філій Товариства.
11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
12. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.
13. Про обрання Ревізора Товариства.
14. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства: Про Загаль-

ні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Українська фінан-
сова група», Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства 
«Українська фінансова група», Про Правління Приватного акціонерного 
товариства «Українська фінансова група», Про Ревізора Приватного акціо-
нерного товариства «Українська фінансова група».

Від дати повідомлення про проведення Загальних зборів до дати про-
ведення Загальних зборів акціонери ПрАТ «УФГ» можуть ознайомитись з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, 
за місцезнаходженням ПрАТ «УФГ» (м. Київ, вул. Саксаганського, 77, 
ПрАТ «УФГ», к. 107), у робочі дні, з 09-00 до 18-00 (обідня перерва з 13-00 
до 14-00).

У день проведення Загальних зборів 24 квітня 2018 року – акціонери 
ПрАТ «УФГ» можуть ознайомитись з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного у місці проведення Загальних зборів, 
вказаному у цьому повідомленні.

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів ПрАТ «УФГ» 
з вказаними документами є Яремчук Лариса Петрівна. Контактний телефон: 
(44) 278 64 81.

В порядку, визначеному в ст. 38 Закону України «Про акціонерні товари-
ства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових 
кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може переви-
щувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізні-
ше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів 
до складу органів (органу) товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати 
проведення Загальних зборів.

За належним чином посвідченою довіреністю акціонера, представник 
акціонера може приймати участь та голосувати на Загальних зборах. Для 
участі у Загальних зборах представник акціонера має зареєструватись про-
тягом вказаного вище часу. Право голосу (голосування) здійснюється пред-
ставником акціонера згідно з наданими акціонером повноваженнями. 

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

http://ufg.com.ua/modules.php?op=modload&name=AStatic&file=index&sid
=292

основні показники фінансово-господарської
діяльності підприємства за 2017 р. (тис. грн.)
Найменування показника Період 

звітний попередній 
Усього активів 240 991 259 865
Основні засоби (залишковою вартістю) 6 800 3 145
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 254 257
Сумарна дебіторська заборгованість 95 677 102564
Грошові кошти та їх еквіваленти 138 073 153 737
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2 436 2 338
Власний капітал 129 026 85 959
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 115 069 72 100
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 111 965 173 906
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 130 36
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 802 500 1 775 697
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

0,07 0,02

Наглядова рада ПрАТ «УФГ»

ПРИВАТНЕ АКціоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо  
«УКРАїНсЬКА ФіНАНсоВА ГРУПА»

ПРИВАТНЕ АКціоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо «БоЯРсЬКЕ 
АВТоТРАНсПоРТНЕ ПідПРИЄМсТВо»

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 05538879; місцезнаходження: Київська 
область, м. Боярка, вул. Шевченка, 176) повідомляє про проведення річних 
загальних зборів акціонерів, які відбудуться 25 квітня 2018 року в актовому 
залі об 11.00 за адресою: Київська область, м. Боярка, вул. шевченка, 176. 
Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 10.00 до 10.45 за 
місцем та в день проведення зборів. 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. Дата складання переліку 
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 19.04.2018 року.

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 Правління Товариства про результати фінансово - господарської 
діяльності Товариства за 2017 рік, визначення перспектив розвитку на 2018 
рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.

3. Звіт Наглядової ради за підсумками 2017 року та прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту.

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

5. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 
2017 рік.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) товари-
ства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017р., 
про виплату дивідендів.

Акціонери можуть ознайомиться з матеріалами, які необхідні для про-
ведення зборів, в робочі дні з 11.00 до 16.00 за адресою: Київська область, 
м.Боярка, вул.Шевченка, 176 (бухгалтерія), а в день проведення Загальних 
зборів – також у місці їх проведення. Відповідальним за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами визначений Голова Правління. Пропозиції 
щодо Порядку денного Загальних зборів приймаються за адресою фактич-
ного місцезнаходження Товариства (кабінет бухгалтерії). Телефон: (298) 
36-737; 36-146, 045 98 36-737. Адреса власного веб-сайту, на якому розмі-
щено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених 
до проекту порядку денного: 05538879.infosite.com.ua
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 48070,0 3381,7
Основні засоби 1650,3 1166,1
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 30.5 32,2
Сумарна дебіторська заборгованість 1035,9 356,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 140,9 138,1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -835,1 -1841,5
Власний капітал 4198,7 3192,3
Статутний капітал 3702,5 3702,5
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 671,3 189,4
Чистий прибуток (збиток) 1006,4 340,4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 14809870 14809870

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законом: Голова Правління М.В.Стрілець.
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Акціонерам Публічного акціонерного товариства «БРУсИліВсЬКА 
РАЙАГРоПРоМТЕХНіКА»,

код за ЄдР 00903736, місцезнаходження 12601, житомирська обл., 
Брусилівський район, смт Брусилів, вулиця чапаєва, будинок 3э

Повідомлення 
про проведення річних загальних зборів акціонерів

Повідомляємо, що 25 квітня 2018 р. о10.00 годині відбудуться річні 
загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА».

Проект порядку денного та проекти рішень щодо питань, 
включених до проекту порядку денного:

№ Питання проекту порядку денного
Проекти рішень
1. Встановлення кількісного складу та обрання членів лічильної комі-

сії, встановлення порядку проведення Загальних зборів акціонерів.
1. Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Кушніренко Любов 

Петрівна, Якимчук Аліна Вікторівна, Кириченко Світлана Василівна.
2. Встановити порядок проведення Загальних зборів акціонерів: ви-

ступи та обговорення до 15 хвилин; голосування на Загальних зборах 
акціонерів з питань порядку денного проводиться з використанням бю-
летенів для голосування.

2. Звіт ДиректораПАТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» про 
результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердити звіт ДиректораПАТ 
«БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» про результати фінансово-
господарської діяльності за 2017 рік.

3. Звіт Наглядової ради ПАТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХ-
НІКА» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 
Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМ-
ТЕХНІКА» за 2017 рік.

4. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХ-
НІКА» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 
2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затверджен-
ня висновку Ревізійної комісії. 1. Затвердити звіт Ревізійної комісії 
ПАТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» про результати пере-
вірки фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.

2. Затвердити висновок Ревізійної комісії про підтвердження досто-
вірності та повноти даних фінансової звітності ПАТ «БРУСИЛІВСЬКА 
РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» за 2017 рік.

5. Затвердження річного звіту ПАТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМ-
ТЕХНІКА» за 2017 рік, розподіл прибутку і збитків.

1. Затвердити річний звіт ПАТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХ-
НІКА» за 2017 рік.

2. Збитки за результатами фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» за 2017 рік покрити за 
рахунок прибутку від фінансово-господарської діяльності майбутніх пе-
ріодів. Дивіденди акціонерам за 2017 рік не нараховувати і не виплачу-
вати.

6. Зміна типу товариства з публічного акціонерного товариства на 
приватне акціонерне товариство. Зміна найменування товариства. 1. Змі-
нити тип товариства з публічного акціонерного товариства на приватне 
акціонерне товариство. Тип товариства визначити в статуті. 

2. Змінити найменування ПАТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХ-
НІКА» у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства. Нове наймену-
вання товариства – Акціонерне товариство «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРО-
ПРОМТЕХНІКА».

7. Затвердження змін до Статуту шляхом викладення в новій редакції, 
надання повноважень на підписання Статуту в новій редакції. 1. Затвер-
дити зміни до Статуту АТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» 
шляхом викладення в новій редакції.

2. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів акціонерів 
підписати Статут АТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» в новій 
редакції.

8. Затвердження змін до Положення про Загальні збори акціонерів 
шляхом викладення в новій редакції. Затвердити зміни до Положення 
про Загальні збори акціонерів АТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХ-
НІКА» шляхом викладення в новій редакції.

9. Затвердження змін до Положення про Наглядову раду шляхом ви-
кладення в новій редакції. Затвердити зміни до Положення про Наглядо-
ву раду АТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» шляхом викла-
дення в новій редакції.

10. Затвердження змін до Положення про виконавчий орган шляхом 
викладення в новій редакції. Затвердити Положення про виконавчий 
орган АТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» шляхом викладен-
ня в новій редакції.

11. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
Припинити з 25 квітня 2018 року повноваження членів Наглядової 

ради АТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» Демчука Юрія Ми-
хайловича, Вареника Сергія Олександровича, Мальцева В’ячеслава 
Миколайовича, Медведського Івана Дмитровича, Юрченка Костянтина 
Юрійовича.

12. Обрання членів Наглядової ради. 
Обрати з 26 квітня 2018 року членами Наглядової ради АТ «БРУСИ-

ЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» Демчука Юрія Михайловича, Варе-
ника Сергія Олександровича, Юрченка Костянтина Юрійовича.

13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою та 
членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та чле-
нами Наглядової ради.

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з головою та чле-
нами Наглядової ради АТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА».

2. Визначити, що голова та члени Наглядової ради здійснюють свої 
повноваження на безоплатній основі.

3. Уповноважити Директора на підписання цивільно-правових догово-
рів з головою та членами Наглядової ради АТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙА-
ГРОПРОМТЕХНІКА».

14. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
Припинити з 25 квітня 2018 року повноваження членів Ревізійної ко-

місії АТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» Овдієнка Федора 
Мусійовича, Рабченюка Віктора Володимировича., Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «Агрофірма Брусилів».

15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
знач них правочинів. Попередньо надати згоду на вчинення значних право-
чинів, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом тако-
го правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів АТ «БРУСИЛІВСЬКА 
РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» за даними річної фінансової звітності за 2017 
рік, які можуть вчинятися АТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» 
протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними збора-
ми, за умови попереднього погодження проектів конкретних договорів 
Наглядовою радою товариства: договори оренди цілісного майнового 
комплексу та/або окремих основних засобів Товариства.

Збори відбудуться за адресою: Житомирська обл., смт. Брусилів, 
вул. Чапаєва, буд. 3, 2-й поверх адміністративного приміщення в кабіне-
ті №  1 директора Товариства

Реєстрація акціонерів буде проводитись 25 квітня 2018 р. з 09.00 год. 
до 09.45 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.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: 
www.brusrapt.ho.ua

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів 
до дати проведення загальних зборів акціонерам надається можливість 
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, з проектами рішень з питань порядку денного, а також 
з формою бюлетеня для голосування у директора Марача Андрія Пав-
ловича у робочі дні, робочий час за місцезнаходженням товариства: 
Житомирська обл., смт. Брусилів, вул. Чапаєва, буд. 3, 2-й поверх адмі-
ністративного приміщення в кабінеті № 1 директора Товариства, в день 
проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Документи 
можуть надаватися в електронній або в паперовій формі.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів 
з документами – директор Марач Андрій Павлович.

Телефон для довідок: (04162) 3-03-78.
Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних 

зборів товариство не має права вносити зміни до документів, наданих 
акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін 
до зазначених документів у зв’язку із змінами в порядку денному чи у 
зв’язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізні-
ше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандида-
тів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати 
проведення загальних зборів. 

Товариство до початку загальних зборів зобов’язане надавати пись-
мові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загаль-
них зборів до дати проведення загальних зборів, протягом 5 (п’яти) ро-
бочих днів із дня отримання запиту. Товариство може надати одну за-
гальну 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 
нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може 
перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 
загальних зборів товариства, а щодо кандидатів до складу органів това-
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риства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. 
Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного 
повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо 
кандидатів у члени наглядової ради товариства мають містити інформацію 
про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціо-
нерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової 
ради - незалежного директора.

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

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або 
більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню 
до проекту порядку денного загальних зборів. 

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного за-
гальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови коле-
гіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одно-
осібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається 
пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконав-
чого органу товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного 
виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснювати-
ме його повноваження.

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

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

Акціонерам при собі мати документ, що посвідчує особу. Уповноваже-
ним представникам акціонерів необхідно мати довіреність, оформлену 
відповідно до чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.

Представником акціонера на загальних зборах товариства може бути 
фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповно-
важена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи орга-
нів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками 

інших акціонерів товариства на загальних зборах. 
Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних 

зборах товариства може бути інша фізична особа або уповноважена осо-
ба юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територі-
альної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління 
державним чи комунальним майном. 

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на 
певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого 
представника, повідомивши про це виконавчий орган товариства. 

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, ви-
дана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадови-
ми особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися 
депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цін-
них паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та 
голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її 
органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими доку-
ментами.

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

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право 
у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних 
зборах товариства. Надання довіреності на право участі та голосування 
на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах 
акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Iнформація про загальну кількість акцій станом на дату складання 
переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних 
зборів – 658 909 (шістсот п’ятдесят вісім тисяч дев’ятсот дев’ять) штук 
акцій.

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій станом на дату 
складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведен-
ня загальних зборів – 395 373 (триста дев’яносто п’ять тисяч триста 
сімдесят три) штук акцій. Наглядова рада ПАТ «БРУсИліВсЬКА РАЙ-
АГРоПРоМТЕХНіКА»

Повідомлення про зхагальні збори Приватного акцiонерного 
товариства «Фiрма «Херсоноблагробуд»

Приватне акціонерне товариство «Фірма Херсоноблагробуд» (код 
ЄДРПОУ 01352758, місцезнаходження: площа Сільських будівельників, 
буд. 1, м. Нова Каховка, 74900) запрошує акціонерів на чергові загальні 
збори акціонерів, які відбудуться 24 квітня 2018 року о 14.00 в малій акто-
вій залі (третій поверх) адмінбудинку ПрАТ за адресою: м. Нова Каховка 
Херсонської області, пл. сільських будівельників, буд. 1. Реєстрація 
акціонерів для участі у загальних зборах – 24 квітня 2018 року з 13.00 до 
14.00. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах – 18 квітня 2018 року станом на 24.00. год.

Проект порядку денного зборів: 
1. Обрання лічильної комісії Товариства. 
2. Обрання Голови та секретаря чергових зборів Товариства. 
3. Затвердження порядку проведення зборів. 
4. Розгляд звіту Наглядової Ради товариства за 2017 рік. Прийняття рі-

шення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради товариства. 
5. Розгляд звіту генерального директора за 2017 рік. Прийняття рішення 

за наслідками розгляду звіту генерального директора. Визначення основних 
напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.

6. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2017 рік. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Ревізійної Комісії. 7. Затвердження річного звіту 
Товариства за 2017 рік. 8. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2017 
рік. 9. Прийняття попереднього рішення про вчинення значних правочинів, 
відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», і які мо-
жуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рі-
шення.

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, 
акціонери можуть користуватися правами, наданими їм відповідно до 
вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а 
саме: правом ознайомитися з документами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного у робочі дні (понеділок – 
п’ятниця з 8:00 до 17:00, перерва з 12:00 до 13:00), за місцезнаходженням 
товариства: м. Нова Каховка, пл. Сільських будівельників, буд. 1, каб. № 15 
(2-ий поверх), а в день проведення загальних зборів також у місці їх про-
ведення; особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами Кубишко Оксана Костянтинівна; правом надавати письмові запи-

тання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних 
зборів та проектів рішень з питань порядку денного загальних зборів до дати 
проведення загальних зборів(письмові відповіді на письмові запитання ак-
ціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загаль-
них зборів надаються Товариством письмово та надсилаються акціо-
неру простим поштовим листом протягом 3-х (трьох) робочих днів з 
дати отримання письмового запитання); правом внести пропозиції 
щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів 
товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати 
проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денно-
го 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. для участі у зборах акціонерам необхідно мати при 
собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на 
право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформ-
лену згідно з вимогами чинного законодавства. 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 проголо-
сувати. 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. довідки за тел: (05549) 4-34-76. Адреса власного веб-
сайту, на якому розміщено проект порядку денного з проектами рішень 
http://hoas.ks.ua

основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства (тис. грн.) період звітний 2017/ попередній 2016. Усього активів 
9332/8414. основні засобі (за залишковою вартістю) 4625/4672. Запаси 
223/ 213. сумарна дебіторська заборгованість 477/650. Грошові кошти 
та їх еквіваленти 1277/583. Власний капітал 8143/7154. статутний капі-
тал 1972/1972. Нерозподілений прибуток 6171/ 5182. довгострокові 
зобов’язання 0/0. Поточні зобов’язання 1177/1260. чистий фінансовий 
результат збиток -372/-989. середньорічна кількість акцій (шт.) 
7886560/7886560. чистий збиток на одну просту акцію (грн) 
0,04717/0,12540.

ПРИВАТНЕ АКціоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо «ФіРМА ХЕРсоНоБлАГРоБУд»
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до відома акціонерів АТ «ТАсКоМБАНК», м. Київ! 
Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів 

АТ «ТАсКоМБАНК»
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК» (місцезнахо-

дження: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30) повідомляє про 
скликання річних Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК». 

Річні Загальні збори акціонерів відбудуться «24» квітня 2018 року за 
адресою: Україна, 01032, м. Київ, вул. симона Петлюри, 30, конференц - 
зал.

Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників для участі у 
річних Загальних зборах акціонерів буде проводитись у приміщенні АТ «ТАС-
КОМБАНК» за адресою: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, 
конференц - зал, «24» квітня 2018 року з 08-45 год. до 09-15 год. Початок 
роботи річних Загальних зборів акціонерів «24» квітня 2018 року о 
09-30 год.

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
річних Загальних зборах акціонерів – 24-00 год. «18» квітня 2018 
року.

Перелік питань, що виносяться на голосування
(Проект порядку денного річних Загальних зборів акціонерів):

1. Обрання лічильної комісії, секретаря Загальних зборів акціонерів та 
затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів. 

2. Звіт Правління АТ «ТАСКОМБАНК» за 2017 рік та прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Правління АТ «ТАСКОМБАНК» за 2017 рік.

3. Звіт Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» за 2017 рік та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради АТ «ТАСКОМ-
БАНК» за 2017 рік.

4. Затвердження Звіту про корпоративне управління АТ «ТАСКОМБАНК» 
за 2017 рік.

5. Звіт та висновки Ревізійної комісії АТ «ТАСКОМБАНК» за 2017 рік та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної 
комісії АТ «ТАСКОМБАНК» за 2017 рік.

6. Звіт та висновки зовнішнього аудитора про підтвердження річної фі-
нансової звітності АТ «ТАСКОМБАНК» за 2017 рік, прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту та висновків зовнішнього аудитора, затверджен-
ня заходів за результатами їх розгляду.

7. Затвердження річного звіту та балансу АТ «ТАСКОМБАНК» за 2017 
рік.

8. Про розподіл прибутку АТ «ТАСКОМБАНК» минулих років та викорис-
тання фондів АТ «ТАСКОМБАНК»,прийняття рішення про виплату дивіден-
дів та затвердження їх розміру.

9. Про припинення повноважень Голови та членів Спостережної Ради 
АТ «ТАСКОМБАНК».

10. Про обрання Голови та членів Спостережної Ради АТ «ТАСКОМ-
БАНК». 

11. Про затвердження умов договорів (цивільно-правових та/або трудо-
вих), що укладатимуться з Головою та членами Спостережної Ради АТ «ТАС-
КОМБАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка упо-
вноважується на підписання зазначених договорів з Головою та членами 
Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК».

12. Про внесення змін до Положення про Спостережну Раду АТ «ТАС-
КОМБАНК», шляхом затвердження його у нової редакції.

13. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової Ради 
АТ «ТАСКОМБАНК».

14. Про внесення змін до Положення про Правління АТ «ТАСКОМБАНК», 
шляхом затвердження його у нової редакції.

15. Про внесення змін до Регламенту Загальних зборів акціонерів 
АТ «ТАСКОМБАНК», шляхом затвердження його у нової редакції. 

16. Про внесення змін до статуту АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом затвер-
дження його нової редакції.

Для реєстрації та участі у зборах акціонери повинні мати при собі пас-
порт, представники акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно 
чинного законодавства України.

Річні Загальні збори акціонерів скликаються Спостережною Радою 
АТ «ТАСКОМБАНК».

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

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, які пропонуються для 
розгляду на річних Загальних зборах акціонерів: з дати надіслання повідо-
млення про проведення річних Загальних зборів до дати проведення річних 
Загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симо-
на Петлюри, 30, конференц - зал, з 09-00 год. до 13-00 год. та з 14-00 год. 
до 18-00 год. в робочі дні, контактна особа: директор Департаменту опера-
цій на фондовому ринку Карелін Артем Валерійович, контактний телефон 
(44) 393-25-55, факс (44) 393-25-80, у день проведення річних Загальних 
зборів акціонерів: з 08-45 у реєстраційної комісії.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку акціонерів 

та осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів 
(станом на 21.03.2018 року) - 8685715 штук.

Кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів 
та осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів 
(станом на 21.03.2018 року) - 8685715 штук.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону 
України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися 
після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також 
строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів АТ «ТАСКОМБАНК» повинно надати 
акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для 
прий няття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням АТ «ТАС-
КОМБАНК» у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день про-
ведення загальних зборів - також у місці їх проведення. 

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних 
зборів АТ «ТАСКОМБАНК» не має права вносити зміни до документів, на-
даних 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 АТ «ТАСКОМБАНК» - не пізніше ніж за чотири дні до дати 
проведення загальних зборів.

АТ «ТАСКОМБАНК» 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. АТ «ТАСКОМБАНК» 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 АТ «ТАСКОМБАНК», а також 
щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може 
перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення за-
гальних зборів АТ «ТАСКОМБАНК», а щодо кандидатів до складу органів 
АТ «ТАСКОМБАНК» - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загаль-
них зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку 
денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції 
щодо кандидатів у члени Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» мають 
містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником 
акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду 
незалежного члена Спостережної Ради. Інформація, визначена у пропози-
ціях щодо членів Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» обов’язково вклю-
чається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища 
відповідного кандидата.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів АТ «ТАСКОМ-
БАНК» подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменуван-
ня) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому 
акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількос-
ті, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим 
акціонером до складу органів АТ «ТАСКОМБАНК». 

Спостережна Рада АТ «ТАСКОМБАНК» приймає рішення про включення 
пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до 
питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують по-
рядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, 
а щодо кандидатів до складу органів АТ «ТАСКОМБАНК» - 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 включенню до про-
екту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення Спостережної 
Ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, 
а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона 
подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні то-
вариства». 

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише 
шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих 
питань. АТ «ТАСКОМБАНК» не має права вносити зміни до запропонованих 
акціонерами питань або проектів рішень.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних 
зборів АТ «ТАСКОМБАНК» пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є 
власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято 
тільки з підстав передбачених ст. 38 Закону України «Про акціонерні това-
риства» та з інших підстав визначених Статутом АТ «ТАСКОМБАНК» та/або 
Положенням (регламентом) загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМ-
БАНК».

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту по-
рядку денного загальних зборів АТ «ТАСКОМБАНК» надсилається Спосте-
режною Радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. 

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів 

ПУБлічНЕ АКціоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо «ТАсКоМБАНК»
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АТ «ТАСКОМБАНК» 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 акці-
онерів.

АТ «ТАСКОМБАНК» також надсилає повідомлення з проектом порядку 
денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного загальних зборів фондовій біржі, на якій цінні па-
пери АТ «ТАСКОМБАНК» допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 
10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на веб-сайті 
www.tascombank.com.ua відповідну інформацію про зміни у порядку денно-
му загальних зборів.

Оскарження акціонером рішення АТ «ТАСКОМБАНК» 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 АТ «ТАСКОМБАНК» провести за-
гальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було 
безпідставно відмовлено акціонеру. 

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: пред-
ставником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або 
уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держа-
ви чи територіальної громади. Посадові особи органів АТ «ТАСКОМБАНК» 
та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів 
товариства на Загальних зборах.Представником акціонера - фізичної чи 
юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або 
уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держа-
ви чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює 
управління державним чи комунальним майном.Акціонер має право при-
значити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має 
право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про 
це Правління АТ «ТАСКОМБАНК».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 
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 ви-
дається 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 по-
рядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) 

рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах 
представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо 
голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, 
представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах 
акціонерів на свій розсуд.Акціонер має право видати довіреність на право 
участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.
Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представ-
ника на Загальних зборах.Надання довіреності на право участі та голосу-
вання на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних 
зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
АТ «ТАсКоМБАНК» (тис. грн.) за 2017 рік

Найменування показника період 
звітний попере-

дній 
Усього активів 13 842 519 8 129 550
Основні засоби 411 783 396 449
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1 770 1 665
Сумарна дебіторська заборгованість 59 162 15 152
Грошові кошти та їх еквіваленти 888 957 288 458
Нерозподілений прибуток 173 221 20 675
Власний капітал 933 958 652 380
Статутний капітал 608 000 308 000
Довгострокові зобов'язання 1 135 564 707 543
Поточні зобов'язання 11 772 997 6 769 373
Чистий прибуток (збиток) 152 861 6 298
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6 701 000 4 400 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1446 1155

сПосТЕРЕжНА РАдА АТ «ТАсКоМБАНК».

ПРИВАТНЕ АКціоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо «УКРГідРосПЕцБУд»
код за ЄДРПОУ: 01416470, місцезнаходження: 03067, м. Київ, вул. Гармат-

на, 6 (далі - Товариство),
повідомляє, що згідно з рішенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АК-

ЦОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРГІДРОСПЕЦБУД» (протокол №2 від 02 лю-
того 2018 року), 24 квітня 2018 року о 10-00 год.00 хв. у приміщенні адмі-
ністративного корпусу за адресою: 03148 м. Київ, вул. Василя 
Верховинця, буд.1, другий поверх, бухгалтерія, кабінет № 22, відбудуть-
ся річні Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Збори), з наведеним 
нижче порядком денним:

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

1. Про обрання лічильної комісії. 
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів, за-

твердження регламенту зборів.
3. Звіт Правління Товариства про результати фінансово - господарської 

діяльності Товариства за 2017р.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2017 року.
5. Звіт та Висновки Ревізійної комісії товариства за 2017 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 

звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 

2017р., порядку розподілу прибутку, затвердження розміру річних дивідендів 
з урахуванням вимог, передбачених законом.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: 18 квітня 2018 року. Реєстрація акціонерів (їхніх представників) 
для участі у Зборах відбудеться у день проведення Зборів за місцем їх про-
ведення. Початок реєстрації: о 09 год. 00 хв., закінчення – о 09 год. 45 хв. 

Для реєстрації акціонерам (учасникам), їх уповноваженим представникам 
необхідно мати документи, що посвідчують їх особу. Уповноважений пред-
ставник також повинен мати довіреність (або інший документ), що посвідчує 
його повноваження. 

Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень Зборів з питань 
порядку денного за адресою місцезнаходження товариства (03067, м. Київ, 
вул. Гарматна, 6, другий поверх, кабінет №. 22) до дня проведення Зборів – 
у робочі дні з 10:00 до 16:00; у день проведення Зборів – за місцем їх про-
ведення: 03148, м. Київ, вул. Василя Верховинця, буд.1 (другий поверх, 

бухгалтерія, кабінет № 22). Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено 
інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до про-
екту порядку денного: ugsb.kiev.ua.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами 
визначений Голова Правління Харів Андрій Іванович, телефон (44) 407-60-71, 
адреса: 03148, м. Київ, вул. Василя Верховинця, 1 (другий поверх, бухгал-
терія, кабінет №. 22). 

Пропозиції щодо порядку денного Зборів акціонерів Товариства будуть 
прийматися в порядку та строки, визначені Законом України «Про акціонер-
ні товариства». 

Якщо до порядку денного будуть внесені зміни, остаточний порядок 
денний буде повідомлений акціонерам Товариства не менше ніж за 10 днів 
до дня проведення Зборів в порядку, визначеному Законом України «Про 
акціонерні товариства». Телефон для довідок (44) 407-60-71,456-80-16.

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

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 26212 27638
Основні засоби (за залишковою вартістю) 21343 22996
Запаси 36 49
Сумарна дебіторська заборгованість 1254 1670
Грошові кошти та їх еквіваленти 185 127
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -24550 -24736
Власний капітал -201 -378
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 12000 12000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 14213 14213
Поточні зобов'язання і забезпечення 12198 13812
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 186 -3680
Середньорічна кількість акцій (шт.) 23989240 23989240
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0 -0,15

Голова Правління  Харів А.і.

ПРИВАТНЕ АКціоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо «УКРГідРосПЕцБУд»
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II. Текст повідомлення 
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата вчинення дії Зміни (призначено, 
звільнено, обрано 

або припинено 
повноваження)

Посада* Прізвище, ім'я, по 
батькові або повне 

найменування 
юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав)** або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в 
статутному капіталі 

емітента (у відсотках)

1 2 3 4 5 6 
15.03.2018 обрано  Генеральний 

директор
Купчак Володимир 

Романович
 0

Зміст інформації: 
 Рішення про продовження повноважень прийнято Наглядовою радою ПрАТ «Волиньобленерго» 15.03.2018 р. 
Продовження повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ "Волиньобленерго" № 15.03/2018 від 
15.03.2018 року. Купчаку Володимиру Романовичу (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) продовжено повноваження на посаді Гене-
рального директора. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який продовжено повноваження: 15 травня 2019 року включно. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 2012-2014 рр. - депутат Верховної Ради України, 2015-2018 рр. - генеральний директор 
ПрАТ "Волиньобленерго". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 
15.03.2018 обрано  перший 

заступник 
генерального 

диреткора - член 
Дирекції

Діжак Ярослав 
Богданович

 0

Зміст інформації: 
 Рішення про продовження повноважень прийнято Наглядовою радою ПрАТ «Волиньобленерго» 15.03.2018 р. 
Продовження повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ "Волиньобленерго" № 15.03/2018 від 
15.03.2018 року. Діжаку Ярославу Богдановичу (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) продовжено повноваження на посаді першого 
заступника генерального директора – члена Дирекції. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який продовжено повноваження: 15 травня 2019 року включно.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 2012 - 2015 рр. – ТзОВ «Аграрний Холдинг «Авангард» м.Київ- Заступник начальника 
Управління; 2015 - 2018 рр. – перший заступник генерального директора-член Дирекції ПрАТ "Волиньобленерго". Розмір пакета акцій емітента, які на-
лежать цій особі: 0 акцій. 
15.03.2018 обрано  директор з 

комерційних 
питань - член 

Дирекції

Іванов Дмитро 
Олександрович

 0,00002

Зміст інформації: 
 Рішення про продовження повноважень прийнято Наглядовою радою ПрАТ «Волиньобленерго» 15.03.2018 р. 
Продовження повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ "Волиньобленерго" № 15.03/2018 від 
15.03.2018 року. Іванову Дмитру Олександровичу (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) продовжено повноваження на посаді директо-
ра з комерційних питань – члена Дирекції. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,000020%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 5 грн. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який продовжено повноваження: 15 травня 2019 року включно. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 2011-2014рр. директор з комерційних питань ПАТ "Волиньобленерго", 2014-2018 рр. - ди-
ректор з комерційних питань - член Дирекції ПрАТ "Волиньобленерго" Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 100 акцій. 
15.03.2018 обрано  директор з 

технічних питань 
- член Дирекції

Перчук Володимир 
Петрович

 0,00002

Зміст інформації: 
 Рішення про продовження повноважень прийнято Наглядовою радою ПрАТ «Волиньобленерго» 15.03.2018 р. 
Продовження повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ "Волиньобленерго" № 15.03/2018 від 
15.03.2018 року. Перчуку Володимиру Петровичу (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) продовжено повноваження на посаді директо-
ра з технічних питань – члена Дирекції. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,000020%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 5 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який продовжено повноваження: 15 травня 2019 року включно. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 2011 - 2014 рр.- директор з технічних питань ПАТ "Волиньобленерго", 2014р - 2018рр. - 
директор з технічних питань-член Дирекції ПрАТ "Волиньобленерго" Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 100 акцій. 
15.03.2018 обрано  директор з 

економіки та 
фінансів - член 

Дирекції

Коберник Віталій 
Анатолійович

 0

Зміст інформації: 
 Рішення про продовження повноважень прийнято Наглядовою радою ПрАТ «Волиньобленерго» 15.03.2018 р. 
Продовження повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ "Волиньобленерго" № 15.03/2018 від 
15.03.2018 року. Кобернику Віталію Анатолійовичу (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) продовжено повноваження на посаді дирек-
тора з економіки та фінансів – члена Дирекції. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який продовжено повноваження: 15 травня 2019 року включно.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 2005-2014 рр. - директор з економіки та фінансів ВАТ "Волиньобленерго"; 2014-2015 рр. - 
директор з економіки та фінансів - член Дирекції ПАТ "Волиньобленерго"; 2015-.2016 рр. - директор з економіки та фінансів ПАТ «Волиньобленерго»; 
2016-2018 рр. - директор з економіки та фінансів - член Дирекції ПрАТ "Волиньобленерго"  Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 

ПРИВАТНЕ АКціоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо «ВолИНЬоБлЕНЕРГо»
Повідомлення  

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

нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
Приватне акціонерне товариство «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»
2. Код за ЄДРПОУ 
00131512
3. Місцезнаходження 
43023 м. Луцьк вул. Єршова, 4

4. Міжміський код, телефон та факс 
0332 28 35 00 0332 78 75 19
5. Електронна поштова адреса 
jurist4@energy.volyn.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
http://energy.volyn.ua/activity/specialinfo.php
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення 

Зміна складу посадових осіб емітента
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15.03.2018 обрано  заступник 
генерального 
директора з 
економічної 

безпеки - член 
Дирекції

Касіянчук Юрій 
Дмитрович

 0

Зміст інформації: 
Рішення про продовження повноважень прийнято Наглядовою радою ПрАТ «Волиньобленерго» 15.03.2018 р. 
Продовження повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ "Волиньобленерго" № 15.03/2018 
від 15.03.2018 року. Касіянчуку Юрію Дмитровичу (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) продовжено повноваження на посаді 
заступника генерального директора з економічної безпеки – члена Дирекції. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який продовжено пов-
новаження: 15 травня 2019 року включно. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 2013-2014рр. - Голова Надвірнянської районної державної адміністрації; 
05.06.2015р.-30.06.2015р. - Заступник генерального директора з економічної безпеки ПАТ "Волиньобленерго"; 2015-2018 рр. - заступник гене-
рального директора з економічної безпеки-член Дирекції ПрАТ "Волиньобленерго". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 ак-
цій 
15.03.2018 обрано  начальник 

юридичного 
управління - член 

Дирекції

Боричевський Вадим 
Михайлович

 0

Зміст інформації: 

Рішення про продовження повноважень прийнято Наглядовою радою ПрАТ «Волиньобленерго» 15.03.2018 р. 
Продовження повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ "Волиньобленерго" № 15.03/2018 
від 15.03.2018 року. Боричевському Вадиму Михайловичу (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) продовжено повноваження на 
посаді начальника юридичного управління – члена Дирекції. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який продовжено пов-
новаження: 15 травня 2019 року включно. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 2010 - 2013 - старший юрист ТОВ  "Юридична фірма "Шабалін і Костянчук"; 2014 - 
2015 - директор ТОВ "Юридичне бюро "Інтерлегіс"; 2015 - 2016 - начальник юридичного управління ПАТ "Волиньобленерго"; 2016-2018рр. - на-
чальник юридичного управління-член Дирекції ПрАТ "Волиньобленерго". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій 

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

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

2.

генеральний директор Купчак В.Р.
(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

(дата) 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«НАСІННЯ ЧЕРНІГІВЩИНИ»  

(ЄДРПОУ 00721509) 
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (далі - 
збори) 24 квітня 2018 року о 10.00 за місцезнаходженням товариства: 
м.чернігів, вул.В.дрозда (перейменовано з любченка), 3, зал за-
сідань. Реєстрація 24.04.18 з 09.30 до 09.50 в місці проведення збо-
рів.

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

1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування.
3. Обрання Голови та секретаря зборів та затвердження регламенту 

роботи зборів
4. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2017р і при-

йняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження основних 
напрямків діяльності у 2018 р.

5. Звіт Наглядової Ради за 2017 рік та прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту.

6. Затвердження річного звіту за 2017 р., включаючи річну фінансову 
звітність та висновок зовнішнього аудиту 

7. Розподіл прибутку за 2017 р.
8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення знач-

них правочинів, що будуть відбуватися до наступних зборів.
9. Внесення змін і доповнень до статуту. Затвердження статуту в новій 

редакції.
Під час підготовки до зборів до 24.04.2018 акціонери (їх представ-

ники) можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийнят-
тя рішень у робочі дні з 800 по1700 за місцезнаходженням Товариства, 
«Приймальня», в день проведення зборів – в місці їх проведення. Від-
повідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами голо-
ва правління Берестовий С.О. Тел. 0462-694861. Для участі у Зборах 
акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що 
посвідчує особу.Представникам акціонерів, крім того довіреність. До-

віреність на право участі та голосування на зборах, видана фізичною 
особою, посвідчується нотаріусом чи посадовими особами, які вчиня-
ють нотаріальні дії, або депозитарною установою. Порядок участі та 
голосування на зборах за довіреністю відбувається згідно ст. 39 За-
кону України «Про акціонерні товариства».Довіреність на право учас-
ті та голосування на зборах може містити завдання на голосування. 
Під час голосування на зборах представник повинен голосувати так, 
як передбачено завданням. Якщо довіреність не містить завдання на 
голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на 
зборах на свій розсуд. Акціонер може видати довіреність на право 
участі та голосування на зборах декільком представникам. Акціонер 
може у будь-який час відкликати чи замінити представника. Надання 
довіреності не виключає право участі на цих зборах акціонера, який 
видав довіреність, замість свого представника. Відповідно до ст. 38 
ЗУ «Про акціонерні товариства» акціонер може внести пропозиції щодо 
питань, включених до проекту порядку денного та або проектів рішен-
ня Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати зборів, а щодо кандидатів 
до складу органів Товариства – не пізніше ніж з 7 днів. Пропозиції 
надаються письмово на адресу Товариства. У разі внесення доповнень 
до проекту порядку денного та/або проектів рішень інформація про це 
буде оприлюднена на власному сайті Товариства за 10 днів до зборів-
На письмові запитання акціонерів щодо порядку денного зборів Това-
риством будуть надаватися письмові відповіді (до 24.04.2018р.)Про-
позиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного 
повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція 
подається в письмовій формі із зазначенням прізвища акціонера, який 
її вносить, кількості, типу належних акцій, змісту пропозиції до питан-
ня та/або проекту рішення.Пропозиції акціонерів, які сукупно є влас-
никами 5% і більше голосуючих акцій, підлягають обов’язковому вклю-
ченню до проекту порядку денного зборів. Адреса власного веб-сайту 
з інформацією та проектами рішень щодо питань порядку денного та 
основні  показники фінансово-господарської  д іяльності 
ПрАТ http://www.semena.cn.ua/ Перелік акціонерів, які мають право 
брати участь у зборах буде складено станом на 18.04.2018. 

Наглядова Рада.

ПРИВАТНЕ АКціоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо «НАсіННЯ чЕРНіГіВЩИНИ» 
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шановний акціонер!
ПРИВАТНЕ АКціоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо «ФіРМА «АЕРошлЯХБУд» 

(надалі – Товариство)
інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів 

(надалі - Збори)
дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представни-

ків акціонерів) для участі в Зборах: 25 квітня 2018 року з 15 години 
30 годин до 15 годин 45 хвилин

дата та час відкриття (проведення) Зборів: 25 квітня 2018 року о 
16-00 годині

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: Україна, 01054, 
м. Київ, вул. олеся Гончара, 57-Б 4–й поверх, офіс №1-3.

Місцезнаходження Товариства: Україна, м. Київ, 03151, м. Київ, 
вул. Волинська, 67.

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: перелік складається станом на 24 годину за три 
робочих дні до дня проведення Зборів 19 квітня 2018 року.

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

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря Зборів.
3. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товари-

ства.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про 

результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 

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

Товариства за 2017 рік.
7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
9. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у 

новій редакції.
10. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з 

проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного, а також інформацію, зазначену в ч.4 ст.35 Закону Укра-
їни «Про акціонерні товариства» - http://aerobud.emit.com.ua/aerobud/.

Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з 
якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних 
зборів: Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням 
Товариства: Україна, 03151, м. Київ, вул. Волинська, 67, кімната 1 кожного 
робочого дня з 09.00 до 12.00 години, а в день проведення загальних збо-
рів - також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами головний бухгалтер Товариства Тесленко С.І.

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

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань 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 до дати проведення Зборів;

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

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: 
Акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноваже-
ного представника. Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі:

- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;
- довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та 

фізичних осіб).
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана 

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

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціо-
нерного товариства може містити завдання щодо голосування.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах 
не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав 
довіреність, замість свого представника.

Телефони для довідок: (044) 249-03-28.
основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)
Найменування показника Звітний

2017 р.
Попере-

дній
2017 р.

Усього активів 2036 2335
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1009 1079
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 0 133,7
Гроші та їх еквіваленти 770 809
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 59 97,6
Власний капітал -126 -36,9
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 1758 1848
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 13 13
Поточні зобов’язання і забезпечення 0
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 278 486,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3 89,4
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

53998 53 998

Шановні акціонери 
Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до Закону України «Про депози-

тарну систему України» при визначенні кворуму та при голосуванні на 
загальних зборах не враховуються акції акціонерів, які до 19 квітня 2018р. 
(дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах) 
не уклали з депозитарною установою договір на обслуговування рахунку 
в цінних паперах.

Наглядова Рада ПрАТ «ФіРМА «АЕРошлЯХБУд»

ПРИВАТНЕ АКціоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо «ФіРМА «АЕРошлЯХБУд»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента(для 
опублікування)

I. Загальні відомості 
Повне найменування ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИ-

сТВо «лоКоН» ЄДРПОУ14243404 Місцезнаходження 14005, 
м. Чернiгiв, пр. Миру, 53, тел/ф (0462)970149 Електронна адреса 
Lokon_10@ukr.net Адреса в Інтернет https://sites.google.com/site/pratlokon/
home Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
19.03.2018 припинено повноваження Голови правлiння Недiлько Наталiї 

Миколаївни згiдно рiшення Наглядової ради (протокол №3 вiд 19.03.18) у 
зв'язку iз закiнченням термiну їх дiї. Посадова особа до кримiнальної 
вiдповiдальностi за корисливi та посадовi злочини не притягалась. Не на-
дано згоди на розкриття паспорту. Не володiє акцiями емiтента. На посадi 
з 05.01.2015. Iнших посад не обiймає. 19.03.18 припинено повноваження 
Члена правлiння Корж Ольга Михайлiвна згiдно рiшення Наглядової ради 
(протокол №3 вiд 19.03.2018) у зв'язку iз закiнченням термiну їх дiї. Посадо-

ва особа до кримiнальної вiдповiдальностi за корисливi та посадовi зло-
чини не притягалась. На посадi працювала 22 роки. Не надано згоди на 
розкриття паспорту. Володiє 0,003% статутного капiталу емiтента.

19.03.2018 набуто повноважень Голови правлiння Недiлько Наталiя 
Миколаївна згiдно рiшення Наглядової ради (протокол №3 вiд 19.03.18) на 
наступний термiн 3 роки у зв`язку з вакантнiстю посади. Посадова особа до 
кримiнальної вiдповiдальностi за корисливi та посадовi злочини не притя-
галась. Не надано згоди на розкриття паспорту. Не володiє акцiями емiтента.
Мiсця роботи протягом 5 р - Чернiгiвська регiональна торгово-промислова 
палата, головний радник, з 05.01.2015 - голова правлiння товариства.19.03.18 
набуто повноважень Члена правлiння Корж Ольга Михайлiвна згiдно рiшення 
Наглядової ради (протокол №3 вiд 19.03.18) на наступний термiн 3 р. у 
зв'язку з вакантнiстю посади. Посадова особа до кримiнальної 
вiдповiдальностi за корисливi та посадовi злочини не притягалась. Не на-
дано згоди на розкриття паспорту. Володiє 0,003% статутного капiталу 
емiтента.Попереднi 5 р. член правлiння, головний бухгалтер Товариства

III. Підпис 
підтверджую достовірність цієї інформації Голова правлiння Недiлько Н  М 

20.03.2018



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

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

294

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛИНЬВТОРМЕТ» (іденти-
фікаційний код 00193074, адреса місцезнаходження: 43025, Волинська обл., 
місто Луцьк, вулиця Шевченка, будинок 4), далі – Товариство, повідомляє 
про скликання річних загальних зборів Товариства, які відбудуться 26 квіт-
ня 2018 року о 10:00 годині за адресою: місто луцьк, вулиця Ківерців-
ська, будинок 2Б, приміщення адміністративного будинку луцького 
виробничого цеху.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися у день проведення Загальних 
зборів з 09 години 00 хвилин до 09 години 30 хвилин. Акціонерам мати при 
собі документ, який посвідчує особу. Особам, які представляють повнова-
ження акціонерів, мати при собі документ, який посвідчує особу, а також 
довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства України. До-
віреність, згідно із якою представнику надано повноваження приймати участь 
та голосувати на загальних зборах, може містити завдання щодо голосуван-
ня – як і за яке (проти якого) рішення з питання порядку денного загальних 
зборів потрібно голосувати. Під час голосування на загальних зборах пред-
ставник має голосувати так, як передбачено у довіреності завданням щодо 
голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, 
представник голосує на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має 
право видати довіреність з повноваженнями на участь та голосування на 
загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у 
будь який час відкликати чи замінити свого представника на загальних 
зборах. Видача довіреності з повноваженнями на участь та голосування на 
загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціо-
нера, який видав довіреність, замість свого представника. Дата складення 
переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонер-
ного товариства – 20 квітня 2018 року.

ПРоЕКТ ПоРЯдКУ дЕННоГо
(ПЕРЕліК ПИТАНЬ, Що ВИНосЯТЬсЯ НА ГолосУВАННЯ)

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів.
4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності товариства за 2017 

рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
5. Звіт наглядової ради товариства за 2017 рік та прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту наглядової ради.
6. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 

2017 р.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства 

за 2017 р.
8. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та за-

твердження статуту, викладеного в новій редакції.
9. Визначення особи, уповноваженої на підписання затвердженого річ-

ними загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій редак-
ції.

10. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних право-
чинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: 
http://00193074.smida.gov.ua/
основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, 

тис. грн.
Період

звітний попередній
Усього активів 913 2097
Основні засоби(за залишковою вартістю) 751 813
Запаси 111 247
Сумарна дебіторська заборгованість 42 356
Грошові кошти та їх еквіваленти 9 5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -4783 -8972
Власний капітал -2339 -6528
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 2187 2187
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 3252 7239
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 4189 -988
Середньорічна кількість акцій (шт.) 576244 576244
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

7,26949 -1,71455

Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропо-
зиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних 
зборів акціонерного товариства. Пропозиції щодо включення нових питань 
до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих 
питань. Пропозиція до 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 акціо-
нером до складу органів товариства. З детальною інформацією, стосовно 
оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після 
отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів у строк 
до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в 
ст.ст. 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також звернутись 
до керівництва Товариства для уточнення інформації. Під час підготовки до 
загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, що сто-
суються порядку денного зборів та вищезазначених показників фінансово-
господарської діяльності Товариства за місцезнаходженням ПрАТ «ВОЛИНЬ-
ВТОРМЕТ» у робочі дні з 10:00 години до 12:00 години у кім. № 1. 
Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами по підго-
товці до загальних зборів – директор Ковальчук Тетяна Вікторівна. За де-
тальною інформацією звертатися за тел. (0332) 24-33-70.

директор
ПрАТ «ВолИНЬВТоРМЕТ»  Ковальчук Т.В.

ПРИВАТНЕ АКціоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо «ВолИНЬВТоРМЕТ»

ПРИВАТНЕ АКціоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо 
«ТЕАТРАлЬНЕ»

(код за ЄДРПОУ: 21567202, місцезнаходження: м. Київ, вул. Богдана 
Хмельницького, 30/10) повідомляє, що 27.04.2018 року о 10-00 год.00 хв. 
у приміщенні бухгалтерії за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельниць-
кого, 30/10, відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства (далі – 
Збори). Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 09.00 до 
09.45 за місцем та в день проведення зборів. Телефон: (044) 234-82-83. Дата 
складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 
23.04.2018 року.

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 Директора Товариства про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2017р. та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту директора.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2017 року та прий няття 
рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

4. Звіт, висновки Ревізора та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту.

5. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 
2017 рік.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) товари-
ства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017р., 
про виплату дивідендів.

Акціонери можуть ознайомиться з матеріалами, які необхідні для проведен-
ня зборів, в робочі дні з 11.00 до 16.00 за адресою: м. Київ, вул. вул. Богдана 

Хмельницького, 30/10 (бухгалтерія), а в день проведення Загальних зборів – 
також в місці їх проведення. Відповідальним за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами визначений Директор – Логвиненко Людмила Миколаївна. 
Пропозиції щодо Порядку денного Загальних зборів приймаються у приміщенні 
бухгалтерії за адресою фактичного місцезнаходження Товариства. Для реєстра-
ції 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. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
21567202.infosite.com.ua

основні показники фінансово – господарської діяльності 
підприємства (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 1341,0 1133,1
Основні засоби 203,2 234,7
Запаси 0,00 0,00
Сумарна дебіторська заборгованість 631,4 285,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 506,4 241,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 382,5 209,1
Власний капітал 1256,4 1083,0
Статутний капітал 873,9 873,9
Довгострокові зобов’язання 0,00 0,00
Поточні зобов’язання 66,8 31,2
Чистий прибуток (збиток) 186,6 84,7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 873876 873876

директор  л.М. логвиненко
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шановні Акціонери!
ПРИВАТНЕ АКціоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо «АГРА»

(код ЄДРПОУ 31659485, місцезнаходження: Україна, 49083, м. Дніпро, 
вул. Собінова, б. 1) 

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться «23» квітня 2018 року об 10.00 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 – 

представника акціонера Товариства ПрАТ «СК «Альянс» Шрайбма-
на  О.Ю.

3.Обрати секретарем чергових Загальних зборів акціонерів  – представ-
ника акціонера Товариства ТОВ «Аверс-А» Матковську М.В.

4. Обрати лічильну комісію у кількості 2 осіб у наступному складі:
Голова комісії – Домашовець К.О.
Член комісії – Манько О.В.
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 не відрахувати кошти 

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 про діяльність в 2017 році».
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора 

Товариства.
Проект рішення:
«Затвердити звіт Ревізора Товариства про діяльність в 2017 році».
6. 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 

підписати нову редакцію Статуту від імені акціонерів товариства».
7. Про укладення з АТ «ТАсКоМсБАНК» код ЄдРПоУ 09806443 / 

ПАТ «ВіЕс Банк», код ЄдРПоУ 19358632 та/або ПАТ «Універсал банк» 
код ЄдРПоУ 21133352 договору іпотеки в забезпечення виконання 
зобов`язань ТоВАРИсТВА З оБМЕжЕНою ВідПоВідАлЬНісТю «АГРо-
ТЕК» (код ЄдРПоУ 32232765), а також надання повноважень на укла-
дення та підписання договору іпотеки, договорів поруки та інших необ-
хідних документів.

Проект рішення:
«1.Укласти з АТ «ТАСКОМСБАНК» код ЄДРПОУ 09806443 / ПАТ «ВіЕс 

Банк», код ЄДРПОУ 19358632 та/або ПАТ «Універсал банк» код ЄДРПОУ 
21133352 договір іпотеки, за умовами якого Товариство надасть Банку в 
іпотеку нерухоме майно, а саме:

- нежитлові приміщення, І черги, загальною площею 26 579,1 кв. м., 
які знаходяться за адресою: м. Дніпропетровськ, бульвар Катеринослав-
ський, б.1 (реєстраційний номер об’єкту: 38082100), в забезпечення 
виконання зобов`язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ «АГРОТЕК» (код ЄДРПОУ 32232765) за Генеральною угодою, 
яка буде укладена між АТ «ТАСКОМСБАНК» код ЄДРПОУ 09806443 / 
ПАТ «ВіЕс Банк», код ЄДРПОУ 19358632 та/або ПАТ «Універсал банк» 
код ЄДРПОУ 21133352 та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «АГРОТЕК» (код ЄДРПОУ 32232765) з лімітом еквівалент-
ному 14 000 000,00 (чотирнадцять мільйонів) Доларів США строком на 
36 місяців, відсотковою ставкою не більш ніж 9,5% (дев’ять цілих п’ять 
десятих) процента річних у Доларах США, не більш ніж 8,5% (вісім цілих 
п’ять десятих) процента річних у Євро, з оплатою узгоджених з Банком 
комісій та платежів.

2. Надати повноваження на укладення та підписання Договорів іпо-
теки, Договорів поруки та інших необхідних документів пов`язаних з їх 
укладенням та виконанням, з правом визначати на власний розсуд будь-

які інші умови такого договору, в тому числі будь-які платежі, комісії, 
штрафи та неустойки Директору ПрАТ «АГРА» або довіреній особі 
ПрАТ «АГРА» Собкову Роману Григоровичу (ІПН 2959402458), що за-
реєстрований за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, буд. 129б, 
кв. 363 та діє на підставі довіреності від «21» листопада 2017 року, по-
свідченої приватним нотаріусом ДМНО Лещенко О.В. та зареєстрованої 
в реєстрі за № 3466».

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 639 060 549 837
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

284 004 253 222

Запаси 47 787 50 353
Сумарна дебіторська заборгованість 151 990 112 513
Гроші та їх еквіваленти 1 132 1 050
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

(138 877) (185 610)

Власний капітал 133 915 87 182
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

272 537 272 537

Довгострокові зобов'язання і забезпе-
чення

299 825 294 672

Поточні зобов'язання і забезпечення 205 320 167 983
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

46 733 (99 434)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 206 655 206 655

Реєстрація акціонерів проводитиметься з 08:45 год. до 09:45 год. за 
місцем 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 акціоне-
рів – 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 денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. 
Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однако-
вого 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 за-
гальних 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 
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.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або 
більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню 
до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення 
наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не 
вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку 
денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону Укра-
їни «Про акціонерні товариства».

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного 
загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови 
колегіального виконавчого органу одночасно обов’язково подається 
пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального вико-
навчого органу акціонерного товариства або призначення особи, яка 
тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише 
шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих 
питань.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних 
зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власни-
ками 5 або більше відсотків голосуючих акцій:

недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим 
частини 2 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»;

неповноти даних, передбачених абзацом першим частини 2 або частиною 
3 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних 
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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 рішення 
із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визна-
чених статутом Товариства.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту 
порядку денного загальних зборів Товариства надсилається наглядовою 
радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів 
Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних збо-
рів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє порядок денний, 
а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціоне-
рів.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні 
його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення 
загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити 
рішення про зобов’язання Товариства провести загальні збори з питання, у 
включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено 
акціонеру.

Для реєстрації та участі в річних загальних зборах акціонерам необ-
хідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, також - дові-
реність або інші документи, які посвідчують право представника на участь 
у річних загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства 
України.

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 органів товариства та їх афілійовані особи не можуть 
бути представниками інших акціонерів товариства на загальних збо-
рах.

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 
певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого пред-
ставника, 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, ви-
дана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадови-
ми особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися 
депозитарною установою у встановленому Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі 
та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видаєть-
ся її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими 
документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може 
містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку ден-
ного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішен-
ня потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах 
представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням 
щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосу-
вання, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних 
зборах акціонерів на свій розсуд.Акціонер має право видати довіреність 
на право участі та 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 зборах 
не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав 
довіреність, замість свого представника.

Станом на 20.03.2018 року загальна кількість акцій Товариства становить 
206 655 шт., голосуючих – 206 655 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 
Клименов Я.М. 

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

З повагою, 
директор ПрАТ «АГРА»  Клименов Я.М.

ПоВідоМлЕННЯ 
про проведення річних Загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНоГо АКціоНЕРНоГо ТоВАРИсТВо «КоНсюМЕРс-сКло-
ЗоРЯ»

Наглядова Рада Приватного акціонерного товариства «Консюмерс-
скло-Зоря» (код ЄДРПОУ – 22555135, місцезнаходження: вул. Промисло-
ва, 1, с. Зоря, Рівненський район, Рівненська область, Україна, 35314) по-
відомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
26 квітня 2018 року о 10 годині ранку за адресою: вул. Промислова, 1, 
с. Зоря, Рівненський район, Рівненська область, Україна, актовий зал 
(3-й поверх, каб. 302).

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде відбуватися з 
9.30 до 9.55 в день проведення зборів за місцем проведення. Дата складен-
ня переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах – 
станом на 24 годину 20 квітня 2018 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. обрання лічильної комісії. 
Проект рішення: «Oбрати лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб: п. Крес-

тьяну Наталію Сергіївну Головою лічильної комісії, п. Красномовець Наталію 
Олегівну членом лічильної комісії та п. Порошок Олександру Олегівну членом 
лічильної комісії».

2. обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
Проект рішення: «Обрати п. Трушевську Наталію Віталіївну Секретарем 

Зборів».
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р.
Проект рішення: «1. Визнати господарську діяльність Товариства у 2017 

році задовільною.
2. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 р.»
4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 р.
Проект рішення: «Розподілити чистий прибуток Товариства за 2017 рік: 

5% чистого прибутку Товариства віднести до Резервного Капіталу, а решту 
суми чистого прибутку Товариства залишити не розподіленим, з метою його 
використання в поточній господарській діяльності Товариства.»

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального 
директора Товариства за2017 р.

Проект рішення: «1. Визнати задовільною діяльність Генерального ди-
ректора у 2017 році.

2. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік.»
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 

Товариства за 2017 р.
Проект рішення: «1. Визнати задовільною діяльність Наглядової ради 

Товариства у 2017 році.
2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.»
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Това-

риства за 2017 р.
Проект рішення: «1. Визнати задовільною діяльність Ревізора Товариства 

у 2017 році.
2. Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2017 рік.»
8. обрання члена Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: «Обрати п. ДідьєФонтена членом Наглядової ради То-

вариства.»
Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 

проекту порядку денного, а також інформація про загальну кількість акцій та 
голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилаєть-
ся повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів та перелік 
документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його учас-
ті у загальних зборах розміщена на веб-сайті Товариства:ua.verallia.com. 

Акціонери мають право ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товари-
ства: вул. Промислова, 1, с. Зоря, Рівненський район, Рівненська область, 
Україна, 35314, приймальня, у робочі дні з 8.30 до 16.30, а в день проведен-
ня загальних зборів – в місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна 
за порядок ознайомлення акціонерів із документами – Генеральний директор 
Даніель Саксік. 

Акціонери мають право вносити 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 днів до дати проведення за-
гальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів 
товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. 
Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного пови-
нні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 

ПРИВАТНЕ АКціоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо «КоНсюМЕРс-сКло-ЗоРЯ»
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товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найме-
нування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних 
йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також 
кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонуєть-
ся цим акціонером до складу органів товариства.

Для участі у загальних зборах необхідно мати документ, що посвідчує 
особу представника акціонера, та довіреність на право участі та голосуван-
ня на зборах, оформлену відповідного до чинного законодавства України.

Голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань по-
рядку денного проводитиметься виключно з використанням бюлетенів для 
голосування.

Довідки за телефоном: (0362) 692-106. 

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

Найменування показника Період
Звітний 
− 2017

Попередній 
− 2016

Усього активів 1 078 703 957 739

Основні засоби 
(за залишковою вартістю)

453 285 506 587

Запаси 221 697 216 349
Сумарна дебіторська заборгованість 275 899 209 719
Гроші та їх еквіваленти 91 994 6 372
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

71 978 1 422

Власний капітал 530 931 460 375
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

362 007 362 007

Довгострокові зобов'язання і забезпечен-
ня

6 182 6 346

Поточні зобов'язання і забезпечення 541 590 491 018
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

70 556 267

Середньорічна кількість акцій (шт.) 37 119 37 119
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

1 900,81 7,19

Уповноважений Наглядової Ради  даніель саксік

від 15 березня 2018 року Акціонеру ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП»
Шановний Акціонере! ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕ-

АТИВ ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 34374903, міс-
цезнаходження: Україна, 01032, м. Київ, вулиця Жилянська, 75) 
повідом ляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, що 
за рішенням Ліквідаційної комісії відбудуться 25 квітня 2018 року о 
10 год. 00 хв. за адресою: 01032, м. Київ, вулиця жилянська, 75 
(поверх 6, офіс ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП», кабінет №1), з наступним 
порядком денним:

1. Обрання Лічильної комісії у складі: Глазкова Андрія Сергійовича; 
Бойченко Людмили Валеріївни, Тарасенко Ольги Ігорівни. (проект рі-
шення: Обрати Лічильну комісію у складі: Глазкова Андрія Сергійови-
ча; Бойченко Людмили Валеріївни, Тарасенко Ольги Ігорівни).

2. Обрання секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «КРЕАТИВ 
ГРУП». (проект рішення: Обрати секретарем Загальних зборів акціо-
нерів Костенка Романа Миколайовича.) 

3. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів 
ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП». (проект рішення: Затвердити наступний регла-
мент роботи Загальних зборів акціонерів: - основна доповідь – до 
10 хвилин; - співдоповідь – до 10 хвилин; - виступи в дебатах – до 
5 хвилин; - відповіді на запитання – до 10 хвилин).

4. Розгляд звіту незалежного аудитора Аудиторської фірми у ви-
гляді товариства з обмеженою відповідальністю «Інтер-аудит» щодо 
фінансового стану ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» за 2017 рік. (проект рішення: 
Затвердити звіт незалежного аудитора Аудиторської фірми у вигляді 
товариства з обмеженою відповідальністю «Інтер-аудит» щодо фінан-
сового стану ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» за 2017 рік).

5. Затвердження річного звіту ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» за 2017 рік. (про-
ект рішення: Затвердити річний звіт ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» за 2017 рік.)

6. Розподіл прибутку і визначення порядку покриття збитків за під-
сумками діяльності ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» у 2017 році. (проект рішен-
ня: Прибуток не розподіляти у зв’язку з його відсутністю. Покриття 
збитків відбудеться в порядку визначеному чинним законодавством 
України.)

7. Розгляд звіту Ліквідаційної комісії про результати фінансово-
господарської діяльності ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» за 2017 рік та прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту. (проект рішення: Затвер-
дити звіт Ліквідаційної комісії про результати фінансово-господарської 
діяльності ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» за 2017 рік.).

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватись в день 
і за місцем проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «КРЕАТИВ 
ГРУП» з 09 год.00 хв. до 09 год.45 хв.Для реєстрації акціонера (його 
представника) для участі у Загальних зборах акціонерів ПАТ «КРЕАТИВ 
ГРУП» необхідно надати: акціонеру - документ, що посвідчує особу 
(паспорт); представнику (довіреній особі) - документ, що посвідчує 
особу (паспорт) та довіреність на право участі в Загальних зборах 
акціонерів ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» та голосування, засвідчену у по-
рядку, передбаченому чинним законодавством; для керівників юридич-
них осіб - паспорт, документ про призначення на посаду та інші доку-
менти, що підтверджують відповідні повноваження керівника.Перелік 
акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів 
ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП», складається станом на 24 годину 19 квітня 
2018 року.

З документами необхідними для прийняття рішень з питань поряд-
ку денного, акціонери можуть ознайомитися за адресою: Україна, 
01032, місто Київ, вулиця Жилянська, 75 (поверх 6, офіс ПАТ «КРЕА-
ТИВ ГРУП», кабінет №2) у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) у ро-
бочий час (з 09 год. 30 хв. до 17 год. 30 хв.), а в день проведення За-
гальних зборів акціонерів ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» - також у місці їх 
проведення.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами - член Ліквідаційної комісії ПАТ «КРЕ-
АТИВ ГРУП» Плєшков Дмитро Вікторович.

Телефон для довідок: (044) 390-04-55.Адреса веб-сайту Товариства: 
http://creativegroup.kr.ua. 

Голова ліквідаційної комісії 
ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП»  д.В. свистунов.

ПУБлічНЕ АКціоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо «КРЕАТИВ ГРУП»

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) 
розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ 
ТоВАРИсТВо 
«соцIАлЬНА сФЕРА», 
21750874Волинська , -, 43017, 
м. Луцьк, Боженка 34 А  
(0332) 262810,

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

22.03.2018

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

21750874.infosite.com.ua

РічНА іНФоРМАціЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКціоНЕРНЕ 
ТоВАРИсТВо "ГАЙдАРі-
ВЕцЬ" , 25210431, вул. Софіївська,5, 
с. Ліпляве, Канівський р-н., Черкаська 
область, 19020, Україна, (44) 206-72-53

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії

23.03.2018

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

http://gaydarivetz.ugmk.net
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ПоВідоМлЕННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерів 

Приватного акціонерного товариства «іВАНоПілЬсЬКИЙ цУКРоВИЙ 
ЗАВод»

Приватне акціонерне товариство «іВАНоПілЬсЬКИЙ цУКРоВИЙ 
ЗАВод» (Код за ЄДРПОУ 00372380), місцезнаходження: 13253, Житомир-
ська обл., Чуднівський р-н, смт. Іванопіль, вул. Заводська, буд. 32-а (далі – 
Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів 
Товариства, які відбудуться 25 квітня 2018 року об 11 годині 00 хв., за 
адресою: 13253, Житомирська обл., Чуднівський р-н, смт. Іванопіль, вул. За-
водська, буд. 32-а, зала для переговорів.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах 
здійснюватиметься 25 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, 19 квітня 2018 року.
Проект порядку денного Проект рішення з питань порядку 

денного загальних зборів 
1. Обрання лічильної комісії 
річних Загальних зборів 
Товариства.

Обрати Лічильну комісію у складі: 
Шумейко Лариса Григорівна - Голова 
Лічильної комісії; Коваль Надія 
Василівна - член Лічильної комісії; 
Голосовський В’ячеслав Аркадійович - 
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 Адамець Олену Володимирівну; 
Секретарем Зборів Шумейко Ларису 
Григорівну 

5. Звіт виконавчого органу про 
результати фінансово-
господарської діяльності 
Товариства за 2017 рік. 
Прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту виконавчого 
органу.

Затвердити Звіт т.в.о.Генерального 
директора 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. Визначення порядку покриття 
збитків.

Збиток залишити не покритий. Буде 
покритий за рахунок прибутку майбут-
нього періоду

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 т.в.о. Генераль-
ного директора Адамець Олену 
Володимирівну підписати Статут в 
новій редакції. Уповноважити т.в.о. 
Генерального директора Адамець 
Олену Володимирівну забезпечити 
проведення державної реєстрації 
Статуту в новій редакції.

11. Затвердження внутрішнього 
положення Товариства. 

Затвердити Положення про Наглядову 
раду. 

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідо-
млення про проведення Загальних зборів, а саме на 12 березня 2018 року, 
загальна кількість акцій складає 141717 штук простих акцій, з них кількість 
голосуючих акцій становить 104576 штук.

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, необ-
хідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного загальних 
зборів у робочі дні та робочі години, за адресою: 13253, Житомирська обл., 
Чуднівський р-н, смт. Іванопіль, вул. Заводська, буд. 32-а, зала для перего-
ворів, а в день проведення зборів – у місці їх проведення. Посадова особа, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – т.в.о. Ге-
нерального директора Адамець Олена Володимирівна. Довідки за телефо-
ном: 095-583-74-79. Адреса веб-сайту на якому розміщена інформація з 
проектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку 
денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Законом 
України «Про акціонерні товариства»: http://00372380.infosite.com.ua 

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних 
зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціо-
нерам або з якими вони мають можливість ознайомитися, крім змін до зазна-
чених документів у зв’язку із змінами в порядку денному чи у зв’язку з виправ-
ленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до 
дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів това-
риства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. 

Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на 
письмові запитання акціонерів протягом трьох робочих днів з дати їх 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 http://00372380.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 пере-
вищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення за-
гальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради 
Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. 
Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного пови-
нні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо канди-
датів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, 
чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства 
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 акціо-
нером 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 довіреністю.
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-

ПРИВАТНЕ АКціоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо «іВАНоПілЬсЬКИЙ цУКРоВИЙ ЗАВод»
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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. 

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 3075 3316
Основні засоби 2984 3203
Довгострокові фінансові інвестиції -
Запаси 7 4
Сумарна дебіторська заборгованість 70 69
Грошові кошти та їх еквіваленти 14 40
Нерозподілений прибуток -1268 -1031
Власний капітал -1119 -882
Статутний капітал 149 149
Довгострокові зобов'язання 4162 4162
Поточні зобов'язання 32 36
Чистий прибуток (збиток) -237 -225
Середньорічна кількість акцій (шт.) 141717 141717
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

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРАМА-
ТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ» (далі – Товариство) 
(місцезнаходження: 84306, м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 6) повідо-
мляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (далі – загальні 
збори).

дата та час проведення загальних зборів: 26 квітня 2018 року о 
10 год. 00 хв. 

Місце проведення загальних зборів: м. Краматорськ, вул. олекси 
Тихого, 6, лекційний зал ПАТ «КЗВВ».

час початку реєстрації учасників загальних зборів: 9 год. 00 хв. 
час закінчення реєстрації учасників загальних зборів: 9 год. 45 хв. 
Місце реєстрації загальних зборів: м. Краматорськ, вул. Олекси Тихо-

го, 6, лекційний зал ПАТ «КЗВВ».
дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 

загальних зборах: станом на 24 годину 20 квітня 2018 року.

ПРоЕКТ ПоРЯдКУ дЕННоГо
(перелік питань, які ставляться на голосування):

1. Обрання лічильної комісії. 
2. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів та по-

рядку голосування на Загальних зборах.
3. Звіт Директора про результати фінансово – господарської діяльності 

ПАТ «КЗВВ» за 2017 рік та прийняття рішення за результатами розгляду 
Звіту директора. 

4. Звіт Наглядової ради ПАТ «КЗВВ» за 2017 рік та прийняття рішення 
за результатами розгляду Звіту Наглядової ради.

5. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «КЗВВ» про результати перевірки фінансово-
господарської діяльності ПАТ «КЗВВ» за 2017 рік. Прийняття рішення за 
результатами розгляду Звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновків 
Ревізійної комісії ПАТ «КЗВВ» щодо річного звіту за 2017 рік.

6. Затвердження річного звіту та результатів діяльності ПАТ «КЗВВ» за 
2017 рік.

7. Затвердження порядку покриття збитків ПАТ «КЗВВ» за 2017 рік.
8. Зміна типу й найменування Товариства.
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік. 
10. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради 

ПАТ «КЗВВ». 
11. Обрання Голови та членів Наглядової Ради ПАТ «КЗВВ».
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів, 

які будуть укладатися з членами Наглядової Ради ПАТ «КЗВВ», обрання 
особи, яка уповноважена на підписання договорів (контрактів) з членами 
Наглядової Ради ПАТ «КЗВВ».

Затвердження умов трудового договору (контракту), який буде уклада-
тися з Головою Наглядової Ради ПАТ «КЗВВ», обрання особи, яка уповно-
важена на підписання трудового договору (контракту) з Головою Наглядової 
Ради.

13. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
14. Затвердження Положень «Про Загальні Збори Приватного акціонер-

ного товариства «КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО ВЕРСТАТОБУДУ-
ВАННЯ», «Про Наглядову Раду Приватного акціонерного товариства «КРА-
МАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ», «Про 
Директора Приватного акціонерного товариства «КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД 
ВАЖКОГО ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ», «Про Ревізійну комісію Приватного 
акціонерного товариства «КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО ВЕРСТА-
ТОБУДУВАННЯ». 

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

Найменування показника Період
звітний
2017 рік

попере-
дній 2016 

рік
Усього активів 721161 662664
Основні засоби 438153 441803
Довгострокові фінансові інвестиції 19920 181
Запаси 69262 77524
Сумарна дебіторська заборгованість 63352 30694
Грошові кошти та їх еквіваленти 12751 681
Нерозподілений прибуток (460317) (453443)
Власний капітал (257800) (249396)
Статутний капітал 49980 49980
Довгострокові зобов’язання 413963 464363
Поточні зобов’язання 564998 442674
Чистий прибуток (збиток) (8371) (96858)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 142 800 000 142 800 

000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 477 461

Для участі у річних загальних зборах при собі необхідно мати документи, 
що посвідчують особу (паспорт), представникам акціонерів – паспорт та 
довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з вимогами чинного 
законодавства України.

До дня проведення річних загальних зборів акціонери мають можливість 
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
проекту порядку денного загальних зборів. Ознайомлення з документами 
здійснюється за адресою: ПАТ «КЗВВ», м. Краматорськ, вул. Олекси Тихо-
го, 6, кабінет № 308 (юридичний відділ), щоденно з 10-00 до 12-00 год. (крім 
святкових днів, суботи та неділі), а в день проведення Загальних зборів - 
також у місці їх проведення. Ознайомлення можливе після направлення 
відповідного письмового запиту поштою (або кур’єром). Письмовий запит 
надсилається на ім’я голови організаційного комітету з підготовки до про-
ведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «КЗВВ» - заступника ди-
ректора з економічних питань ПАТ «КЗВВ» Козлової Л.М. за адресою: 84306, 
м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 6, ПАТ «КЗВВ», - та повинен бути осо-
бисто підписаний акціонером-фізичною особою або повноважним пред-
ставником акціонера - юридичної особи (запит від юридичної особи посвід-
чується печаткою).

З проектами рішень до питань порядку денного акціонери (їх представ-
ники) мають можливість ознайомитися на сайті kzts.pat.ua після внесення 
змін в проект порядку денного та затвердження порядку денного Наглядовою 
Радою (не раніше ніж за 15 днів до дати Зборів). 

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами є голова організаційного комітету з підготовки до проведення річних 
Загальних зборів акціонерів ПАТ «КЗВВ» - заступник директора з економіч-
них питань ПАТ «КЗВВ» Козлова Людмила Михайлівна. 
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні:
Заступник директора з економічних питань 
ПАТ «КЗВВ»  _________ Л.М. Козлова

ПУБлічНЕ АКціоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо  
«КРАМАТоРсЬКИЙ ЗАВод ВАжКоГо ВЕРсТАТоБУдУВАННЯ»
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шановний акціонер!
ПУБлічНЕ АКціоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо «ВАТУТіНсЬКИЙ 

М’ЯсоКоМБіНАТ» (ідентифікаційний код 00444263, місцезнаходження: 
20250, черкаська область, м. Ватутіне, вул. індустріальне шосе, 1) 
(надалі – Товариство) повідомляє про проведення річних Загальних зборів 
акціонерів Товариства, які відбудуться 24 квітня 2018 року об 12:00 годи-
ні за адресою: черкаська область, м. Ватутіне, вул. індустріальне 
шосе, 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 3-х осіб: голови ко-

місії Солошенко Валерій Касянович, членів комісії Франкевич Любові Іванів-
ни та Шкірдань Сергія Анатолійовича, та прийняти рішення про припи-
нення їх повноважень з моменту закриття загальних зборів акціонерів.

2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для 
голосування на річних загальних зборах Товариства.

Проект рішення: затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлете-
ню для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства, 
шляхом його підписання головою Реєстраційної комісії.

3. Обрання голови та секретаря зборів.
Проект рішення: обрати головою Зборів – Скакун Людмилу Валеріївну, 

а секретарем Ярецькі Наталія Євгеніївна, на час проведення цих загальних 
зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати протокол 
загальних зборів.

4. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерного 
товариства.

Проект рішення: затвердити порядок проведення Зборів: по всім пи-
танням 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 «Ватутінський м’ясокомбінат» 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 «Ватутінський 
м’ясокомбінат» за 2017 рік.

7. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 
2017 р.

Проект рішення: Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) ПАТ «Ва-
тутінський м’ясокомбінат» за 2017 рік.

8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства 
за 2017 р.

Проект рішення: Затвердити порядок розподілу прибутку та покрит-
тя збитків ПАТ «Ватутінський м’ясокомбінат» 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: україн-
ською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВАТУТІНСЬКИЙ 
М’ЯСОКОМБІНАТ»; Скорочене найменування Товариства: українською 
мовою: ПрАТ «ВАТУТІНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ».

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 зборів 
акціонерів: Скакун Людмилі Валеріївні та Ярецькі Наталії Євгеніївні відпо-
відно.

13. Затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, вико-
навчий орган, принципів (кодексу) корпоративного управління товариства.

Проект рішення: Затвердити нову редакцію Положення про За-
гальні 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 Товари-
ства.

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 річни-
ми загальними зборами, положень про загальні збори, наглядову раду, 
виконавчий орган Товариства, Принципів (кодексу) корпоративного управ-
ління 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-vatutine.com.ua/

Інформація про загальну кількість акцій станом на дату складання пере-
ліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних 
зборів (28 лютого 2018 року) – 746 667 шт.;

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій станом на дату 
складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення 
загальних зборів (28 лютого 2018 року) – 663 408 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) можуть 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань 
порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 
20250, Черкаська область, м. Ватутіне, вул. Індустріальне шосе, 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, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами –директор –Дідурик Володимир Миколайович.

Довідки за телефоном: (04740) 6-30-48.
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 
такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведен-
ня зборів, а щодокандидатів 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 проведен-
ня 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 Това-
риства - 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 акціонер-
ного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища 
(найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу 
належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рі-
шення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать канди-
дату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товари-
ства. 

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 
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Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних 
зборів. 

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або 
більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включення 
до проекту порядку денного загальних зборів. Рішення про відмову у 
включенні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів 
(акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих 
акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами 
строку та неповноти даних, які зазначені вище в цьому повідомленні. 

У разі подання акціонером (акціонерами) пропозиції до проекту по-
рядку денного загальних зборів щодо включення питання про достроко-
ве припинення повноважень директора, одночасно обов’язково подаєть-
ся пропозиція щодо кандидатури для обрання директора або 
призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. 
Така пропозиція надається не пізніше ніж за сім днів до проведення 
Зборів. 

Зміни до проекту порядку денного зборів вносяться лише шляхом вклю-
чення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство 
не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або 
проектів рішень. 

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного зборів 
пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків 
голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами 
строку та неповноти даних, про які зазначені вище у даному 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 акціо-
нерів про такі зміни та направляє або вручає особисто порядок денний, 
а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. 
Інформація про зміни в проекти порядку денного зборів не пізніше ніж 
за 10 днів до дати проведення зборів буде також розміщена на власно-
му веб-сайті Товариства. 

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включен-
ні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє про-
ведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може 

постановити рішення про зобов’язання Товариства провести загальніз-
бори з питання, у включенніякого до проекту порядку денного було без-
підставно відмовлено акціонеру.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, ви-
дана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадо-
вими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчувати-
ся депозитарною установою у встановленому Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі 
та голосування на загальнихзборахвідіменіюридичної особи видається-
її органом абоіншою особою, уповноваженою на цеїїустановчими доку-
ментами.

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

основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi 
пiдприємства (тис.грн)*

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 203387 64234
Основні засоби (за залишковою вартістю) 6751 39407
Запаси 45569 2660
Сумарна дебіторська заборгованість 125451 21259
Гроші та їх еквіваленти 285 81
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 14435 16395
Власний капітал 15219 17179
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 784 784
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 14 -
Поточні зобов'язання і забезпечення 231075 47055
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -1960 307
Середньорічна кількість акцій (шт.) 746 667 746 667
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) - 2.62 0.41

до уваги акціонерів
Приватного акціонерного товариства

«ПРосТо-страхування»
Адреса місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Герцена, 10 (надалі – Това-

риство)
1. 24 квітня 2018 року відбудуться річні загальні збори акціонерів 

Товариства за адресою: 04050, м. Київ, вул. Герцена, 10, каб. 401. Початок 
зборів об 11 - 00 годині. 

2. Реєстрація учасників зборів відбудеться 24 квітня 2018 року з 10-30 
до 10-50 за місцем проведення загальних зборів.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах акціонерів – 18 квітня 2018 року (станом на 24 -00).

4. ПРоЕКТ ПоРЯдКУ дЕННоГо ЗАГАлЬНИХ ЗБоРіВ АКціоНЕРіВ 
ТоВАРИсТВА:

1. Обрання лічильної комісії
2. Про затвердження регламенту проведення річних загальних зборів 

акціонерів Товариства.
3. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження звіту Правління Товариства за 2017 рік.
5. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства 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 правочинів, 

які можуть вчинятися Товариством протягом одного року відносно страху-
вання, перестрахування, співстрахування, якщо ринкова вартість послуг, які 
є предметом значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів 
Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік.

10. 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 акціонерам мож-
ливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення 
з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 
04050, м. Київ, вул. Герцена, 10, каб. 401, 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. Відповідальна особа за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами О.В.Степанюк.

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 законодавства. 
Телефон для довідок (044) 2062885.

51 Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених 
до проекту порядку денного розміщено на веб-сайті www.pro100.ua.

6. основні показники фінансово-господарської діяльності 
Товариства (тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний 
(2017) 

Попередній 
(2016) 

Усього активів 344734 345447
Основні засоби (за залишковою вартістю) 60775 61063
Запаси 488 728
Сумарна дебіторська заборгованість 38601 34718
Гроші та їх еквіваленти 204427 210459
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 20248 18677
Власний капітал 191691 182780
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 82320 82320
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 129601 121080
Поточні зобов'язання і забезпечення 23442 41587
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 8911 25950
Середньорічна кількість акцій (шт.) 840000 840000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

10,61 30,89

Голова Правління  сапацинський о.В.

ПРИВАТНЕ АКціоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо
«ПРосТо-сТРАХУВАННЯ»
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шановний акціонер!
Публічне акціонерне товариство «сумський завод насосного та 

енергетичного машинобудування «Насосенергомаш», код ЄДРПОУ 
05785448, місцезнаходження: Україна, м. Суми, площа Привокзальна, 1 
(надалі – Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів 
акціонерів Товариства (надалі – Збори), які відбудуться25 квітня 2018 року 
о 14.00 год. в клубі АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», що знаходить-
ся в приміщенні цеху № 2 заводу за адресою: Україна, м. суми, площа 
Привокзальна, 1. Реєстрація акціонерів та їхніх представників відбудеться 
25 квітня 2018 року з 12.30 до 13.30 за місцем проведення Зборів. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 
19квітня 2018 року.

ПРоЕКТ ПоРЯдКУ дЕННоГо
1. Про підтвердження передачі повноважень лічильної комісії депозитар-

ній установі ТОВ «Сумський фондовий центр».
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних 

зборів акціонерів.
3. Звіт Голови Правління Товариства про результати господарської ді-

яльності Товариства в 2017 році. Прийняття рішення за результатами роз-
гляду звіту.

4. Звіт Голови Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішен-
ня за результатами розгляду звіту.

5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття 
рішення за результатами розгляду звіту.

6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Про затвердження розміру оплати праці Голови Наглядової ради То-

вариства, встановленого у Протоколах Наглядової ради № 6 від 27.06.17, 
№ 20 от 16.03.18. Затвердження розміру премії Голови Наглядової ради 
Товариства, встановленого у Протоколі Наглядової ради № 6 від 27.06.17.

8. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
9. Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду Товари-

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

що втратило чинність.
11. Про розподіл прибутку Товариства за 2017 рік.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів 

(контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; 
встановлення розміру винагороди Голови Наглядової ради Товариства, не-
залежних директорів Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

15. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної 
комісії Товариства.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація, перед-
бачена ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: www.nempump.
com.

Ознайомитись з матеріалами та документами, пов’язаними з порядком 
денним Зборів, можна в приміщенні Наглядової ради Товариства за адресою: 
Україна, м. Суми, площа Привокзальна, 1, в робочі дні з 10.00 до 12.30 або 
з 13.30 до 16.00 та в день проведення Зборів у місці їх проведення (адреса 
та дата зазначені вище). Посадова особа, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами – Соколов Олег Анатолійович (тел. 
0542-70-00-49).

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо 
нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може 
перевищувати кількісного складу кожного з органів.

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

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства 
подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) 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 акціо-
нером до складу органів товариства. 

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного за-
гальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегі-

ального виконавчого органу одночасно обов’язково подається пропозиція 
щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу 
акціонерного товариства або призначення особи, яка тимчасово здійснюва-
тиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише 
шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих 
питань. 

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

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні 
його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення 
загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити 
рішення про зобов’язання Товариства провести загальні збори з питання, у 
включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено 
акціонеру.

Для реєстрації та участі в річних загальних зборах акціонерам необ-
хідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, також -довіре-
ність або інші документи, які посвідчують право представника на участь 
у річних загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства 
України.

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 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 
певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого 
представника, 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, ви-
дана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими 
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депо-
зитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голо-
сування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її ор-
ганом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими докумен-
тами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може 
містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного 
загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення по-
трібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник 
повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. 
Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник ви-
рішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій 
розсуд. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на 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 зборах 
не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав 
довіреність, замість свого представника.

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

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 1 545 401  1 391 411
Основні засоби(за залишковою вартістю) 562 216 552 727
Запаси 518 646 392 957
Сумарна дебіторська заборгованість 341 257 295 271 
Гроші та їхеквіваленти  56 262 84 736
Нерозподілений прибуток(непокритий збиток) 924 931 813 773 
Власний капітал 1 093 891 979 082
Зареєстрований статутний капітал 24 722 24 722
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 149 472 147 414
Поточні зобов'язання і забезпечення 302 038 264 915

ПУБлічНЕ АКціоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо «сУМсЬКИЙ ЗАВод НАсосНоГо ТА 
ЕНЕРГЕТИчНоГо МАшИНоБУдУВАННЯ «НАсосЕНЕРГоМАш»
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Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

114 188 129 318

Середньорічна кількість акцій (шт.) 30 902 073 30 902 073

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

3,69516 4,18477 

Наглядова рада Товариства

Повідомлення про проведення загальних зборів
(код за ЄДРПОУ: 00039002)

до УВАГИ АКціоНЕРіВ
Публічного акціонерного товариства 

«Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»
(Код за ЄДРПОУ 00039002, м. Київ, пров. Т. Шевченка, 12)

ПоВідоМлЕННЯ ПРо ПРоВЕдЕННЯ  
ЗАГАлЬНИХ ЗБоРіВ АКціоНЕРіВ

Наглядова Рада Публічного акціонерного товариства «Акціонерний 
комерційний промислово-інвестиційний банк» повідомляє про скликання 

річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Промінвестбанк», які 
відбудуться

26 квітня 2018 року о 12.00 годині
за адресою: м. Київ, пров. Т. шевченка, 12, кімната А 902 (актовий 

зал), 9 поверх
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах 

акціонерів буде проводитись з 9:30 до 11:30 в день та за місцем прове-
дення зборів.

Право на участь у Загальних зборах акціонерів мають особи, які вклю-
чені до переліку акціонерів ПАТ «Промінвестбанк», складеного за 3 (три) 
робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів, тобто станом 
на 24.00 20 квітня 2018 року.

ПРоЕКТ ПоРЯдКУ дЕННоГо
з проектами рішень (крім кумулятивного голосування) 

щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного
1. Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів 

ПАТ «Промінвестбанк».
Проект рішення: Обрати лічильну комісію у кількості 3 чоловік та за-

твердити її склад: Шалигіна І.М., Бурковська Г.М., Токар О.М.
2. Про порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів 

ПАТ «Промінвестбанк».
Проект рішення: Затвердити порядок проведення річних Загальних 

зборів акціонерів ПАТ «Промінвестбанк».
3. Про розгляд звіту Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк» за 2017 

рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової Ради ПАТ «Промінвест-

банк» за 2017 рік.
4. Про розгляд звіту Правління ПАТ «Промінвестбанк» за 2017 рік та 

прийняття рішення за результатами його розгляду.
Проект рішення: Затвердити звіт Правління ПАТ «Промінвестбанк» за 

2017 рік.
5. Про розгляд звіту (висновків) Ревізійної комісії ПАТ «Промінвестбанк» 

за 2017 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
Проект рішення: Затвердити звіт (висновки) Ревізійної комісії 

ПРИВАТНЕ АКціоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо 
«НіКоПолЬсЬКИЙ ХліБоКоМБіНАТ»
Повідомлення про проведення загальних зборів

(код за ЄДРПОУ: 00381381)
Приватне акціонерне товариство «Нікопольський хлібокомбінат», 

що знаходиться за адресою: дніпропетровська обл. м. Нікополь, 
вул. Першотравнева 22/1, повідомляє про проведення щочергових за-
гальних зборів акціонерів, які відбудуться о 11-00 годині «27» квітня 2018 
року за адресою: дніпропетровська обл. м. Нікополь, вул. Першотрав-
нева 22/1, в приміщенні залу-засідань.

Реєстрація акціонерів та довірених осіб акціонерів буде проходити з 
9-30 до 10-45 години у день скликання та за місцем проведення загаль-
них зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право брати участь у за-
гальних зборах акціонерів - 24 година «23» квітня 2018 року

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства та прийняття 

рішення про припинення її повноважень .
2. Визначення та затвердження порядку та способу засвідчення бюле-

тенів для голосування.
3. Обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
4. Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних зборів 

Товариства .
5. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2017 рік та визначення основних напрямків ді-
яльності на 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Правління.

6. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік та його затвердження.
7. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства 2017 рік та їх затвердження.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумка-

ми 2017 року.
10. Про затвердження нової редакції статуту Товариства, її підпи-

сання, та проведення державної реєстрації змін до установчих доку-
ментів Товариства.

11. Про затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду 
Товариства.

12. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової Ради Товари-
ства.

13. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.
14. Затвердження цивільно-правових договорів з членами Наглядової 

Ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на їх підписан-
ня від імені Товариства.

15. Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Това-
риства.

16. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства
17. Затвердження цивільно-правових договорів з членами Ревізійної 

комісії Товариства та визначення особи, яка уповноважується на їх підпи-
сання від імені Товариства.

18. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 
можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати 
прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх гра-
ничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладання таких право-
чинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - 
nhk.com.ua 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Акціонери товариства 
можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, за адресою: 53207 м. Нікополь, Дніпропетровська 
область, вул.. Першотравнева 22/1 приймальня Голови правління у робочі 
дні з 7 години 30 хвилин до 16 години 00 хвилин (обідня перерва з 12:00 до 
12:30), а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. 
Відповідальна особа Голова правління Рудовський Юрій Борисович. Теле-
фон для довідок: (05662) 4-47-93

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

Найменування показника Період
Звітний Попередній

Усього активів 130395 102778
Основні засоби (за залишковою вартістю) 48888 49251
Довгострокові фінансові інвестиції 1346 1346
Запаси 6754 5235
Сумарна дебіторська заборгованість 72148 45788
Гроші та їх еквіваленти 1259 1070
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -25666 -16862
Власний капітал 18146 26989
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 5000 5000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 
Поточні зобов'язання і забезпечення 112714 75789
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -8843 -2992
Середньорічна кількість акцій (шт.) 20 000 000 20 000 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.) 

-0,44215 -0,1496

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова правління  Рудовський ю.Б.

ПУБлічНЕ АКціоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо  
«АКціоНЕРНИЙ КоМЕРціЙНИЙ ПРоМИслоВо-іНВЕсТИціЙНИЙ БАНК»
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ПАТ «Пром інвестбанк» за 2017 рік.
6. Про розгляд звіту зовнішнього аудитора щодо перевірки річної фі-

нансової звітності ПАТ «Промінвестбанк» за 2017 рік та затвердження 
заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудитора.

Проект рішення: Затвердити звіт зовнішнього аудитора щодо перевірки 
річної фінансової звітності ПАТ «Промінвестбанк» за 2017 рік та заходи за 
результатами розгляду висновку зовнішнього аудитора.

7. Про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) 
ПАТ «Промінвестбанк» за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) 
ПАТ «Промінвестбанк» за 2017 рік.

8. Про затвердження річних результатів діяльності ПАТ «Промінвест-
банк» та розподілу прибутку (покриття збитків) за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річний результат діяльності ПАТ «Пром-
інвестбанк» за 2017 рік, який склав 7656,0* млн. гривень збитків. Дивіден-
ди не виплачувати.

9. Про внесення змін до Статуту ПАТ «Промінвестбанк» і затвердження 
Статуту в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту ПАТ «Промінвестбанк» і за-
твердити його в новій редакції. Уповноважити Голову Правління ПАТ «Пром-
інвестбанк» Рожка А.В. підписати Статут ПАТ «Промінвестбанк» в новій 
редакції.

10. Про внесення змін до Положення про Наглядову Раду ПАТ «Про-
мінвестбанк» та Положення про Правління ПАТ «Промінвестбанк» і за-
твердження положень в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до Положення про Наглядову Раду 
ПАТ «Промінвестбанк» та Положення про Правління ПАТ «Промінвестбанк» 
і затвердити їх у новій редакції.

11. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради ПАТ «Пром-
інвестбанк».

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової Ради 
ПАТ «Промінвестбанк», обраних рішенням Загальних зборів акціонерів від 
14.12.2017 (Протокол №45).

12. Про обрання членів Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк».
Проект рішення по кумулятивному голосуванню не вноситься.
13. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії 

ПАТ «Промінвестбанк».
Проект рішення: Припинити достроково повноваження членів Ревізійної 

комісії ПАТ «Промінвестбанк», обраних рішенням Загальних зборів акціо-
нерів від 26.08.2016 (Протокол №41).

14. Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «Промінвестбанк».
Проект рішення по кумулятивному голосуванню не вноситься.
15. Про затвердження умов договорів з членами Наглядової Ради та 

Ревізійної комісії ПАТ «Промінвестбанк» та визначення осіб, уповноваже-
них на підписання договорів з членами Наглядової Ради та Ревізійної ко-
місії ПАТ «Промінвестбанк».

Проект рішення: Затвердити умови договорів з членами Наглядової 
Ради та Ревізійної комісії ПАТ «Промінвестбанк». Особою, уповноваженою 
на підписання договорів з членами Наглядової Ради та Ревізійної комісії 
ПАТ «Промінвестбанк», визначити Голову Правління ПАТ «Промінвестбанк» 
Рожка А.В.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного, та інформація зазначена в ч.4 ст.35 Закону України «Про 
акціонерні товариства»: www.pib.ua

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

З матеріалами з питань порядку денного зборів акціонери банку можуть 
ознайомитися в робочі дні, в робочий час, за місцезнаходженням товариства: 
м. Київ, пров. Т. Шевченка, 12, кім.509 (бюро перепусток – вул. Софіївська, 
9). Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми, – директор Юридичного департаменту Мороз С.А. Телефони для довідок: 
(044) 270-51-17, (044) 364-65-41, (044) 364-65-38. Для ознайомлення з до-
кументами акціонерам при собі необхідно мати паспорт, а представникам 
(уповноваженим особам), крім того, додатково документ, який відповідно до 
законодавства підтверджує повноваження представника.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 За-
кону України «Про акціонерні товариства:

Відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» від 
дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати 
проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акці-
онерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства 
у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення за-
гальних зборів - також у місці їх проведення. Акціонерне товариство до 
початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов’язане нада-
вати 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. Акціонерне 
товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання одна-
кового змісту.

Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» 
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. Пропо-
зиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні 
містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандида-
тів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інфор-
мацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера 
(акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена на-
глядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку 
денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій 
формі із зазначенням прізвища (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.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише 
шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих 
питань.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреніс-
тю:

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати документи, 
що засвідчують особу, представникам акціонерів – додатково довіреність, 
оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, представникам 
акціонерів-юридичних осіб, які діють від їх імені без довіреності, - додат-
ково до документів, що засвідчують особу, належним чином оформлені 
документи, що підтверджують їх повноваження.

Відповідно до статті 39 Закону України «Про акціонерні 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 депози-
тарною установою у встановленому Національною комісією з цінних па-
перів 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.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціо-
нерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто пере-
лік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за 
яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 
загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передба-
чено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання 
щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на 
загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

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 
видав довіреність, замість свого представника.

основні показники діяльності ПАТ «Промінвестбанк» (тис.грн.)*
Найменування показника Період

Звітний Попередній
Усього активів  20 091 847  33 218 878
Грошові кошти та їх еквіва-
ленти

 4 445 415  2 039 409

Кошти в інших банках  380  980 086
Кредити та заборгованість 
клієнтів

 11 992 232  26 052 827

Усього зобов’язань  13 943 991  29 645 442
Кошти банків  774 341  8 846 159
Кошти клієнтів  8 695 557  8 896 846
Усього власного капіталу  6 147 857  3 573 436
Статутний капітал  50 918 871  40 617 683
Чистий прибуток / (збиток)  (7 656 010)  (5 803 126)
Чистий прибуток / (збиток) на 
одну просту акцію (грн.)

 (1,78)  (1,82)

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

 (1,78)  (1,82)

* Наведені дані є попередніми і можуть бути скориговані за наслідками 
проведення аудиту звітності банку.

Наглядова Рада ПАТ «Промінвестбанк»
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ПРИВАТНЕ АКціоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо «лАдА-
ПоділлЯ»

(код ЄДРПОУ: 14147592, місцезнаходження: 29000, м.Хмельницький, 
вул.Трудова, 6) повідомляє про проведення річних загальних зборів ак-
ціонерів, що відбудуться 26.04.2018 року о 12-00 год. за адресою: Україна, 
29000, м. Хмельницький, вул. Трудова, 6. Реєстрація акціонерів для 
участі у загальних зборах проводитиметься 26.04.2018р. за місцем про-
ведення зборів. Реєстрації акціонерів з 11-00 год. по 11-45 год.

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 Директора Товариства 
про результати фін.-господарської діяльності Товариства за 2017р. 3. Звіт 
Наглядової ради Товариства за підсумками 2017р. 4. Звіт та висновки Ре-
візора Товариства про підсумки перевірки фінансово-господарської діяль-
ності Товариства за 2017р. 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізора. 6. Затвердження 
річного звіту та балансу Товариства за 2017р. 7. Затвердження порядку ви-
користання прибутку (визначення порядку покриття збитків) за результатами 
фінансово-господарської діяльності у 2017р. 6. Припинення повноважень 
ревізора. 7. Обрання ревізора.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах 20.04.2018 р.

Акціонери можуть ознайомиться з матеріалами, які необхідні для про-
ведення зборів, та надати пропозиції щодо Порядку денного Загальних 
зборів в письмовій формі в робочі дні за домовленістю з 10.00 до 12.00 за 
адресою: м. Хмельницький, вул. Трудова, буд. 6 (кабінет бухгалтерії), а в 
день проведення Загальних зборів – також в місці їх проведення. Відпові-
дальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами визначений 
Директор Ольховик Володимир Васильович. Адреса власного веб-сайту, на 
якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, 
включених до проекту порядку денного: http://lada-podoliya.pat.ua. Для учас-
ті у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, пред-
ставникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та довіреність, за-
свідчену згідно вимог чинного законодавства. Телефон: (0382)63-04-81.

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

Показники Період
звітній попередній

Усього активів 6944,5 7709,7
Основні засоби 9,9 402,4
Запаси 0,0 0,0
Сумарна дебіторська заборгованість 5852,8 6039,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,5 1,3
Нерозподілений прибуток (збиток) 2543,0 -1781,4
Власний капітал 6928,0 7689,6
Статутний капітал 8687,9 8687,9
Довгострокові зобов’язання 0,0 0,0
Поточні зобов’язання 26,4 20,1
Чистий прибуток (збиток) -761,6 -255,5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 28959600 28959600

директор ПрАТ «лада-Поділля»  В.В. ольховик

ПРИВАТНЕ АКціоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо 
«оБУХіВсЬКА РАЙсілЬГосПХіМіЯ»

(код за ЄДРПОУ 05489230, місцезнаходження Київська обл., м. Обухів, 
вул. Калініна, 57) повідомляє про проведення річних загальних зборів 
акціонерів, які відбудуться 26 квітня 2018 року о 10-00 год. у приміщенні 
бухгалтерії за адресою: Київська обл., м. обухів, вул. Калініна, 57. Реє-
страція акціонерів та їх представників проводиться з 09.00 до 09.45 за 
місцем та в день проведення зборів. Телефон: (04572) 5-01-44.
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 Правління Товариства 
про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2017 
рік, визначення перспектив розвитку на 2018 рік. 3. Звіт Наглядової ради 
Товариства. 4. Звіт та Висновки Ревізійної комісії товариства за 2017 рік. 
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту 
Правління, звіту Ревізійної комісії. 6. Затвердження річного фінансового 
звіту та балансу Товариства за 2017 рік. 7. Затвердження порядку викорис-
тання прибутку (визначення порядку покриття збитків) за результатами 
фінансово-господарської діяльності у 2017р., затвердження розміру річних 
дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 20 квітня 2018 року. Акціонери можуть ознайомитися з 
матеріалами, які необхідні для проведення зборів, в робочі дні з 11.00 до 
16.00 за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Калініна, 57, (бухгалтерія), 
а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Від-
повідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами визна-
чений Голова Правління Кіянченко І.І. Пропозиції щодо Порядку денного 
Загальних зборів приймаються за адресою: Київська обл., м. Обухів, 
вул. Калініна, 57, (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. Адреса власного веб-
сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного 
з питань, включених до проекту порядку денного: www.pat-orsh.com.ua

основні показники фінансово – господарської діяльності 
підприємства (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 3760,9 3750,1
Основні засоби 2713,8 2713,8
Запаси 0,0 0,0
Сумарна дебіторська заборгованість 125,7 124,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,1 0,7
Нерозподілений прибуток (збиток) -1573,0 -1578,4
Власний капітал 3745,9 3740,5
Статутний капітал 2198,7 2198,7
Довгострокові зобов’язання 0,0 0,0
Поточні зобов’язання 14,9 9,6
Чистий прибуток (збиток) 5,4 7,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8794908 8794908

Голова Правління  Кіянченко і.і.

ПоВідоМлЕННЯ
ПРИВАТНЕ АКціоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо «лАКМА» 
(місцезнаходження: 79060, м. львів, вул. Підстригача Я. академіка, 

буд. 3, кв. 55, код ЄдРПоУ: 19338138) повідомляє про те, що 27 квітня 
2018 року о 17 год.00 хв., за адресою: 79060, м. львів, вул. Підстригача Я. 
академіка, буд. 3, кв. 55, відбудуться річні загальні збори акціонерів Това-
риства з наступним порядком денним (переліком питань, що виносять-
ся на голосування):

1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря річних загальних 
зборів акціонерів Товариства.

2. Про затвердження регламенту річних загальних зборів акціонерів 
Товариства.

3. Про звіт Директора про підсумки діяльності Товариства за 2017 р. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Про звіт Ревізора Товариства за 2017 р. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту.

5. Про затвердження висновку Ревізора та річного звіту Товариства за 2017 р.
6. Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) То-

вариства за 2017 р.
7. Про припинення повноважень ревізора Товариства.
8. Про обрання ревізора Товариства.
9. Про припинення повноважень директора Товариства.
10. Про обрання директора Товариства, затвердження умов трудового 

договору з директором Товариства, встановлення розміру винагороди ди-
ректору Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання 

трудового договору.
11. Про внесення змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-

ВАРИСТВА «ЛАКМА» шляхом викладення його в новій редакції, затверджен-
ня його, підписання, державну реєстрацію змін до Статуту Товариства та 
внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР у вста-
новленому чинним законодавством України порядку.

12. Про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в 
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців 
та громадських формувань у встановленому чинним законодавством Украї-
ни порядку щодо засновників (акціонерів) Товариства та кінцевих бенефіці-
арних власників Товариства.

Початок реєстрації акціонерів з 16 год. 00 хв. до 16 год. 50 хв. за місцем 
проведення зборів.

Дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь в за-
гальних зборах акціонерів – станом на 24.00 год. 23 квітня 2018 р. Для 
участі у зборах Вам необхідно мати при собі : Документ , що засвідчує осо-
бу акціонера (паспорт); Доручення на право участі у зборах (для представ-
ників юридичних та фізичних осіб). 

За ознайомленням з документами звертатися за адресою: 79060, м.Львів, 
вул. Підстригача Я. академіка, буд. 3, кв.55, та на веб-сайт: lacma.net. Від-
повідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами – Стефанишин Тетяна Дмитрівна, телефон: (032) 259-33-24. 

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного розміщено на власному веб-сайті Товариства - lacma.net. 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
директор ПрАТ «лАКМА»  Кіркач Є.Ф.
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
1. ПРАТ SU GROUP 129
2. ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» 177
3. ПАТ А-БАНК (АКЦЕНТ–БАНК) 283
4. ПРАТ АВІАКОМПАНІЯ «МІЖНАРОДНІ АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ» 109
5. ПРАТ АВІАТЕХМАС 32
6. ПРАТ АВТОПІДПРИЄМСТВО «УКРБУД» 8
7. ПРАТ АВТОРАДІАТОР 143
8. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16301 141
9. ПРАТ АГРА 295
10. ПРАТ АГРАРНИЙ ДІМ 242
11. ПРАТ АГРОБУДКОМПЛЕКТ 107
12. ПРАТ АГРОГАЗ 145
13. ПРАТ АГРОТЕХСЕРВІС 44
14. ПРАТ АЗАЛІЯ 225
15. ПРАТ АЗОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 75
16. ПРАТ АЙ ПІ РІЕЛТ 142
17. ПАТ АКБ «АРКАДА» 16
18. ПАТ АКБ «ЛЬВІВ» 155
19. ПРАТ АКТА 191
20. ПРАТ АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДНІСТЕР» 96
21. ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ПРОМИСЛОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 303
22. ПАТ АЛЬТБАНК 27
23. ПАТ АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ 246
24. ПРАТ АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ 219
25. ПРАТ АСК «ІНГО УКРАЇНА ЖИТТЯ» 273
26. ПРАТ АСК «ІНГО УКРАЇНА» 128
27. ПРАСТ АСТРО-ДНІПРО 176
28. ПАТ АТП 13058 197
29. ПРАТ БАЛАКЛІЙСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 261
30. ПАТ БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» 123
31. ПАТ БАНК ФОРВАРД 113
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
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
102. ПРАТ ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВІС 148
103. ПРАТ ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А. М. КУЗЬМІНА 214
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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
174. ПРАТ КРИВОРІЖІНДУСТРБУД 247
175. ПРАТ КРУШИНСЬКИЙ ПТАХІВНИЧИЙ КОМПЛЕКС 22

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
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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» 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ДІАМАНТ 
ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ»

70

245. ПРАТ ПАС І КО 84
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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
317. ПРАТ ТРЕСТ «КИЇВМІСЬКБУД-2» 120
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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 № 18057/3
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ПФ “ХІМДЖЕСТ”
Ад ре са: м. Ки їв,
вул. Горького, буд. 112, к. 40

У ра зі пе ред ру ку по си лан ня 
на “Ві до мос ті Національної
ко мі сії з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку” обов’яз ко ве.
Від по ві даль ність за дос то вір ність 
ін фор ма ції та рек ла ми не суть 
від по ві даль ні осо би емі тен тів 
(про фу час ни ків), ав то ри та 
рек ла мо дав ці.

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
22.03.2018 р. 

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 394,39 грн 
На рік — 4732,68 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
350,00 грн
Ціна на рік: 
4200,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4983816
 (044) 4983815

   
  Я передплачую бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
  ПІБ
  Індекс                      Адреса

  Телефон                          e-mail
        
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього
     
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього

21676262

322669

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 


