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

№58 (2811) 26.03.2018 р. (частина 1)

У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

1

Що ден не офі цій не дру ко ва не ви дан ня Національної ко мі сії з цін них па пе рів та фон до во го рин ку

Приватне акціонерне товариство «ПроМетеЙ-теЛекоМ»,
код за ЄДРПОУ 33792630, місцезнаходження: 87500, м. Маріуполь, 

вул. Краснофлотська, б. 170 (далі − "Товариство") повідомляє, що річні 
Загальні збори акціонерів Товариства (далі − "Збори") відбудуться  
27 квітня 2018 р. о 12-00 год. 00 хв. за адресою: 87500, Донецька обл., 
м. Маріуполь, вул. краснофлотська, б. 170, приміщення актової 
зали.

Перелік питань, 
включених до проекту порядку денного Зборів:

1. Обрання лічильної комісії Зборів.
2. Розгляд звіту директора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення 

за його наслідками.
3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та прийняття рішення за 

його наслідками.
4. Затвердження річного звіту Товариства.
5. Визначення порядку розподілу прибутку Товариства.
6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, 

що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх 
винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання догово-
рів з членами Наглядової ради.

Загальна кількість акцій Товариства станом на дату складання переліку 
осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а 
саме на 19 березня 2018 року - 150000000 (сто п'ятдесят мільйонів) штук 
простих іменних акцій.

Кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складання пере-
ліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних збо-
рів, а саме на 19 березня 2018 року - 149551976 (сто сорок дев'ять мільйо-
нів п'ятсот п'ятдесят одна тисяча дев'ятсот сімдесят шість) штук простих 
іменних акцій.

Реєстрація учасників Зборів буде проводитися з 11.00 год. до 
11.45 год. за місцем проведення Зборів відповідно до переліку акціоне-
рів, які мають право на участь у Зборах, складеному станом на 24 годи-
ну за 3 (три) робочих дні до дня проведення Зборів, тобто на 24.00 год. 
23.04.2018 року.

Акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу, 
представникам акціонерів − додатково довіреність, оформлену належним 
чином, або інший документ, що підтверджує повноваження представника.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація щодо по-
рядку денного та інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, 
включених до проекту порядку денного: http:// 33792630.smida.gov.ua/

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товари-
ства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, 

кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з ор-
ганів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведен-
ня загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до 
складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведен-
ня загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до про-
екту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих 
питань. 

Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі 
необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); 
представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законо-
давства, або інші документи, що посвідчують повноваження представника, 
а також документ, що посвідчує особу (паспорт). 

Акціонери Товариства мають можливість ознайомитися із матеріалами 
під час підготовки до загальних зборів, від дати надіслання цього повідо-
млення до 26.04.2018 року (включно) з понеділка по п'ятницю, з 10.00 год. 
до 17.00 год. (обідня перерва з 13.00 до 14.00 год.) 87500, Донецька обл., 
м. Маріуполь, вул. Краснофлотська, б. 170, кабінет №1, а в день проведен-
ня Зборів − у місці їх проведення.

Особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами до Зборів - Ди-
ректор Товариства Ганцева Світлана Василівна. 

Довідки за телефоном: (044) 227-50-05.
основні показники 

фінансово-господарської діяльності товариства 
(тис. грн.)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 151433.5 151360,8
Основні засоби (за залишковою вартістю) - -
Довгострокові фінансові інвестиції 146056.7 146605,8
Запаси -
Сумарна дебіторська заборгованість 2.1 1,9
Гроші та їх еквіваленти 4.4 2,8
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

1390.4 1349,8

Власний капітал 151390.4 151349,8
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

150000 150000,0

Довгострокові зобов’язання і забезпечен-
ня

-

Поточні зобов’язання і забезпечення 43.1 11,0
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

40.6 22,8

Середньорічна кількість акцій (шт.) 150 000 000 150 000 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

0,0002706 0,000152

Приватне акціонерне товариство 
«ПроМетеЙ-теЛекоМ»
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ПовіДоМЛеннЯ
Про ПровеДеннЯ ЗаГаЛЬниХ ЗБорів

ПриватноГо акціонерноГо товариства 
«кіЛЬце»

(ідентифікаційний код 05796400)
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КІЛЬЦЕ», місцезнаходження: 

Україна, 65088, Одеська область, місто Одеса, вулиця Люстдорфська до-
рога, будинок 92/94, повідомляє, що «27» квітня 2018 року о 15 годин 
00  хвилин за адресою: місто одеса, вулиця Люстдорфська дорога, 
будинок 92/94 (кімната 503) будуть проводитись загальні збори Товари-
ства.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проводиться 
у день проведення загальних зборів за місцем проведення загальних збо-
рів на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах, складеного станом на «23» квітня 2018 року. Час початку реєстра-
ції акціонерів для участі у загальних зборах: 14 годин 00 хвилин. Час за-
кінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 14 годин 45 
хвилин.

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

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

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
4. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування на загальних зборах. 
5. Розгляд звіту Директора, прийняття рішення за наслідками розгляду 

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

гляду звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його 
розгляду.

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

8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізій-
ної комісії.

9. Затвердження річного звіту та балансу Товариства.
10. Про розподіл прибутку і збитків Товариства.
11. Внесення змін до Статуту Товариства.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора.
13. Обрання Ревізора.
14. Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового догово-

ру (контракту), що укладатиметься з Ревізором, встановлення розміру його 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору 
(контракту) з Ревізором.

Акціонер, після отримання зазначеного повідомлення про проведення 
загальних зборів, мають право отримати письмову відповідь на письмове 
запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних 
зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних 
зборів, а також ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного. З документами (матеріалами), необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного, під час підготовки до 
загальних зборів у період до дати проведення загальних зборів, акціонери 
можуть ознайомитись шляхом письмового звернення за місцезнаходжен-
ням Товариства: 65088, м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, буд. 92/94, 
кімната 503, у робочі дні та у робочий час з 14:00 годин до 17:00 годин, а в 
день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова 
особа, що відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми – Директор Корчинська Олена Вячеславівна.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 

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

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

Акціонер має право призначити для участі у загальних зборах свого 
представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь 
який момент відкликати чи замінити свого представника на загальних збо-
рах, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Дові-
реність про право участі та голосування на загальних зборах може містити 
завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загаль-
них зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно 
проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник по-
винен 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 на свій розсуд. 
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на 
загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на 
право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі 
на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого 
представника. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників 
зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про 
це реєстраційну комісію та виконавчий орган акціонерного товариства, або 
взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загаль-
них зборах з’явилося декілька представників акціонера, реєструється той 
представник, довіреність якому видана пізніше.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також 
інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про 
акціонерні товариства» – http://kolco.hqsite.online/

інформація про основні показники фінансово-господарської 
діяльності 

Прат «кіЛЬце» (тис.грн.)
найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 22371,5 22726,7
Основні засоби (за залишковою вартістю) 21648,9 21286,2
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 451,3 451,3
Сумарна дебіторська заборгованість 260,3 613,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 11,0 375,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -2482,5 -2536,0
Власний капітал 6525,1 6471,6
Статутний капітал 4685,8 4685,8
Довгострокові зобов'язання 15750,0 16127,0
Поточні зобов'язання 96,4 128,1
Чистий прибуток (збиток) 53,5 314,2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 18743200 18743200
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна суму коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7 8

Прат «кіЛЬце»
телефон для довідок (0482) 45-64-19

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснюва-
ли публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних 

товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

Приватне акцiонерне товариство 
«АВIАКОМПАНIЯ «ВIТА», 
19037603м. Київ, Печерський, 01021, 
м. Київ, вул. Липська 12/5, офiс 2 
(044) 253-97-53,

2. Дата розкриття повного тексту річ-
ної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії

23.03.2018

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

http://19037603.smida.gov.ua/

Генеральний директор _________ 
(підпис)

Ісаченко В.Б.
(ініціали та прізвище керівника)

М.П. 23.03.2018
(дата)

Приватне акцiонерне товариство «авiакоМПанiЯ «вiта»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ПовіДоМЛеннЯ Прат «Промснаб», ЄДрПоУ 23598684
про проведення чергових Загальних зборів акціонерів

Повне найменування та місцезнаходження товариства:
Приватне акціонерне товариство «Промснаб» (далі – Товариство), яке 

знаходиться за адресою: Україна, 85102, Донецька обл., м. Костянтинівка, 
вул. Б. Хмельницького, 1, тел. (06272) 6-01-83, 4-42-62.

Дата, час та місце проведення чергових Загальних зборів:
«27» квітня 2018 р, об 10.00 годині, Україна, 85102, Донецька обл., 

м. костянтинівка, вул. Б. Хмельницького, 1, каб. 1
Дата реєстрації учасників Загальних зборів: «27» квітня 2018 р.
Початок реєстрації учасників Загальних зборів: о 9.00 годині.
Закінчення реєстрації учасників Загальних зборів: о 9 годині 30 хвилин.
Дата та час відкриття Загальних зборів: «27» квітня 2018 р. о 10.00 годині.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загаль-

них зборах: «23» квітня 2018 р.
Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщено інформацію з проек-

тами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного 
а також інформація, зазначена в частинах 3 та 4 статті 35 Закону України 
«Про акціонерні товариства» - http://promsnab.in.ua
Перелік питань та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) щодо 

кожного з питань, включених до ПроектУ ПорЯДкУ ДенноГо:
1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинен-

ня їх повноважень. 
Проект рішення: Обрати лічильну комісію Загальних зборів у кількості 

2-х осіб: Михайленко Лілія Степанівна та Жук Тетяна Іванівна
2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосуван-

ня на загальних зборах акціонерів Товариства.
Проект рішення: Після затвердження Наглядовою радою Товариства 

форми і тексту бюлетенів для голосування з питань порядку денного загаль-
них зборів Товариства, бюлетень засвідчується особистим підписом акціоне-
ра (представника акціонера), який його отримує, в момент отримання бюле-
теня, та підписом генерального директора та печаткою Товариства.

3. Про затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загаль-
них зборів Товариства.

Проект рішення: Затвердити порядок (регламенту) проведення черго-
вих загальних зборів Товариства:

- час для доповідей з Питань Порядку денного - 10 хвилин.
- час для співдоповідей - 5 хвилин.
- час для запитань та відповідей на них - 3 хвилин.
Голосування проводиться за принципом одна акція – один голос бюлетенями 

для голосування. Засвідченими у порядку та у спосіб, затверджені загальними 
зборами акціонерів Товариства, без використання кабін для голосування.

4. Про обрання Голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів.
Проект рішення: Обрати Головою зборів – Фесенко Анатолія Сергійови-

ча, секретарем Зборів – Бакіна Андрія Володимировича.
5. Затвердження звіту генерального директора за 2017 р., річних звітів 

за 2017 р. та проекту плану діяльності підприємства на 2018 р.
Проект рішення: Затвердити звіт генерального директора за 2017 рік, 
- затвердити річні звіти за 2017 рік; 
- затвердити проект плану діяльності підприємства на 2018 рік. 
6. Затвердження звіту ревізійної комісії за 2017 р.
Проект рішення: Затвердити звіт ревізійної комісії за 2017 рік.
7. Звіт Наглядової ради за звітний період.
Проект рішення: Прийняти до уваги, заслуханий звіт Наглядової ради 

за звітний період.
8. Про виплату дивідендів за звітний період.
Проект рішення: Дивіденди за звітний період не нараховувати та не 

виплачувати.
9. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та про попере-

днє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством про-
тягом не більш як одного року, визначення характеру та граничної вартості 
таких правочинів.

Проект рішення: Прийняти рішення про схвалення значних правочинів, у 
тому числі і щодо продажу рухомого та нерухомого майна Товариства, отри-
мання кредиту, надання поруки, які можуть вчинятися протягом не більше як 1 
(одного) року з дати прийняття цього рішення, гранична сукупна вартість таких 
правочинів може складатися від 25% до 100% вартості активів за даними 
останньої річної фінансової звітності Товариства. Зазначені значні правочини 
укладаються за погодженням Наглядової ради Товариства.

10. Прийняття рішення про перетворення Приватне акціонерне товариство 
«Промснаб» в Товариство з обмеженою відповідальністю «Промснаб.»

Проект рішення: З метою оптимізації управління діяльності, зменшення ви-
трат на утримання Товариства, пов’язаних з обслуговуванням такої організаційно-
правової форми, як приватне акціонерне товариство, припинити діяльність При-
ватного акціонерного товариства «Промснаб» (місцезнаходження: 
Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Б.Хмельницького, б.1) шляхом пере-
творення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Промснаб.» (місцезна-
ходження: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Б.Хмельницького, б.1), а 
саме змінити організаційно-правову форму ПрАТ «Промснаб» з його припинен-

ням та передачею всього майна, прав і обов’язків правонаступнику – Товариству 
з обмеженою відповідальністю «Промснаб.», згідно передавального акту.

11. Про обрання та затвердження комісії з припинення Приватного акці-
онерного товариства «Промснаб».

Проект рішення: 
«1. Обрати та затвердити склад комісії з припинення (перетворення) 

Приватного акціонерного товариства «Промснаб» (надалі – Комісія) у скла-
ді 3 (трьох) осіб, а саме:

Голова комісії – Покуса Дмитро Володимирович, ІПН 2529405634. 
член Комісії – Бакало Ірина Олександрівна, ІПН 2946007827
член Комісії - Петров Сергій Сергійович, ІПН 2907501817
Комісія з припинення (перетворення) працює за адресою: Донецька об-

ласть, м. Костянтинівка, вул. Б.Хмельницького, 1.
2. Надати Комісії з припинення (перетворення) повноважень (доручень) 

по виконанню передбачених законодавством України дій щодо припинення 
(перетворення) Товариства, проведення інвентарізації, складання переда-
вальчого акту»

12. Про затвердження порядку та умов здійснення перетворення При-
ватного акціонерного товариства «Промснаб».

Проект рішення: «Затвердити порядок та умови здійснення перетво-
рення Приватного акціонерного товариства «Промснаб» в Товариство з об-
меженою відповідальністю «Промснаб.» відповідно діючого законодавства 
після проведення цих зборів (додається).» 

13. Про затвердження порядку та умов обміну акцій ПрАТ «Промснаб» 
на частки у статутному капіталі ТОВ «Промснаб».

Проект рішення: 
Затвердити наступний порядок та умови обміну акцій ПрАТ «Промснаб» на 

частки у статутному капіталі ТОВ «Промснаб.», яке є правонаступником: 
При перетворенні ПрАТ «Промснаб» всі акції на загальну суму його розміру 

статутного капіталу 3002400,00 гривень конвертуються у частки учасників ТОВ 
«Свинець.», розмір статутного капіталу якого буде становити 3002400,00 гри-
вень. Обмін акцій на частки ТОВ «Промснаб.» буде здійснюватися на наступних 
умовах: коефіцієнт конвертації акцій 1:1 (одна акція ПрАТ «Промснаб» обміню-
ється на одну частку у статутному капіталі ТОВ «Промснаб.»). В обмін на акції 
Товариства, на підставі поданих заяв у довільній формі на ім’я голови Комісії з 
припинення (перетворення) Товариства, акціонери отримують письмові 
зобов’язання про видачу відповідної кількості часток у статутному капіталі 
товариства-правонаступника. Подати заяви акціонери Товариства можуть у ро-
бочий час з 8.00 по 16.00 за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, 
вул. Б.Хмельницького, б.1. Обмін акцій Товариства на письмові зобов’язання про 
видачу відповідної кількості часток у статутному капіталі ТОВ «Промснаб.» буде 
здійснено у строк, що починається з 27.04.2018 р. та закінчується за 7 днів до дня 
проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, на яких буде вирішуватися 
питання щодо, затвердження передавального акту. 

Обмін письмових зобов’язань на частки у статутному капіталі  
ТОВ «Промснаб.» буде здійснено після проведення державної реєстрації 
ТОВ «Промснаб.» та терміном не обмежується . За результатами обміну 
письмових зобов’язань на частки у статутному капіталі ТОВ «Промснаб.», 
ТОВ «Промснаб.» надає своїм учасникам відповідні Свідоцтва. 

Перетворення ПрАТ «Промснаб» у ТОВ «Промснаб.» буде здійснено за 
наступних умовах:

1) Розмір статутного капіталу ТОВ «Промснаб.», що створюється у ре-
зультаті перетворення, дорівнюватиме розміру статутного капіталу 
ПрАТ «Промснаб», що перетворюється та буде складати 3002400,00 грн.

2) Розподіл часток підприємства-правонаступника ТОВ «Промснаб.» 
відбудеться із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між ак-
ціонерами у статутному капіталі ПрАТ «Промснаб», що перетворюється.

14. Про затвердження плану перетворення ПрАТ «Промснаб» 
Проект рішення: Затвердити план перетворення ПрАТ «Промснаб» 

(додається).
15. Про порядок та строки для прийняття претензій кредиторів.
Проект рішення: Встановити строк заявлення вимог кредиторами 

ПрАТ «Промснаб» - два календарних місяці з дня оприлюднення повідо-
млення про припинення ПрАТ «Промснаб» шляхом перетворення.

основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства Прат «Промснаб» 2017 рік

Найменування показника Період
Звітний 
2017 р.

Попередній 
2016 р.

Усього активів 55485 83462
Основні засоби (за залишковою вартістю) 11711 12186
Запаси 2871 2395
Сумарна дебіторська заборгованість 39222 66070
Грошові кошти та їх еквіваленти 313 313
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1672 1
Власний капітал 18087 16416
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 3002,4 3002,4
Довгострокові зобов’язання і забезпечення - -
Поточні зобов’язання і забезпечення 37398 67046

Приватне акціонерне товариство «ПроМснаБ»
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Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 1671 1120
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1251000 1251000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

1,33 0,9

В період до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів Товари-
ства, а також безпосередньо в день проведення зборів акціонер має можли-
вість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань, включених до проекту порядку денного, за місцезнаходженням Товариства 
у робочі дні, робочий час за адресою: 85102, Донецька обл., м. Костянтинівка, 
вул. Б. Хмельницького, 1. Місце ознайомлення: каб.101 Відповідальна особа 
Товариства за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з документами – 
Покуса Д.В. Телефон для довідок: (272) 2-12-46, 2-91-03.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідо-
млення про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства 
(19.03.2018 року) загальна кількість акцій Товариства складає 1251000  
( один мільйон двісті п’ятдесят одна тисяча) простих іменних акцій та за-
гальна кількість голосуючих акцій складає 1251000 ( один мільйон двісті 
п’ятдесят одна тисяча) простих іменних акцій.

В період до дати проведення чергових загальних зборів акціонери Това-
риства можуть звернутися за адресою місця проведення чергових загаль-
них зборів Товариства (85102, Донецька обл., м. Костянтинівка,  
вул. Б. Хмельницького, 1. Місце ознайомлення: каб.101) з письмовими за-
питаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних 
зборів та порядку денного загальних зборів. Акціонерне товариство може 
надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного чергових 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 чергових 
загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товари-
ства  - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Порядок прийняття рішень Наглядовою радою Товариства про включен-
ня пропозицій акціонерів, внесення змін до порядку денного та відмову у 
включенні пропозицій акціонерів Товариства до порядку денного чергових 
загальних зборів Товариства, визначається статтею 38 Закону України «Про 
акціонерні товариства».

Для участі у загальних зборах акціонер - фізична особа повинен мати 
при собі оригінал документу, що ідентифікує особу акціонера (паспорт).

Для участі у загальних зборах представник акціонера-фізичної особи 
або акціонера-юридичної особи повинен мати при собі оригінал довіреності 
на право участі та голосування на загальних зборах, яка видана акціонером 
й посвідчена у встановленому порядку, та оригінал документу, що ідентифі-
кує особу представника (паспорт).

Представником акціонера на чергових загальних зборах Товариства 
може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а та-
кож уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на чергових 
загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповнова-
жена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи те-
риторіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управлін-
ня державним чи комунальним майном.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть 
бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

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

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

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

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на чергових загальних зборах акціонерів Товариства декільком своїм пред-
ставникам.

Надання довіреності на право участі та голосування на чергових загаль-
них зборах акціонерів Товариства не виключає право участі на цих загаль-
них зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

наглядова рада Прат «Промснаб» 

«Фінансово-ПроМисЛова ГрУПа «атіка»
Приватне акціонерне товариство

П о в і Д о М Л е н н Я
Приватне акціонерне товариство «ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА 

ГРУПА «АТІКА» (надалі – Товариство) запрошує Вас або Вашого пред-
ставника на Загальні збори акціонерів Товариства, що відбудеться 
«27» квітня 2018р. за адресою: 04209, м. київ, вул. Героїв Дніпра, 7. 
Час початку чергових загальних зборів акціонерів: 14 год. 00 хв.

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 13 год. 
00 хв. за адресою : 04209, м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 7. Для реєстрації 
для участі в загальних зборах акціонерів необхідно мати паспорт або 
документ, що посвідчує особу, представнику акціонера – також доку-
мент, що підтверджує повноваження представника на участь у загаль-
них зборах. Реєстрація акціонерів припиняється за 15 хв. до початку 
загальних зборів, тобто о 13 год. 45 хв.

Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів:
1) Розгляд звітів Правління, Ревізора Товариства та прийняття рі-

шень за наслідками їх розгляду;
2) Затвердження річного звіту Товариства;
3) Затвердження порядку розподілу прибутку, строку та порядку ви-

плати частки прибутку (дивідендів).
4) Відкликання Правління Товариства у зв’язку з закінченням термі-

ну на який обирався орган управління Товариства
5) Обрання правління Товариства
6) Відкликання Голови правління Товариства
7) Обрання Голови правління Товариства
8) Відкликання Ревізійної комісії товариства
9) Обрання Ревізійної комісії Товариства
10) Внесення змін до Статуту шляхом затвердження його в новій 

редакції
Починаючи з «19» березня 2018 р. інформація (матеріали), що не-

обхідна для розгляду порядку денного, надається особам, які мають 
право на участь у загальних зборах акціонерів, для ознайомлення за 

наступною адресою: м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 7, у робочі дні з 9 до 
18 години без перерви на обід. Зазначена інформація (матеріали) на-
дається учасникам загальних зборів акціонерів також під час прове-
дення зборів. Відповідальна особа за надання вказаної інформації 
Огородня Г.А. тел. 278-34-24. Пропозиції щодо порядку денного за-
гальних зборів акціонерів Товариства будуть прийматися в порядку, 
визначеному законодавством України.

основні показники фінансово-господарської діяльності
Прат ФПГ «атіка» за 2017 рік

тис. грн.
найменування показника період

2017 2016
Усього активів 8 364,3 5 512,3
Незавершені капітальні інвестиції 6 598,5 4 732,4
Основні засоби 60,2 60,2
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 39.4 39,4
Сумарна дебіторська заборгованість 1 664,8 678,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,4 1,6
Нерозподілений прибуток -680,6 -702,2
Власний капітал 59,4 37,8
Статутний капітал 740,0 740,0
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 8 304,9 5 474,5
Чистий прибуток (збиток) 21,6 10,3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 37 000 37 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 6

ПрАТ ФПГ «Атіка»

Приватне акціонерне товариство 
«Фінансово-ПроМисЛова ГрУПа «атіка»
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ПовіДоМЛеннЯ
про проведення річних загальних зборів 

1. Повне найменування та місцезнаходження товариства: Приват-
не акціонерне товариство «кЗесо-ХоЛДинГ», 
74800, Херсонська область, місто Каховка, вулиця Пушкіна, 109. 

2. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, 
куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 28.04.2018 
року об 11.00 годині за адресою: м. каховка, вулиця Пушкіна, 109, 
Прат «кЗесо-Холдинг», оф.21.

3. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах: Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних 
зборах розпочинається о 10.00 , закінчується о 10.45 .

4. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 24.04.2018 року.

5. Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення 

їх повноважень.
Проект рішення:
1.Обрати членів лічильної комісії - Мотрій А.В., Трапезникова Л.Я.
2.Встановити строк повноважень членів лічильної комісії – до моменту 

закриття загальних зборів товариства. 
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. 
Проект рішення: Затвердити порядок проведення загальних зборів то-

вариства: 
- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 20 хвилин.
- Час для голосування з питань порядку денного акціонерам та\або їх 

представникам та підрахунку голосів акціонерів з питань порядку денного – 
до 5 хвилин.

- Оголошення результатів голосування здійснюється членом лічильної 
комісії.

- Провести загальні збори без перерви протягом 2-х годин.
3. Звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності това-

риства за 2017 рік та визначення основних напрямів діяльності товариства. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління за 2017 рік. 

Проект рішення: Затвердити звіт правління про результати фінансо-
во – господарської діяльності товариства за 2017 рік та основні напрями 
діяльності товариства.

4. Звіт наглядової ради товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради товариства за 2017 рік.
5. Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт товариства за 2017 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2017 рік.
Проект рішення:. Затвердити розподіл прибутку товариства за 2017 рік.
7. Внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його у новій 

редакції у зв’язку із приведенням у відповідність до чинного законодавства. 
Проект рішення:
1.Затвердити зміни до Статуту ПрАТ «КЗЕСО-Холдинг» шляхом викла-

дення його у новій редакції. 
2.Уповноважити голову та секретаря загальних зборів товариства на 

підписання Статуту ПрАТ «КЗЕСО-Холдинг» в новій редакції.
8. Внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду, прав-

ління шляхом їх викладення у новій редакції.
Проект рішення: Затвердити нову редакцію Положення «Про загальні збо-

ри ПрАТ «КЗЕСО-Холдинг», Положення «Про наглядову раду ПрАТ «КЗЕСО-
Холдинг», Положення «Про правління ПрАТ «КЗЕСО-Холдинг».

Адреса власного веб-сайту – www.zvitrik.com.
До дати проведення загальних зборів, акціонер, за письмовим запитом 

має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного у робочі дні з 1000 до 1200 години за 
адресою: м. Каховка, вулиця Пушкіна, 109, оф. №21, а в день проведення 
загальних зборів, також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - 
О.П.Полякова, телефон для довідок 05536 4-11-53. 

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 загальних зборів товариства. 

Представником акціонера на загальних зборах товариства може бути фізич-
на особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право учас-
ті та голосування на загальних зборах товариства може містити завдання щодо 
голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен 
голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо дові-
реність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питан-
ня щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. 

Станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення 
про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій становить 2 500 000 
штук акцій, загальна кількість голосуючих акцій становить 1 612 500 штук акцій. 

Для участі у зборах акціонерам треба мати паспорт або інший документ, 
що посвідчує особу, а представникам акціонерів - паспорт або інший доку-
мент, що посвідчує особу, та оформлену згідно з вимогами чинного законо-
давства довіреність на право участі у зборах. Представнику акціонера-
юридичної особи також необхідно надати документи, що підтверджують 
повноваження керівника юридичної особи-акціонера.

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

i. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента 

Приватне акціонерне товариство 
«соЛар МенеДЖМент ГрУП»

2. Код за ЄДРПОУ 
37841948
3. Місцезнаходження 
83015 м.Київ провулок Киянівський, 7А
4. Міжміський код, телефон та факс 
(044) 272-42-48 (044) 272-42-46
5. Електронна поштова адреса 
37841948@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
http://37841948.smida.gov.ua/
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

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

ii. текст повідомлення 
1).Дата вчинення дії: 21.03.2018;

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій: ТОВА-
РИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВ-
ЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «АЛЬТАНА 
ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ» (Пайовий недиверсифікований венчурний 
інвестиційний фонд закритого типу «АРТЕС КАПІТАЛ»);

Місцезнаходження юридичної особи - власника пакета акцій: 04053, 
Україна, м.Київ, провулок Киянівський, буд.7А;

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних 
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 35093832;

Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій до зміни розміру па-
кета акцій: 48,407643%;

Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій до зміни 
розміру пакета акцій: 48,407643%;

Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни розміру 
пакета акцій: 0%;

Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій після 
зміни розміру пакета акцій: 0%.

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

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

2.
Директор Бакакін О.А.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
22.03.2018

(дата) 

Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
"Прометей - Телеком"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

33792630

3. Місцезнаходження емітента 87500 м. Марiуполь вул. Красноф-
лотська, буд.170

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(062) 206-69-22 (062) 206-69-22

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

gorohovik@altera-finance.com

Приватне акцiонерне товариство “ПроМетеЙ - теЛекоМ”



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №58, 26 березня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

6

Приватне акціонерне товариство 
«страХова коМПаніЯ «наДіЙна»

(код ЄДрПоУ 34350924, місцезнаходження: м. київ, вул. вишгород-
ська, 45а/6, оф. 8)

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (нада-
лі –Загальні збори), які відбудуться 27 квітня 2018 року об 11 год. 00 хв. 
за адресою: м. київ, вул. вишгородська, 45а/6, оф. 8.

Реєстрація учасників буде проводитися 27 квітня 2018 року за місцем 
проведення загальних зборів. Початок реєстрації о 10 год. 00 хв., закінчен-
ня реєстрації о 10 год. 45 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: 23 квітня 2018 року. Реєстрація акціонерів (їх представників) 
проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах. Для участі у загальних зборах акціонеру необхідно мати 
при собі документ, що посвідчує особу, представнику акціонера – також но-
таріально посвідчений документ, що підтверджує повноваження представ-
ника на участь у загальних зборах.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1.Про обрання складу Лічильної комісії та секретаря загальних зборів.
Проект рішення:Обрати Лічильну комісію в особі Наумчук В.М.; обрати 

секретарем зборів Биховченко О.В. та уповноважити секретаря зборів про-
вести підрахунок голосів з цього питання порядку денного.

2.Затвердження річного звіту Товариства за 2017р.
Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, зві-

ту Виконавчого органу, звіту Ревізора;
Проект рішення:Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік, Затвер-

дити звіт Ревізора за 2017 рік, Затвердити звіт Виконавчого органу за 
2017рік.

4.Розподіл прибутку та збитків Товариства.
Проект рішення: З урахуванням збитковості діяльності Товариства за 

підсумками 2017 року розподіл прибутку не проводити, а покриття збитків 
здійснити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.

5. Затвердження напрямків діяльності Товариства на наступний рік.
Проект рішення:Затвердити напрямки діяльності Товариства на на-

ступний рік.
6.Про затвердження внутрішніх положень Товариства. 
Проект рішення: затвердити наступні положення Товариства: Поло-

ження про Загальні збори акціонерів Товариства; Положення про Наглядо-
ву раду Товариства; Положення про Виконавчий орган Товариства; Поло-
ження про Ревізора Товариства. Доручити голові виконавчого органу 
Товариства підписати вищезазначені положення.

7.Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради То-
вариства.

Проект рішення: Достроково припинити повноваження членів Нагля-
дової ради Товариства, а саме: - Голови Наглядової ради Юриної Л.Г. - чле-
на Наглядової ради Сіпунової С.С.; - члена Наглядової ради Шабаша Р.І. 

8.Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
9.Про затвердження умов цивільно-правових/трудових договорів (контр-

актів) з членами Наглядової ради Товариства.
Проект рішення:Затвердити умови цивільно-правових договорів, тру-

дових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства і ви-
значити голову виконавчого органу Товариства особою, уповноваженою 
від імені Товариства на підписання цивільно-правових договорів, трудових 
договорів (контрактів) з членами Наглядової ради згідно зі Статутом Това-
риства.

10. Про надання згоди Виконавчому органу Товариства на вчинення 
значних правочинів.

Проект рішення: Надати згоду Виконавчому органу Товариства на вчи-
нення значних правочинів.

З документами щодо питань порядку денного та проектами рішень, ак-
ціонери та уповноважені особи можуть ознайомитися на офіційному сайті 
Товариства – (http://nadiyna.com.ua/) та за адресою: м.Київ, вул. Вишгород-
ська, 45а/6, оф. 8 в робочі дні (понеділок – п’ятниця) з 11 год. 00 хв. до 
16 год. 00хв. Відповідальна особа: В.о. Президента Ісаєв Микита Костянти-
нович, тел. (044) 428-14-19.

Права, надані акціонерам відповідно до статей 36 та 38 Закону
Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів кож-

ний акціонер відповідно до вимог статті 38 Закону має право внести пропо-
зиції щодо питань, включених до проекту порядку денного, а також щодо 
нових кандидатів до складу органів Товариства (у разі доповнення порядку 
денного Загальних зборів питаннями про обрання персонального складу 
органів Товариства). Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати 
проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товари-
ства - не пізніше ніж за 7 днів. Пропозиції щодо включення нових питань до 
проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих 
питань. Пропозиція до проекту порядку денного подається в письмовій 
формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, 
кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до пи-
тання та/або проекту рішення.

До початку Загальних зборів акціонери також можуть направляти пись-
мові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та 
порядку денного Загальних зборів.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреніс-
тю

Акціонер відповідно до вимог Цивільного кодексу України та статті 39 
Закону може видати довіреність на право участі та голосування на Загаль-
них зборах. Довіреність 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 участі та голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер 
має право призначити свого представника постійно або на певний строк. 
Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, по-
відомивши про це Товариство.

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

найменування показника Період
Звітний 

2017
Попередній 

2016
Усього активів 32 395 45 653
Основні засоби (за залишковою вартістю) 56 61
Запаси 66 30
Сумарна дебіторська заборгованість 12 667 8 053
Гроші та їх еквіваленти 8 272 14 762
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 7 296 11 087
Власний капітал 23 168 26 654
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 15 000 15 000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 3 360 4 700
Поточні зобов'язання і забезпечення 5 867 14 299
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

(3 486) 6 259

Середньорічна кількість акцій (шт.) 8000 8000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

(435,75) 782,38

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні 
В.о. Президента ПрАТ «СК «НАДІЙНА» М.К. Ісаєв

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

http://33792630.smida.gov.ua/

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

2. текст повідомлення
Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права влас-

ності на акції в депозитарній системі або акціонером 22.03.2018 р. Част-
ка акціонера Публичне акціонерне товариство «Страхова компанія» Кре-
мінь», Код за ЄДРПОУ 24559002, місцезнаходження м.Київ  
вул.Інститутська,19-Б у загальній кількості акцій змінилася з 36.119268% 
до 19.225537%, у тому числі частка у загальної кількості голосуючих ак-
цій змінилася з 36.119268% до 19.225537%. Дата повідомлення емітента 
особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній сис-
темі або акціонером 22.03.2018 р. Частка акціонера Приватне акціонер-
не товариство «Компанія з управління активами»Альтера Єссет 

Менеджмент»(Закритий недиверсифікований венчурний пайовий фонд 
«Альтера Перший»), Код за ЄДРПОУ 32856284, місцезнаходження  
м.Київ пр-т Голосіївський,70 у загальній кількості акцій змінилася з 
11.175076% до 12.424230%, у тому числі частка у загальної кількості го-
лосуючих акцій змінилася з 11.175076% до 12.424230%. Дата повідо-
млення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в 
депозитарній системі або акціонером 22.03.2018 р. Частка акціонера То-
вариство з додатковой відповідальністю «Енергоінвест Трейдінг», Код за 
ЄДРПОУ 38915177, місцезнаходження Донецька обл., м.Миколаївка, 
вул.Європейська, буд120 у загальній кількості акцій змінилася з 0.000% 
до 20.654%, у тому числі частка у загальної кількості голосуючих акцій 
змінилася з 0.000% до 20.654%.

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

3.2. Найменування посади.
Директор ____________ Ганцева Свiтлана Василiвна
 М.П.
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віДкрите акціонерне товариство 
«ЗавоД «кераМік»

ріЧна інФорМаціЯ емітента цінних паперів за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, 
ідентифікаційний код юридичної 
особи, місцезнаходження, міжмісь-
кий код і телефон емітента.

Відкрите акціонерне товариство 
«Завод «Керамік», 
ідентифікаційний код юридичної 
особи 04012371,
04080, м. Київ, Костянтинівська, 71,
044 425-15-98

2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії.

20.03.2018

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

04012371.com.ua

4. Найменування, ідентифікаційний 
код юридичної особи - аудиторської 
фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної 
особи - підприємця), якою проведе-
ний аудит фінансової звітності.

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
«БЕНТАМС АУДИТ», 
код ЄДРПОУ 40182892

5. Інформація про загальні збори.
Загальні збори не проводились. З приводу того, що Відкрите акціонерне 
товариство «Завод «Керамік» не проводило Загальні збори акціонерів за 
результатами діяльності у 2017 році можемо пояснити наступне: Відповід-
но до п. 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» письмове 
повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів та їх порядок 
денний надсилається кожному акціонеру персонально у спосіб, передба-
чений статутом акціонерного товариства. П. 8.2.7 Статуту ВАТ «Завод «Ке-
рамік» визначено, що повідомлення зокрема здійснюється поштою. Кіль-
кість акціонерів ВАТ «Завод «Керамік» складала понад 1000 тисячу осіб, а 
орієнтовна вартість відправлення одного рекомендованого листа склада-
ла майже 20,00 грн. Тобто, загальна вартість персонального повідомлення 
акціонерів про проведення зборів мала скласти майже 20000,00 гривень. 
По-друге, задля забезпечення проведення загальних зборів такої кількості 
акціонерів необхідне велике приміщення, обладнане спеціальною апара-
турою, якого на жаль, ВАТ «Завод «Керамік» не має, а тому єдиним вихо-
дом для забезпечення проведення зборів є оренда відповідного приміщен-
ня. По-третє, із проведенням загальних зборів також пов’язані й інші 
супутні витрати, які теж потребують значних фінансових витрат. Як видно 
з фінансової звітності, діяльність Товариства протягом останніх років є 
збитковою. Отже, зважаючи на розмір витрат, які необхідно понести у 
зв’язку з проведенням загальних зборів акціонерів (персональне повідо-
млення акціонерів поштою, оренда приміщення, супутні витрати), та вра-
ховуючи складний фінансовий стан підприємства проведення загальних 
зборів акціонерів ВАТ "Завод "Керамік" у 2017 році було неможливим. Та-
кож зазначаємо, що незважаючи на всю складність фінансової ситуації, 
ВАТ «Завод «Керамік» намагатиметься провести загальні збори акціонерів 
у найближчий час із дотриманням чинного законодавства.
6. Інформація про дивіденди. 
Дивіденди у звітному та попередніх роках не нараховувались та не 
виплачувались. Рішення не приймалося.

ПУБЛіЧне акціонерне товариство 
«аЛГоритМцентр»

ріЧна інФорМаціЯ емітента цінних паперів за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, 
ідентифікаційний код юридичної особи, 
місцезнаходження, міжміський код і 
телефон емітента.

Публічне акціонерне товариство 
«АЛГОРИТМЦЕНТР», 
ідентифікаційний код юридичної 
особи 21603464, 
03142, м. Київ, вул. Василя 
Стуса, 35-37, 
044 492-70-35

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

20.03.2018

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

21603464.com.ua

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

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "БЕНТАМС 
АУДИТ",
Код ЄДРПОУ 40182892

5. Інформація про загальні збори: Загальні збори акціонерів у звітному періоді 
не проводились у зв'язку з скрутним фінансовим становищем та відсутністю 
фінансової можливості. Відповідно до п. 1 ст. 35 Закону України «Про акціо-
нерні товариства» письмове повідомлення про проведення загальних зборів 
акціонерів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру персональ-
но у спосіб, передбачений статутом акціонерного товариства. П. 2.28 Статуту 
ПАТ«Алгоритмцентр» визначено, що повідомлення надсилається рекомендо-
ваним листом. Враховуючи кількість акціонерів ПАТ «Алгоритмцентр» та вар-
тість відправлення одного рекомендованого листа, загальна вартість персо-
нального повідомлення акціонерів про проведення зборів мала скласти 
орієнтовно 8000,00 гривень. По-друге, цілком очевидно, що задля забезпе-
чення проведення загальних зборів такої кількості акціонерів необхідне вели-
ке приміщення обладнане спеціальною апаратурою. На жаль, в силу специфі-
ки своєї роботи, ПАТ «Алгоритмцентр» не володіє подібними приміщеннями, 
а тому єдиним виходом для забезпечення проведення зборів є оренда відпо-
відного приміщення. Приблизна вартість оренди такого приміщення стано-
вить 10000,00 гривень за день. По-третє, із проведенням загальних зборів 
також пов’язані й інші супутні витрати, які теж потребують значних фінансових 
витрат. Як видно з фінансової звітності, діяльність Товариства є збитковою. 
Отже, зважаючи на розмір витрат, які необхідно понести у зв’язку з проведен-
ням загальних зборів акціонерів (персональне повідомлення акціонерів по-
штою, оренда приміщення, публікація оголошення, супутні витрати), та врахо-
вуючи фінансовий стан підприємства проведення загальних зборів акціонерів 
ПАТ «Алгоритмцентр» у 2017 році було неможливим. Також зазначаємо, що 
ПАТ "Алгоритмцентр" намагатиметься провести збори акціонерів у найближ-
чий час із дотриманням чинного законодавства. 
6. Інформація про дивіденди.
Дивіденди у звітному та попередніх роках не виплачувались та не 
нараховувались. Рішення про виплату дивідендів не приймалось.

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

i. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента 

Приватне акціонерне товариство 
«соЛар МенеДЖМент ГрУП»

2. Код за ЄДРПОУ 
37841948
3. Місцезнаходження 
83015 м.Київ провулок Киянівський, 7А
4. Міжміський код, телефон та факс 
(044) 272-42-48 (044) 272-42-46
5. Електронна поштова адреса 
37841948@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
http://37841948.smida.gov.ua/
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що 
діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійо-
ваним особам, домінуючого контрольного пакета у розмірі 95 і більше від-
сотків, простих акцій акціонерного товариства

ii. текст повідомлення 

1).Дата вчинення дії: 21.03.2018;
Інформація надійшла від особи, яка здійснює облік права власності на 

акції емітента у депозитарній системі України;
Найменування власника акцій: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-

ВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРА-
ТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «АЛЬТАНА ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ» (Па-
йовий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд закритого типу 
«ІОЛАНТА КАПІТАЛ»);

Ідентифікаційний код: 35093832;
Розмір частки власника акцій в загальній кількості акцій до набуття пра-

ва власності на такий пакет акцій: 51,592356%;
Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до 

набуття права власності на такий пакет акцій: 51,592356%;
Розмір частки власника акцій в загальній кількості акцій після набуття 

права власності на такий пакет акцій: 100%;
Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій піс-

ля набуття права власності на такий пакет акцій: 100%.
iii. Підпис 

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

2.
Директор Бакакін О.А.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
22.03.2018

(дата) 
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Приватне акціонерне товариство «Фінансова коМПаніЯ 
«арДЖент ГрУП» 

(ідентифікаційний код 38707466, місцезнаходження: 
Україна, 04053, місто Київ, провулок Киянівський, будинок 7А)

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або 

залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 
26.04.2018 року о 12:00 год.; Україна, м. Київ, провулок КИЯНІВСЬКИЙ, бу-
динок 7А, 6 поверх, кімната для переговорів.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у за-
гальних зборах: початок 26.04.2018 року о 11:00 год., закінчення 26.04.2018 
року о 11:45 год.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: 22.04.2018 року станом на 24-00 годину.

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

1. обрання Лічильної комісії та затвердження регламенту Загаль-
них зборів акціонерів товариства.

Проект рішення по даному питанню:
«1.1. Обрати Головою Лічильної комісії ГАЄВУ ІЛОНУ АНАТОЛІЇВНУ.
1.2. Визначити наступний регламент роботи Зборів:
- час для виступу доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин,
- час для обговорення питання порядку денного та голосування – 5 хви-

лин.
1.3. Питання порядку денного розглядати в наступному порядку:
1. Обрання Лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних 

зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів акціонерів Товари-

ства.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального дирек-

тора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2017 р.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради То-
вариства за 2017 р.

5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 р.
6. Розподіл прибутку (покриття збитку) за результатами діяльності Това-

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

можуть вчинятися Товариством протягом одного року.
8. Про скасування внутрішніх положень Товариства.
9. Про припинення Товариства шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРДЖЕНТ ГРУП».
10. Про призначення комісії з припинення Товариства.
11. Про затвердження плану, порядку та умов здійснення перетворення 

Товариства.
12. Про порядок обміну акцій Товариства на частки у статутному капіталі 

товариства-правонаступника.».
2. обрання Голови та секретаря Загальних Зборів акціонерів това-

риства.
Проект рішення по даному питанню:
«2.1. Обрати Головою Зборів АМІТАН ОЛЕНУ АНАТОЛІЇВНУ.
2.2. Обрати Секретарем Зборів ЄРМОЛЕНКО КАТЕРИНУ ВОЛОДИМИ-

РІВНУ.».
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального 

директора про результати фінансово-господарської діяльності това-
риства за 2017 р.

Проект рішення по даному питанню:
«3. Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2017 р.».
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової 

ради товариства за 2017 р.
Проект рішення по даному питанню:
«4. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.».
5. Затвердження річної фінансової звітності товариства за 2017 р.
Проект рішення по даному питанню:
«5. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.».
6. розподіл прибутку (покриття збитку) за результатами діяльності 

товариства у 2017 році.
Проект рішення по даному питанню:
«6. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 

2017 році, розподіл прибутку не затверджувати.».
7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, 

які можуть вчинятися товариством протягом одного року.
Проект рішення по даному питанню:
«7.1. На підставі ч.3 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» 

попередньо надати згоду на вчинення будь-яких значних правочинів, у тому 
числі, але не виключно щодо купівлі-продажу цінних паперів, відчуження 
активів, тощо, які можуть вчинятись Товариством протягом 1 (одного) року з 

дати проведення цих Загальних зборів (до 25.04.2019р. включно).
7.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в п. 7.1. цього 

рішення, не повинна перевищувати 10 000 000,00 грн. (десять мільйонів 
гривень).

7.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що 
виконує його обов’язки, або іншу особу, уповноваженою на це довіреністю, 
виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з 
дати прийняття цього рішення (до 25.04.2019р. включно) здійснювати всі 
необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в  
п. 7.1, за умови виконання п. 7.2. цього рішення, одержання попереднього 
дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимага-
ється згідно Статуту Товариства.».

8. Про скасування внутрішніх положень товариства.
Проект рішення по даному питанню:
«8.1. Скасувати Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНО-

ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРДЖЕНТ 
ГРУП», затвердженого черговими Загальними зборами акціонерів Товари-
ства (Протокол № 1 від 08.04.2016 р.).

8.2. Скасувати Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРДЖЕНТ ГРУП», за-
твердженого черговими Загальними зборами акціонерів Товариства (Про-
токол № 1 від 08.04.2016 р.).

8.3. Скасувати Положення про Виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРДЖЕНТ ГРУП», за-
твердженого черговими Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРДЖЕНТ ГРУП» 
(Протокол № 1 від 24.04.2015 р.).

8.4. Скасувати Положення про Ревізійну комісію (ревізора) ПРИВАТНО-
ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРДЖЕНТ 
ГРУП», затвердженого черговими Загальними зборами акціонерів ПРИВАТ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АР-
ДЖЕНТ ГРУП» (Протокол № 1 від 24.04.2015 р.).».

9. Про припинення товариства шляхом перетворення у товари-
ство З оБМеЖеноЮ віДПовіДаЛЬністЮ «арДЖент ГрУП».

Проект рішення по даному питанню:
«9.1. В зв'язку з економічною недоцільністю функціонування Товариства 

у організаційно-правовій формі акціонерного товариства, припинити діяль-
ність Товариства шляхом перетворення у товариство з обмеженою відпові-
дальністю та передачею всього майна, прав і обов'язків до юридичної 
особи-правонаступника – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ «АРДЖЕНТ ГРУП». 

9.2. Затвердити найменування юридичної особи-правонаступника: 
− повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ «АРДЖЕНТ ГРУП»;
− скорочене найменування: ТОВ «АРДЖЕНТ ГРУП».
9.3. Затвердити місцезнаходження юридичної особи-правонаступника: 

Україна, 04053, місто Київ, провулок Киянівський, будинок 7А.».
10. Про призначення комісії з припинення товариства.
Проект рішення по даному питанню:
«10.1. Створити Комісію з припинення Товариства у кількості однієї осо-

би Голови Комісії – Бакакіна Олександра Андрійовича (паспорт серії ВК 
№ 310276, виданий Червоногвардійським РВ Макіївського МУ ГУМВС 
України в Донецькій обл.., дата видачі 26 жовтня 2006 р., реєстраційний но-
мер облікової картки платника податків 3316807097);

10.2. Визначити місцезнаходження Комісії з припинення за адресою 
місцезнаходження Товариства: Україна, 04053, місто Київ, провулок Киянів-
ський, будинок 7А. 

10.3. Визначити, що до Голови Комісії з припинення з моменту призна-
чення переходять усі повноваження по управлінню справами ПрАТ «ФК 
«АРДЖЕНТ ГРУП» та його припиненню шляхом перетворення у ТОВАРИ-
СТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРДЖЕНТ ГРУП», передба-
чені чинним законодавством України, Статутом Товариства і цим рішенням 
Загальних зборів.

10.4. Визначити, що Голова Комісії з припинення з моменту його призна-
чення є керівником Товариства та уповноважений представляти його у пра-
вовідносинах з третіми особами, має право вчиняти будь-які дії від імені 
Товариства без довіреності, підписувати від його імені будь-які документи, в 
тому числі, але не виключно, довіреності та договори.

10.5. Уповноважити Голову Комісії з припинення (з правом передоручення) 
забезпечити подання державному реєстратору документів для проведення ре-
єстрації припинення юридичної особи та внесення до Єдиний державний ре-
єстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний 
реєстр) відомостей про припинення Товариства, видати довіреність уповнова-
женим особам щодо представництва перед державними органами.».

11. Про затвердження плану, порядку та умов здійснення перетво-
рення товариства.

Проект рішення по даному питанню:
«11.1. Затвердити наступний План перетворення ПрАТ «ФК «АРДЖЕНТ 

ГРУП» у товариство з обмеженою відповідальністю:

Приватне акціонерне товариство «Фінансова коМПаніЯ «арДЖент ГрУП» 
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1. Повне найменування та реквізити товариства, що бере участь у пере-
творенні:

1.1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІ-
НАНСОВА КОМПАНІЯ «АРДЖЕНТ ГРУП».

1.2. Код за ЄДРПОУ: 38707466.
1.3. Місцезнаходження: Україна, 04053, місто Київ, провулок Киянів-

ський, будинок 7А.
1.4. Номер поточного рахунку та найменування банку на території 

України, у якому відкрито рахунок: №260001300 в ПАТ «ПУМБ» м.Київ, 
МФО 334851.

1.5. Розмір статутного капіталу згідно з установчими документами:  
118 000 000.00 (сто вісімнадцять мільйонів гривень 00 копійок) грн.

2. Порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а та-
кож суми можливих грошових виплат акціонерам:

2.1. Статутний капітал ПрАТ «ФК «АРДЖЕНТ ГРУП» становить  
118 000 000.00 грн. (сто вісімнадцять мільйонів гривень 00 копійок), що по-
ділений на 472 000 000 (чотириста сімдесят два мільйони) штук простих 
іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (25 копійок) кожна. Акції 
ПрАТ «ФК «АРДЖЕНТ ГРУП», крім тих що не підлягають конвертації, кон-
вертуються за коефіцієнтом 1:1 в частки товариства-правонаступника – 
ТОВ «АРДЖЕНТ ГРУП». Розмір статутного капіталу ТОВ «АРДЖЕНТ ГРУП» 
на дату його створення дорівнюватиме розміру статутного капіталу 
ПрАТ «ФК «АРДЖЕНТ ГРУП», зменшеному на загальну номінальну вартість 
акцій, що не підлягають обміну (за наявності таких акцій). Розподіл часток 
ТОВ «АРДЖЕНТ ГРУП» відбувається із збереженням співвідношення кіль-
кості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Товариства. Всі 
акціонери (їх правонаступники) Товариства, акції яких не були викуплені, 
стають засновниками (учасниками) ТОВ «АРДЖЕНТ ГРУП», відомості про 
склад засновників (учасників) із зазначенням розміру частки кожного засно-
вника (учасника) повинні міститись у Статуті ТОВ «АРДЖЕНТ ГРУП» ста-
ном на день його затвердження.

2.2. Не підлягають конвертації акції Товариства, власниками яких є акці-
онери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп на-
лежних їм акцій та які мають таке право.

2.3. Грошові виплати акціонерам Товариства при здійсненні конвертації 
не здійснюватимуться. 

2.4. Товариство не є емітентом інших цінних паперів, крім акцій ПрАТ «ФК 
«АРДЖЕНТ ГРУП».

3. Відомості про права, які надаватимуться підприємницьким 
товариством-правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів 
товариства, діяльність якого припиняється внаслідок перетворення та/або 
перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів:

3.1. Товариство не є емітентом інших цінних паперів, крім акцій ПрАТ «ФК 
«АРДЖЕНТ ГРУП». Учасники Товариства можуть мати також інші права, пе-
редбачені законодавством, Статутом Товариства та внутрішніми докумен-
тами Товариства.

4. Інформація щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими осо-
бами товариства у підприємницькому товаристві - правонаступнику після 
завершення перетворення, та запропоновані до виплати таким особам ви-
нагороди чи компенсації:

4.1. Запропонована особа щодо здійснення повноважень одноосібного 
виконавчого органу (Директора) ТОВ «АРДЖЕНТ ГРУП» – Бакакін Олек-
сандр Андрійович (паспорт серії ВК № 310276, виданий Червоногвардій-
ським РВ Макіївського МУ ГУМВС України в Донецькій обл.., дата видачі  
23 жовтня 2006 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 
3316807097). Винагорода за виконання зобов’язань Директора буде вста-
новлена трудовим договором (контрактом).

4.2. Повноваження щодо ведення бухгалтерського обліку та складання 
звітності запропоновано здійснювати безпосередньо Директором Товари-
ства.

11.2. Затвердити наступний порядок і умови здійснення перетворення 
ПрАТ «ФК «АРДЖЕНТ ГРУП» у товариство з обмеженою відповідальністю:

1. Встановити термін для здійснення всіх заходів щодо перетворення 
Товариства – до 26.04.2019р.

2. Голові Комісії з припинення (далі – Голові Комісії) з метою внесення до 
Єдиного державного реєстру запису про рішення щодо припинення 
ПрАТ «ФК «АРДЖЕНТ ГРУП» шляхом перетворення в товариство з обме-
женою відповідальністю не пізніше як протягом трьох робочих днів після 
прийняття відповідного рішення письмово повідомити про це орган, що 
здійснює державну реєстрацію.

3. Голові Комісії забезпечити розкриття особливої інформації про при-
пинення ПрАТ «ФК «АРДЖЕНТ ГРУП» шляхом перетворення в товариство 
з обмеженою відповідальністю відповідно до порядку та строків встановле-
них чинним законодавством. 

4. Встановити для кредиторів, вимоги яких до Товариства не забез-
печені договорами застави чи поруки, строк для заявлення своїх вимог 
до ПрАТ «ФК «АРДЖЕНТ ГРУП» – 62 дні з дня оприлюднення повідо-
млення про рішення щодо припинення Товариства. У свої вимозі до То-
вариства кредитор може вимагати здійснення на вибір Товариства однієї 
з таких дій (якщо інше не передбачено правочином між Товариством та 
кредитором): 

- забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів за-
стави чи поруки; 

- дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредито-
ром та відшкодування збитків.

Відхилити вимоги кредиторів (за їх наявності), зобов’язання перед якими є 
забезпеченими договорами застави чи поруки оскільки вчинення додаткових 
дій відносно таких зобов'язань не вимагається чинним законодавством.

5. Голові Комісії прийняти всі можливі заходи щодо виявлення кредито-
рів та письмово повідомити всіх кредиторів Товариства про перетворення 
ПрАТ «ФК «АРДЖЕНТ ГРУП» до 27.04.2018р. (включно).

8. Голові Комісії протягом 10 робочих днів після прийняття рішення про 
припинення Товариства шляхом перетворення подати до Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) документи, пе-
редбачені чинним законодавством, для зупинення обігу акцій ПрАТ «ФК 
«АРДЖЕНТ ГРУП».

9. Голові Комісії розглянути (за наявності) кожну окрему вимогу кредито-
рів, зокрема щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску на 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до 
Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, та прийняти 
відповідне рішення (задовольнити або відхилити) не пізніше 5 робочих днів 
з дня отримання відповідної вимоги кредитора. Повідомлення про прийняте 
рішення надіслати відповідному кредитору не пізніше 30 днів з дня отри-
мання Товариством вимоги.

10. Голові Комісії здійснити інвентаризацію майна і фінансових зобов'язань 
Товариства, основних фондів, нематеріальних активів, фінансових вкладень, 
товарно-матеріальних цінностей, незавершеного виробництва, грошових ко-
штів і бланків документів суворої звітності, розрахунків тощо.

11. Голові Комісії здійснити облік коштів на поточному рахунку та визна-
чити порядок передання коштів на новий рахунок, що повинен бути перео-
формлений після державної реєстрації перетворення.

12. Голові Комісії підготувати документи для проведення заходів щодо 
переоформлення трудових договорів працівників Товариства до ТОВ «АР-
ДЖЕНТ ГРУП» відповідно до законодавства України.

13. Голові Комісії протягом 20 робочих днів після закінчення строку для 
пред'явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог 
скласти передавальний акт та передати на схвалення Наглядовій раді То-
вариства. 

14. Наглядова рада Товариства приймає рішення про схвалення пере-
давального акта та здійснює необхідні дії щодо скликання Загальних зборів 
акціонерів Товариства та зборів засновників ТОВ «АРДЖЕНТ ГРУП». 

15.1. Загальні збори акціонерів Товариства приймають рішення щодо за-
твердження передавального акту. 

15.2. Збори засновників ТОВ «АРДЖЕНТ ГРУП» приймають рішення 
щодо затвердження передавального акту, установчих документів ТОВ «АР-
ДЖЕНТ ГРУП», щодо обрання органів управління, а також вчинення інших 
дій, необхідних для створення ТОВ «АРДЖЕНТ ГРУП».

16. Голові Комісії подати до НКЦПФР документи, передбачені чинним 
законодавством, для скасування реєстрації випуску акцій ПрАТ «ФК «АР-
ДЖЕНТ ГРУП» – протягом 10 робочих днів з дати затвердження переда-
вального акту.

17. Протягом 3 робочих днів після затвердження передавального акту 
Голові Комісії та особі, уповноваженій зборами засновників ТОВ «АРДЖЕНТ 
ГРУП», направити до органу державної реєстрації документи, передбачені 
чинним законодавством, для здійснення державної реєстрація припинення 
ПрАТ «ФК «АРДЖЕНТ ГРУП», що припиняється у результаті перетворення, 
та державної реєстрації ТОВ «АРДЖЕНТ ГРУП».».

12. Про порядок обміну акцій товариства на частки у статутному 
капіталі товариства-правонаступника.

Проект рішення по даному питанню:
«12. Затвердити наступний порядок обміну акцій ПрАТ «ФК «АРДЖЕНТ 

ГРУП» на частки у статутному капіталі ТОВ «АРДЖЕНТ ГРУП»:
- Статутний капітал ПрАТ «ФК «АРДЖЕНТ ГРУП» становить  

118 000 000.00 грн. (сто вісімнадцять мільйонів гривень 00 копійок), що по-
ділений на 472 000 000 (чотириста сімдесят два мільйони) штук простих 
іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (25 копійок) кожна. Акції 
ПрАТ «ФК «АРДЖЕНТ ГРУП», крім тих що не підлягають конвертації, кон-
вертуються за коефіцієнтом 1:1 в частки товариства-правонаступника – 
ТОВ «АРДЖЕНТ ГРУП». Розмір статутного капіталу ТОВ «АРДЖЕНТ ГРУП» 
на дату його створення дорівнюватиме розміру статутного капіталу 
ПрАТ «ФК «АРДЖЕНТ ГРУП», зменшеному на загальну номінальну вартість 
акцій, що не підлягають обміну (за наявності таких акцій). Розподіл часток 
ТОВ «АРДЖЕНТ ГРУП» відбувається із збереженням співвідношення кіль-
кості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Товариства. Всі 
акціонери (їх правонаступники) Товариства, акції яких не були викуплені, 
стають засновниками (учасниками) ТОВ «АРДЖЕНТ ГРУП», відомості про 
склад засновників (учасників) із зазначенням розміру частки кожного засно-
вника (учасника) повинні міститись у Статуті ТОВ «АРДЖЕНТ ГРУП» ста-
ном на день його затвердження.

- Не підлягають конвертації акції Товариства, власниками яких є акціоне-
ри, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належ-
них їм акцій та які мають таке право.
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- Грошові виплати акціонерам Товариства при здійсненні конвертації не 
здійснюватимуться.».

5. адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з 
проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного: http://38707466.smida.gov.ua/

6. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціоне-
ри можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного річних Загальних зборів, особисто або че-
рез уповноваженого представника до дати проведення Загальних зборів за 
адресою: Україна, 04053, місто Київ, провулок Киянівський, будинок 7А,  
6 поверх з понеділка по п’ятницю з 9.00 год. до 16.00 год., за винятком не-
робочих та святкових днів, а також у день проведення Загальних зборів - за 
місцем їх проведення. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати 
документ, що посвідчує особу, належно оформлену довіреність та документ, 
що підтверджує право власності на прості іменні акції Товариства. Посадо-
ва особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – Генеральний директор Бакакін Олександр Андрійович.

7. Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 За-
кону України «Про акціонерні товариства»: від дати надіслання повідо-
млення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства до 
дати їх проведення акціонери Товариства мають право ознайомитися з до-
кументами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 
річних Загальних зборів акціонерів. 

Кожний акціонер Товариства має право до початку річних Загальних збо-
рів звернутися до Товариства із письмовим запитом щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного за-
гальних зборів. 

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

Пропозиції мають відповідати вимогам Закону України «Про акціонерні 
Товариства». Зміни до проекту порядку денного загальних 3бopiв вносяться 
лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонова-
них питань. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку 
денного повинні мати відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до 
проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі з 
зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, 
типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або 
проекту рішення. Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів 
акціонерів можуть надсилатися на адресу Товариства. Пропозиції акціоне-
рів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих 
акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного За-
гальних зборів. 

8. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреніс-
тю: для реєстрації на Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі 
паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та документи, що підтвер-
джують повноваження представника на участь у Загальних зборах акціоне-
рів Товариства (довіреність на право участі та голосування на Загальних 
зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України або 
документи, що підтверджують повноваження представляти акціонера без 
довіреності – установчий документ, протокол про призначення тощо).

Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути 
фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на 
право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, 
посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють 
нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у 
встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 
порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від 
імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповнова-
женою на це її установчими документами.

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

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

9. Пояснення до Плану перетворення Прат «Фк «арДЖент ГрУП» у 
товариство з обмеженою відповідальністю.

Економічне обґрунтування доцільності перетворення ПрАТ «ФК «АР-
ДЖЕНТ ГРУП» у товариство з обмеженою відповідальністю:

Метою припинення ПрАТ «ФК «АРДЖЕНТ ГРУП» шляхом його перетво-
рення у товариство з обмеженою відповідальністю є мінімізація витрат То-
вариства, пов’язаних з обслуговуванням такої організаційно-правової фор-
ми, як акціонерне товариство. Зміна організаційно-правової форми 
дозволить уникнути цілого ряду витрат на послуги, що не мають безпосе-
реднього відношення до господарської діяльності Товариства і сумарна 
вартість яких досягає значних розмірів. Зокрема, витрати на оплату послуг 
з обслуговування випуску акцій (від 1000,00 грн. на місяць), формування та 
надання реєстру/переліку власників акцій (від 360,00 грн. за кожний), отри-
мання коду доступу до загальнодоступної інформаційної бази даних 
НКЦПФР (від 770,00 грн. на рік), отримання ключів електронного цифрового 
підпису, підтримка роботи та інформаційне наповнення офіційного веб-
сайту Товариства, організація проведення загальних зборів акціонерів, пу-
блікації в друкованих виданнях тощо. Крім того, акціонери Товариства не-
суть витрати на зберігання акцій на рахунках у депозитарних установах.

Обґрунтування порядку обчислення коефіцієнта конвертації акцій та 
інших цінних паперів акціонерного товариства:

Коефіцієнт конвертації акцій ПрАТ «ФК «АРДЖЕНТ ГРУП» обчислений 
відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та поряд-
ку, встановленого Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку. Законодавством, крім іншого, встановлені наступні вимоги:

− Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки підпри-
ємницького товариства-правонаступника та розподіляються серед його 
учасників. 

− Не підлягають конвертації акції товариства, що перетворюється, влас-
никами яких є акціонери, які звернулися до акціонерного товариства з ви-
могою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.

− Всі акціонери (їх правонаступники) акціонерного товариства, акції яких 
не були викуплені, стають засновниками (учасниками) створюваного 
товариства-правонаступника.

− Установчі документи створюваного товариства-правонаступника пови-
нні містити відомості про склад засновників (учасників) із зазначенням роз-
міру частки (паю) кожного засновника (учасника) станом на день затвер-
дження таких документів.

− Розподіл часток (паїв) створюваного товариства-правонаступника від-
бувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акці-
онерами у статутному капіталі акціонерного товариства, що перетворюєть-
ся.

− Розмір статутного (пайового) капіталу товариства, що створюється 
шляхом перетворення акціонерного товариства, на дату його створення 
має дорівнювати розміру статутного капіталу акціонерного товариства, що 
перетворюється, зменшеному на загальну номінальну вартість акцій, що не 
підлягають обміну;

Відповідно акції ПрАТ «ФК «АРДЖЕНТ ГРУП», крім тих що не підлягають 
конвертації, конвертуються за коефіцієнтом 1:1 в частки товариства-
правонаступника – ТОВ «АРДЖЕНТ ГРУП».

Відповідно до ст. 68 ЗУ «Про акціонерні товариства» акціонер має право 
вимагати здійснення обов’язкового викупу Товариством належних йому го-
лосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та 
голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про перетворен-
ня. Товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття 
Загальними зборами відповідного рішення, повідомить акціонерів, які ма-
ють право вимагати обов'язкового викупу акцій.

Товариство не є емітентом інших цінних паперів, крім акцій ПрАТ «ФК 
«АРДЖЕНТ ГРУП».

10. основні показники фінансово-господарської діяльності 
Прат «Фінансова коМПаніЯ «арДЖент ГрУП», тис.грн.
найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 1 895 120 352
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 4 2
Гроші та їх еквіваленти 2 2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (133 815) (15 348)
Власний капітал 1 885 120 352
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 118 000 118 000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 10 0
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

(118 467) 1

Середньорічна кількість акцій (шт.) 472 000 000 472 000 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

(0.25) 0

Телефони для довідок : (044) 272-42-46, (044) 272-42-48.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор Прат «Фк «арДЖент ГрУП»   о.а. Бакакін

22.03.2018
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Приватне акціонерне товариство «асГарД ХоЛДинГ» 
(ідентифікаційний код 37841754, місцезнаходження: 

Україна, 04053, місто Київ, провулок Киянівський, будинок 7А)
повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або 
залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 
26.04.2018 року о 14:00 год.; Україна, м. Київ, провулок КИЯНІВСЬКИЙ, бу-
динок 7А, 6 поверх, кімната для переговорів.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у за-
гальних зборах: початок 26.04.2018 року о 13:00 год., закінчення 26.04.2018 
року о 13:45 год.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: 22.04.2018 року станом на 24-00 годину.

4. Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голо-
сування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. обрання Лічильної комісії та затвердження регламенту Загаль-
них зборів акціонерів товариства.

Проект рішення по даному питанню:
«1.1. Обрати Головою Лічильної комісії ГАЄВУ ІЛОНУ АНАТОЛІЇВНУ.
1.2. Визначити наступний регламент роботи Зборів:
- час для виступу доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин,
- час для обговорення питання порядку денного та голосування – 5 хвилин.
1.3. Питання порядку денного розглядати в наступному порядку:
1. Обрання Лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних 

зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів акціонерів Товариства.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про ре-

зультати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради То-

вариства за 2017 р.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 р.
6. Розподіл прибутку (покриття збитку) за результатами діяльності Това-

риства у 2017 році.
7. Про припинення повноважень одноособового члена Наглядової ради 

Товариства.
8. Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься 

з членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди. Про об-
рання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом На-
глядової ради Товариства.

10. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
11. Про скасування внутрішніх положень Товариства.
12. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 

можуть вчинятися Товариством протягом одного року.».
2. обрання Голови та секретаря Загальних Зборів акціонерів това-

риства.
Проект рішення по даному питанню:
«2.1. Обрати Головою Зборів ЗИКОВУ ЛІЛІЮ ВІТАЛІЇВНУ.
2.2. Обрати Секретарем Зборів ЄРМОЛЕНКО КАТЕРИНУ ВОЛОДИМИ-

РІВНУ.».
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про 

результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 р.
Проект рішення по даному питанню:
«3. Затвердити Звіт Директора про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2017 р.».
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової 

ради товариства за 2017 р.
Проект рішення по даному питанню:
«4. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.».
5. Затвердження річної фінансової звітності товариства за 2017 р.
Проект рішення по даному питанню:
«5. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.».
6. розподіл прибутку (покриття збитку) за результатами діяльності 

товариства у 2017 році.
Проект рішення по даному питанню:
«6.1. Не нараховувати та не сплачувати дивіденди за підсумками 2017 року.
6.2. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяль-

ності у 2017 році, у розмірі 993,98 грн. залишити нерозподіленим».
7. Про припинення повноважень одноособового члена наглядової 

ради товариства.
Проект рішення по даному питанню:
«7. Достроково припинити з 26.04.2018р. повноваження діючого (на мо-

мент проведення даних Зборів) одноособового члена Наглядової Ради - Го-
лови Наглядової ради Товариства Зикової Лілії Віталіївни.».

8. обрання персонального складу наглядової ради товариства.
По даному питанню кумулятивне голосування, проект рішення не на-

водиться.
9. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладати-

меться з членом наглядової ради, встановлення розміру його вина-

городи. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання до-
говору з членом наглядової ради товариства.

Проект рішення по даному питанню:
«9.1. Затвердити умови цивільно-правового договору (договір приєднання), 

що укладатиметься між Товариством та одноособовим членом Наглядової ради 
Товариства строком на 3 (три) роки з 26.04.2018 р. по 26.04.2021 р. 

9.2. Уповноважити Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства у 
встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно-
правовий договір (договір приєднання) між Товариством та одноособовим 
членом Наглядової ради Товариства. 

9.3. Встановити виконання обов’язків одноособовим членом Наглядової 
ради Товариства за цивільно-правовим договором на безоплатній основі.».

10. Про внесення та затвердження змін до статуту товариства.
Проект рішення по даному питанню:
«10.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, шляхом його 

викладення у новій редакції.
10.2. Встановити, що рішення цих Загальних зборів, передбачене пунк-

том 10.1. цього протоколу, набуває чинності з 01.05.2018 року. 
10.3. Доручити Генеральному директору підписати Статут Товариства у 

новій редакції.
10.4. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що ви-

конує його обов’язки, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, 
пов’язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.».

11. Про скасування внутрішніх положень товариства.
Проект рішення по даному питанню:
«11.1. Скасувати Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНО-

ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСГАРД ХОЛДИНГ», затвердженого 
черговими Загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол № 1 від 
29.04.2016 р.).

11.2. Скасувати Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «АСГАРД ХОЛДИНГ», затвердженого черговими Загаль-
ними зборами акціонерів Товариства (Протокол № 1 від 29.04.2016 р.).

11.3. Скасувати Положення про Виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСГАРД ХОЛДИНГ», затвердженого позачерго-
вими Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «АСГАРД ХОЛДИНГ» (Протокол № 2 від 09.10.2015 р.).

11.4. Скасувати Положення про Ревізійну комісію (ревізора) ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСГАРД ХОЛДИНГ», затвердженого позачер-
говими Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «АСГАРД ХОЛДИНГ» (Протокол № 2 від 09.10.2015 р.).».

12. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, 
які можуть вчинятися товариством протягом одного року.

Проект рішення по даному питанню:
«12.1. На підставі ч.3 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» 

попередньо надати згоду на вчинення будь-яких значних правочинів, у тому 
числі, але не виключно щодо купівлі-продажу цінних паперів, відчуження 
активів, тощо, які можуть вчинятись Товариством протягом 1 (одного) року з 
дати проведення цих Загальних зборів (до 26.04.2019р. включно).

12.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в п. 12.1. цього 
рішення, не повинна перевищувати 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів 
гривень).

12.3. Уповноважити Директора Товариства або особу, що виконує його 
обов’язки, або іншу особу, уповноваженою на це довіреністю, виданою Дирек-
тором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення 
(до 25.04.2019р. включно) здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені 
Товариства правочинів, вказаних в п. 12.1, за умови виконання п. 12.2. цього 
рішення, одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у ви-
падках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства.».

5. адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з 
проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного: http://37841754.smida.gov.ua/

6. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціоне-
ри можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного річних Загальних зборів, особисто або че-
рез уповноваженого представника до дати проведення Загальних зборів за 
адресою: Україна, 04053, місто Київ, провулок Киянівський, будинок 7А, 6 
поверх з понеділка по п’ятницю з 9.00 год. до 16.00 год., за винятком неро-
бочих та святкових днів, а також у день проведення Загальних зборів - за 
місцем їх проведення. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати 
документ, що посвідчує особу, належно оформлену довіреність та документ, 
що підтверджує право власності на прості іменні акції Товариства. Посадо-
ва особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – Директор Бакакін Олександр Андрійович.

7. Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 За-
кону України «Про акціонерні товариства»: від дати надіслання повідо-
млення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства до 
дати їх проведення акціонери Товариства мають право ознайомитися з до-
кументами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 

Приватне акціонерне товариство «асГарД ХоЛДинГ» 
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річних Загальних зборів акціонерів. 
Кожний акціонер Товариства має право до початку річних Загальних збо-

рів звернутися до Товариства із письмовим запитом щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного за-
гальних зборів. 

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

Пропозиції мають відповідати вимогам Закону України «Про акціонерні 
Товариства». Зміни до проекту порядку денного загальних 3бopiв вносяться 
лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонова-
них питань. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку 
денного повинні мати відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до 
проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі з 
зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, 
типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або 
проекту рішення. Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів 
акціонерів можуть надсилатися на адресу Товариства. Пропозиції акціоне-
рів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих 
акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного За-
гальних зборів. 

8. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреніс-
тю: для реєстрації на Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі 
паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та документи, що підтвер-
джують повноваження представника на участь у Загальних зборах акціоне-
рів Товариства (довіреність на право участі та голосування на Загальних 
зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України або 
документи, що підтверджують повноваження представляти акціонера без 
довіреності – установчий документ, протокол про призначення тощо).

Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути 
фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на 
право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, 
посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють 
нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у 
встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 
порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від 

імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповнова-
женою на це її установчими документами.

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

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

9. основні показники фінансово-господарської діяльності 
Прат «асГарД ХоЛДинГ», тис.грн.
найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 143 016.8 143 014.3
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0.0 0.0
Запаси 0.0 0.0
Сумарна дебіторська заборгованість 1.7 16.9
Гроші та їх еквіваленти 61.1 43.4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 13.2 12.2
Власний капітал 143 013.2 143 012.2
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 143 000.0 143 000.0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0.0 0.0
Поточні зобов'язання і забезпечення 3.6 2.1
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

1.0 0.4

Середньорічна кількість акцій (шт.) 572 000 000 572 000 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0.0 0.0

Телефони для довідок : (044) 272-42-46, (044) 272-42-48.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Директор Прат «асГарД ХоЛДинГ» о.а. Бакакін
22.03.2018

Шановні акціонери!
Приватне акціонерне товариство «ФанПЛит» 

(далі Прат «Фанплит»)
(код ЄДРПОУ 32960308, місцезнаходження: 02160, Україна, м. Київ, 

вул. Фанерна, 1)
повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 26 квітня 

2018р. о 11.00год. за адресою : 02160, Україна, м. київ, вул. Фанерна, 1 
(приміщення клубу).

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її 

повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних Зборів ПрАТ «ТКФ», прий-

няття рішень з питань порядку проведення Загальних Зборів.
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування на Загальних Зборах.
4. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність за 2017 рік та 

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

розгляду звіту.
6. Звіт та висновки Ревізора за 2017 рік та прийняття рішення за наслід-

ками розгляду звіту. 
7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017рік.
9. Про затвердження значних правочинів, вчинених у 2017 році та по-

переднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством 
протягом року з дати прийняття такого рішення.

10. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов 

договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та 
обрання особи, яка уповноважуються на підписання таких договорів.

12. Припинення повноважень Голови та членів Правління.
13. Обрання Голови та членів Правління Товариства. Затвердження 

умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Правління Това-
риства, та обрання особи, яка уповноважуються на підписання таких до-
говорів.

14. Припинення повноважень Ревізора Товариства.
15. Обрання Ревізора Товариства. Затвердження умов договору, що 

укладатиметься з Ревізором, та обрання особи, яка уповноважуються на 
підписання такого договору.

Перелік (зведений обліковий реєстр) акціонерів, які мають право на 
участь у Загальних Зборах, складається станом на 24 годину 
20.04.2018р. 

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами до проекту порядку 
денного, під час підготовки до загальних зборів у робочі дні у робочі годи-
ни у приміщенні ПрАТ «Фанплит» за адресою: 02160, м. Київ, вул. Фанер-
на, 1 (економічний відділ).Відповідальна особа – директор Шевчук О.І.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватись з 0930 до 1045 у день про-
ведення загальних зборів. Для реєстрації акціонерам при собі мати до-
кумент, що посвідчує особу (паспорт). Представникам, окрім докумен-
та, що посвідчує особу – довіреність на право участі у зборах, 
оформлену згідно вимог чинного законодавства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного - http://fanplit.com.ua.

Телефон для довідок : 559-01-95, 559-12-11
основні показники фінансово – господарської діяльності підпри-

ємства (тис. грн.)
Найменування показника Період

2017 р. 2016 р.
Усього активів 41057 57868
Основні засоби 17835 15650
Довгострокові фінансові інвестиції 1910 1910
Запаси 12664 22299
Сумарна дебіторська заборгованість 8638 12447
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 4048
Нерозподілений прибуток (5028) 38779
Власний капітал 5263 49070
Статутний капітал 6890 6890
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 35794 8798
Чистий прибуток (збиток) (43807) (7281)
Середньорічна кількість акцій в обігу (шт.) 137800 137800
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) 362 424

наглядова рада Прат «Фанплит»
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ПУБЛіЧне акціонерне товариство 
«ЗаПоріЖнерУДПроМ»,

місцезнаходження: Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Миколи 
Краснова, буд. 12-А, ідентифікаційний код 00292333 (надалі – Товариство), 
повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів 
Товариства (надалі – Збори) які відбудуться 27 квітня 2018 року за адре-
сою: Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Миколи краснова, 
буд. 12-а, актова зала. 

Початок Зборів об 11.00 годині.
Реєстрація акціонерів для участі у Зборах проводиться за адресою про-

ведення Зборів з 10.00 годин до 10.45 годин у день проведення Зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-

рах – 23.04.2018р. станом на 24:00 годину.
Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким 

надсилається повідомлення про проведення Зборів - 52 908 000 (п’ятдесят 
два мільйони дев’ятсот вісім тисяч) штук простих іменних акцій. 

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку 
осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів – 52 456 696 
(п’ятдесят два мільйони чотириста п’ятдесят шість тисяч шістсот дев’яносто 
шість) штук простих іменних акцій. 

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів.
3. Звіт Правління за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгля-

ду звіту Правління щодо оцінки діяльності протягом звітного періоду.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту Наглядової ради щодо оцінки діяльності протя-
гом звітного періоду.

5. Розгляд висновку зовнішнього аудитора щодо фінансової звітності за 
2017 рік. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 

6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.
7. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій 

редакції. Визначення уповноважених осіб для підписання та державної ре-
єстрації нової редакції Статуту Товариства.

8. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
9. Визначення кількісного складу Наглядової ради.
10. Обрання членів Наглядової ради. 
11. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами На-

глядової ради (в т.ч. встановлення розміру винагороди), обрання особи, 
яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

12. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством 
правочинів (в т.ч. значних) та надання повноважень по прийняттю рішень 
про вчинення Товариством правочинів.
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис. грн.)
Найменування показника період 

2017р 2016р
Усього активів 66572 45589
Основні засоби (за залишковою вартістю) 23250 24699
Запаси 12932 8982
Сумарна дебіторська заборгованість 7564 4464
Грошові кошти та їх еквіваленти 20500 808
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 28152 24312
Власний капітал 42349 38509
Зареєстрований статутний капітал 13227 13227
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 1807 2677
Поточні зобов'язання і забезпечення 22416 4403
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 3840 -6604
Середньорічна кількість акцій (шт.) 52908000 52908000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.) 

0,07 -0,12

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представни-
кам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування на Збо-
рах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Після отримання повідомлення про проведення Зборів акціонери мо-

жуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного Зборів, особисто або через уповноваженого пред-
ставника до дати проведення Зборів за місцезнаходженням Товариства: 
69014, м. Запоріжжя, вул. Миколи Краснова, буд. 12-А, кабінет Корпоратив-
ного секретаря (особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів 
з документами – Голова правління), з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 
16:00 год., за винятком неробочих та святкових днів, а також у день про-
ведення Зборів – за місцем їх проведення. Акціонери (їх представники) при 
собі повинні мати документ, що посвідчує особу та документ, що підтвер-
джує право власності акціонера на акції Товариства, а представники акціо-
нерів, крім зазначених документів, також повинні мати належним чином 
оформлену довіреність від акціонера.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до 
складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісно-
го складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів 
до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товари-
ства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів. Зміни до про-
екту порядку денного Зборів вносяться лише шляхом включення нових 
питань та проектів рішень із запропонованих питань. Пропозиції щодо 
включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити від-
повідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени 
наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований 
кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат 
пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. 
Пропозиції до проекту порядку денного Зборів подаються в письмовій фор-
мі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кіль-
кості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції допитання 
та/або проекту рішення. Пропозиції до проекту порядку денного Зборів мо-
жуть надсилати на поштову адресу Товариства: 69600, м. Запоріжжя, 
вул. Миколи Краснова, буд. 12-А, МСП-551, ПАТ «Запоріжнерудпром».

Письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку ден-
ного Зборів та порядку денного Зборів можуть надсилати на поштову адре-
су Товариства.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Зборах 
може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. 
Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною 
особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які 
вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватись депозитарною уста-
новою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та 
голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або 
особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність 
може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку 
денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення по-
трібно голосувати. Під час голосування на Зборах представник повинен 
голосувати саме так, як передбачено завданням на голосування. Якщо до-
віреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі 
питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд.

Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до п. 10 розділу VI Закону України 
«Про депозитарну систему України» власник цінних паперів зобов’язаний 
звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею 
договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені 
або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних папе-
рах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо Ви, як власник 
цінних паперів, не уклали з обраною емітентом депозитарною установою 
договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені 
або не здійснили переказ належних Вам прав на цінні папери на свій раху-
нок у цінних паперах відкритий в іншій депозитарній установі, Ваші цінні 
папери не будуть враховані при визначенні кворуму та при голосуванні на 
Зборах. Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні квору-
му та при голосуванні встановлюються депозитарною установою в системі 
депозитарного обліку.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://00292333.smida.gov.ua

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (061) 228-28-90.

річна інформація 
за 2017 рік

емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, 
а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали 

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

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄДрПоУ, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ДЕТВІЛЕР УЩІЛЬНЮЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНА«, код за 
ЄДРПОУ 32306009, місцезнаходження: 11602, Житомирська область, міс-
то Малин, вулиця Неманихіна 2, міжміський код та телефон емітента 04133 
32293.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних комісії: 22.03.2018 року.

3. адреса сторінки в мережі інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію:http://sealing.datwyler.com/globalcollaboration/branch/
Continent/show/datwyler-sealing-technologies-ukraine-jsc.html.

Приватне акціонерне товариство
«ДетвіЛер УЩіЛЬнЮЮЧі теХноЛоГіЇ УкраЇна»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №58, 26 березня 2018 р. 
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ПовіДоМЛеннЯ про чергові загальні збори акціонерів
 Пат «ХіМПроММет»,

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІМПРОММЕТ» (код ЄДРПОУ 
40014693) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів 
«26» квітня 2018 року об 11:0 годині за адресою: м. Запоріжжя, вул. ста-
леварів/Патріотична, 19/38, 2-й поверх, каб. №1). Дата складання пере-
ліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 24 
годину 20 квітня 2018 року. 

Реєстрація акціонерів: з 10:30 до 10:55 в день та за місцем проведення 
зборів. Для реєстрації необхідно мати документ, що посвідчує особу; для пред-
ставників акціонерів – доручення на право участі у зборах, оформлене у відпо-
відності до чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування 
на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо 
голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазна-
ченням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо 
довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі 
питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд

З матеріалами, що стосуються питань порядку денного загальних зборів 
акціонерів, акціонери товариства та/або їх представники можуть ознайомити-
ся до дати проведення загальних зборів акціонерів у робочі дні тижня з 9:00 до 
16:00 (обідня перерва з 12:00 до 13:00) у приміщенні товариства за адресою: 
м. Запоріжжя, вул. Сталеварів/Патріотична, 19/38, 2-й поверх, каб. №1. В день 
проведення загальних зборів – в місці їх проведення. Відповідальна особа за 
порядок ознайомлення акціонерів із матеріалами – Партатус Олександр Сте-
панович – голова правління, телефон для довідок: 0612330732.

Права акціонерів щодо внесення пропозицій до проект порядку денного 

та проектів рішень до питань визначені статтею 38 Закону України «Про 
акціонерні товариства». Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена 
інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до про-
екту порядку денного: www.himprommet.co.ua. 

Перелік питань, які виносяться на голосування: 1. Обрання членів лі-
чильної комісії, секретаря та затвердження регламенту загальних зборів ак-
ціонерів. 2. Звіт Голови правління Товариства про підсумки фінансово-
господарської діяльності за 2017 рік. Затвердження річного звіту та балансу 
Товариства за 2017 рік. 3. Звіт та висновки Ревізора за підсумками діяльності 
Товариства за 2017 рік. 4. Про затвердження річного звіту, річних результа-
тів діяльності ПАТ «ХІМПРОММЕТ» та порядку розподілу прибутку. 5. Попе-
реднє схвалення значних правочинів, та надання повноважень на укладання 
таких правочинів. 6. Затвердження значних правочинів, вчинених протягом 
2017 року та у 2018 році до моменту проведення загальних зборів. 

основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства за звітний (попередній) період в тис. грн.: Усього активів – 2303,0 
(2059,0); Основні засоби (за залишковою вартістю) – 1811,0 (1922,0); За-
паси 43,0 (0,0); Сумарна дебіторська заборгованість – 447,0 (135,0); Грошо-
ві кошти та їх еквіваленти – 0,0 (1,0); Непокритий збиток – 218,0 (142,0); 
Власний капітал – 1704,0 (1780,0); Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал – 1922,0 (1922,0); Довгострокові зобов'язання – 0 (0); Поточні 
зобов'язання – 599,0 (279,0); Чистий фінансовий результат: збиток – 76,0 
(збиток – 131,0); Середньорічна кількість акцій (шт.) – 1922428 (1922428); 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) – 0,03953 (0,06814).

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. 
Голова правління Партатус О.С.

Шановні акціонери! 
Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕ-

ПЛОГЕНЕРАЦІЯ» (місцезнаходження: Україна, 53201, Дніпропетровська об-
ласть, м. Нікополь, пр. Трубників, 56) повідомляє про проведення річних 
Загальних зборів Товариства 26 квітня 2018 року об 11 год. 00 хв. за адре-
сою: Україна, Дніпропетровська область, м. нікополь, пр. трубників, 56 
(4 поверх, к. 421).

Проект ПорЯДкУ ДенноГо:
1.Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення 

їх повноважень.
2. Затвердження порядку проведення Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження звіту Генерального директора Товариства про резуль-

тати діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту.

4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати ді-
яльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 
2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-
господарської діяльності Товариства у 2017 році.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.
8. Про схвалення правочинів, щодо яких є заінтересованість.
9. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
10. Надання згоди на вчинення правочину з заінтересованістю. 
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 

проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині 4 статті 
35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщена на власному 
веб-сайті Товариства: www.teplogeneratzia.interpipe.biz.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідо-
млення про проведення Загальних зборів Товариства, тобто станом на  
01 березня 2018 року, загальна кількість акцій Товариства складає 38 202 
396 штук, загальна кількість голосуючих акцій складає 38 202 396 штук.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до 
дати проведення Загальних зборів кожен з акціонерів має право ознайоми-
тися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час за 
адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, пр. Трубників, 56, по-
верх  2, кабінет головного бухгалтера № 8. 

В день проведення Загальних зборів 26 квітня 2018 року ознайомлення 
акціонерів з матеріалами Загальних зборів та документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці про-
ведення Загальних зборів Товариства. 

Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки 
до Загальних зборів, надаються на письмовий запит акціонера. Письмовий 
запит складається у довільній формі та має бути особисто підписаний 
акціонером-фізичною особою або уповноваженим представником акціоне-
ра - юридичної чи фізичної особи. 

Ознайомлення з документами здійснюється особисто акціонером – при 
пред'явленні документа, що посвідчує особу, або представником акціоне-

ра – при пред'явленні довіреності, оформленої у відповідності до вимог 
чинного законодавства, а також документа, що посвідчує особу. 

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми – головний бухгалтер ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» Зражаєва Раїса Мико-
лаївна.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства. Пропозиції вно-
сяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Про-
позиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні 
містити відповідні проекти рішень з цих питань. 

Порядок подання пропозицій щодо питань, включених до проекту по-
рядку денного Загальних зборів Товариства регулюється Положенням про 
Загальні збори Товариства. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах 
Товариства, буде складено станом на 24 годину за три робочих дні до дня 
проведення річних Загальних зборів, тобто на 24 годину 20 квітня 2018 
року.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних Загальних 
зборах Товариства буде здійснюватися за місцем проведення Загальних 
зборів 26 квітня 2018 року з 10:00 до 10:45. 

Для реєстрації та участі у Загальних зборах при собі необхідно мати:
- акціонерам – документ, який посвідчує особу (паспорт); 
- представникам акціонерів – довіреність на право участі та голосування 

на загальних зборах, оформлену у відповідності до вимог чинного законо-
давства, або інший документ, який підтверджує повноваження представни-
ка, та документ, який посвідчує особу (паспорт).

Акціонери беруть участь у Загальних зборах особисто або через своїх 
представників. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи 
може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. 
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на 
Загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на 
право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі 
на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого 
представника. 

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

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

Додаткову інформацію можливо отримати за телефонами: 0 (566) 638-077

Приватне акціонерне товариство 
«теПЛоГенераціЯ»
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основні показники 
фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис. грн.) 
найменування показника Період

звітний 
(2017)

попередній 
(2016)

Усього активів 76 204 94 977
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

19 884 22 411

Запаси 1 694 4 153
Сумарна дебіторська 
заборгованість 

37 506 44 577

Гроші та їх еквіваленти 1 120 429

Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

- 82 670 - 66 274

Власний капітал - 32 186 - 15 518
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 38 202 38 202
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 101 697 -
Поточні зобов'язання і забезпечення 6 693 107 557
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

- 16 598 - 25 561

Середньорічна кількість акцій (шт.) 38 202 396 38 202 396
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.) 

-0,43 - 0,67

наглядова рада Прат «теПЛоГенераціЯ

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів
Приватне акціонерне товариство «теПЛо-

енерГетиЧниЙ центр роГансЬкоГо ПроМвУЗЛа», 
скорочено ПрАТ «теПЛоенерГетиЧниЙ центр роГансЬкоГо ПроМ-
вУЗЛа», (далі-Товариство), код за ЄДРПОУ 14085922, місцезнаходження: 
Харківська обл., місто Харків, вул. Роганська, будинок 155, повідомляє про 
проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 27 квітня 
2018 року о 10-00 в приміщенні товариства за адресою: 61172, Харків-
ська обл., місто Харків, вул. роганська, будинок 155, (актова зала). 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у цих 
зборах, 23 квітня 2018р.

Реєстрація учасників зборів з 9-00 до 9-50 у день та за місцем проведен-
ня зборів. 

З питань порядку денного та проектами рішень, можна ознайомитися за 
наявності документу, що посвідчує особу акціонера, в робочі дні Товари-
ства з 8-00 до 17-00 год. (перерва з 12-00 до 13-00 год.) щоденно, крім ви-
хідних, святкових та неробочих днів за адресою : м. Харків, вул. Роган-
ська,  155, приймальня, а в день проведення загальних зборів - за місцем 
їх проведення (актова зала), відповідальна особа – Голова Наглядової 
ради Товариства Брязгалов Микола Васильович. Телефон для довідок: 
057-757-50-29. 

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

Перелік питань, включених до порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження процедури і регламенту 

проведення загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голо-

сування на загальних зборах Товариства.
4. Розгляд звіту Директора про результати роботи Товариства за 2017 рік та 

затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2018 рік. 
5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та його затвердження.
6. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 р. Прийняття рішення 

за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновків ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства, виплата дивідендів (покриття 

збитків) за 2017р.
9. Внесення змін до Статуту Товариства.
10. Про ліквідацію філії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЦЕНТР РОГАНСЬКОГО ПРОМВУЗЛА» - ФІЛІЇ 
«АПТЕКА-305» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛО-
ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЦЕНТР РОГАНСЬКОГО ПРОМВУЗЛА», Код ЄДРПОУ ВП: 
26202008, Місцезнаходження ВП: 61144, Харківська обл., місто Харків, 
Московський район, ВУЛИЦЯ ГВАРДІЙЦІВ-ШИРОНІНЦІВ, будинок 83/26 та 
надання повноважень з визначення порядку ліквідації філії, призначення 
ліквідаційної комісії та здійснення передбачених законодавством дій щодо 
проведення процедури ліквідації. Визначення особи, яка має право здій-
снювати усі дії, пов’язані з державною реєстрацією зміни відомостей про 

юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань України.

11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 
можуть вчинятися Товариством, та надання повноважень на укладання та-
ких правочинів.

12. Про збільшення статутного капіталу ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ АТ «ТЦРП» (ПП «УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ 
АТ «ТЦРП») та затвердження нового розміру статутного капіталу  
ПП «УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ АТ «ТЦРП»

13. Про передачу до статутного капіталу ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМ-
СТВА «УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ АТ «ТЦРП» (ПП «УПРАВЛЯЮЧА КОМ-
ПАНІЯ АТ «ТЦРП») основних засобів.

14. Про необхідність внесення змін до відомостей про засновника ПРИ-
ВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ АТ «ТЦРП», які міс-
тяться в Статуті Підприємства та Єдиному державному реєстрі юридичних 
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань України в зв’язку 
зі зміною назви АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИЙ 
ЦЕНТР РОГАНСЬКОГО ПРОМВУЗЛА» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЦЕНТР РОГАНСЬКОГО ПРОМВУЗЛА»

15. Про затвердження нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО ПІДПРИ-
ЄМСТВА «УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ АТ «ТЦРП», надання повноважень 
на підписання статуту та Визначення особи, яка має право здійснювати усі 
дії, пов’язані з державною реєстрацією зміни відомостей про юридичну 
особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань України.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 29873 37400
Основні засоби (за залишковою вартістю) 10716 12366
Запаси 1203 1634
Сумарна дебіторська заборгованість 17097 22844
Гроші та їх еквіваленти 486 127
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 4889 9024
Власний капітал 12876 19280
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 296 296
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 3729 1882
Поточні зобов'язання і забезпечення 8083 6918
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -5054 -7022
Середньорічна кількість акцій (шт.) 29625000 29625000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

-0,0001706 -0,0002370

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Директор ______________ 

(підпис)
В.Ф. Рогожин 

23.03.2018 
(дата)

Приватне акціонерне товариство «ЯМПіЛЬ-
сЬкиЙ ПриЛаДоБУДівниЙ ЗавоД», надалі «Товариство» 
(місцезнаходження: 24500. Вінницька обл., м. Ямпіль, вул. Замостянська, 
83 А ) повідомляє про зміни в оголошенні яке оприлюднене в друкованому 
виданні «Бюлетень «відомості національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку» 12 березня 2018 року за № 48

Приватне акціонерне товариство «Ямпільський приладобудівний 
завод», надалі «Товариство» (місцезнаходження: 24500. Вінницька обл., м. 
Ямпіль, вул. Замостянська, 83 А) повідомляє про проведення річних за-

гальних зборів Товариства (далі - загальні збори):
місце реєстрації акціонерів та проведення загальних зборів: Вінниць-

ка обл., м. Ямпіль, вул. Замостянська, 83А, в приміщенні їдальні;
дата та час проведення зальних зборів - 26 квітня 2018 року о 12 год. 

00 хв;
час початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі в загальних 

зборах -з 11 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв. 26 квітня 2018 року;
дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах 20 квітня 2018 року. Далі по тексту без змін.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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акціонерам
Приватного акціонерного товариства 

«киЇв-оДЯГ»
код за ЄДр 01554255

місцезнаходження 04073, м. київ, вулиця куренівська, будинок 2-Б
Повідомлення 

про проведення річних загальних зборів акціонерів
Повідомляємо, що 26 квітня 2018 р. о 11.00 годині відбудуться річні загальні 

збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВ-ОДЯГ».
Проект порядку денного та проекти рішень 

щодо питань, включених до проекту порядку денного:
№ Питання проекту 

порядку денного
Проекти рішень

1. Встановлення кількісно-
го складу та обрання 
членів лічильної комісії, 
встановлення порядку 
проведення Загальних 
зборів акціонерів.

1. Обрати лічильну комісію у складі трьох 
осіб: Вержбицька Лілія Іванівна, Венгріна 
Наталія Олегівна, Петрук Григорій Микола-
йович.
2. Встановити порядок проведення 
Загальних зборів акціонерів: виступи та 
обговорення до 15 хвилин; голосування на 
Загальних зборах акціонерів з питань 
порядку денного проводиться з використан-
ням бюлетенів для голосування.

2. Звіт Директора 
ПрАТ «КИЇВ-ОДЯГ» про 
результати фінансово-
господарської діяльності 
за 2017 рік та прийняття 
рішення за наслідками 
розгляду звіту.

Затвердити звіт Директора ПрАТ «КИЇВ-
ОДЯГ» про результати фінансово-
господарської діяльності за 2017 рік.

3. Звіт Наглядової ради 
ПрАТ «КИЇВ-ОДЯГ» за 
2017 рік та прийняття 
рішення за наслідками 
розгляду звіту.

Затвердити звіт Наглядової ради 
ПрАТ «КИЇВ-ОДЯГ» за 2017 рік.

4. Звіт Ревізійної комісії 
ПрАТ «КИЇВ-ОДЯГ» про 
результати перевірки 
фінансово-господарської 
діяльності за 2017 рік та 
прийняття рішення за 
наслідками розгляду 
звіту, затвердження 
висновку Ревізійної 
комісії. 

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії 
ПрАТ «КИЇВ-ОДЯГ» про результати 
перевірки фінансово-господарської 
діяльності за 2017 рік.
2. Затвердити висновок Ревізійної комісії 
про підтвердження достовірності та повноти 
даних фінансової звітності ПрАТ «КИЇВ-
ОДЯГ» за 2017 рік.

5. Затвердження річного 
звіту ПрАТ «КИЇВ-ОДЯГ» 
за 2017 рік, розподіл 
прибутку і збитків.

1. Затвердити річний звіт ПрАТ «КИЇВ-
ОДЯГ» за 2017 рік.
2. Прибуток за результатами фінансово-
господарської діяльності ПрАТ «КИЇВ-ОДЯГ» 
за 2017 рік залишити нерозподіленим.

6. Затвердження змін до 
Статуту шляхом викла-
дення в новій редакції, 
надання повноважень на 
підписання Статуту в но-
вій редакції.

1. Затвердити зміни до Статуту ПрАТ «КИЇВ-
ОДЯГ» шляхом викладення в новій редакції.
2. Уповноважити голову та секретаря 
Загальних зборів акціонерів підписати 
Статут ПрАТ «КИЇВ-ОДЯГ» в новій редакції.

7. Затвердження змін до 
Положення про Загальні 
збори акціонерів шляхом 
викладення в новій 
редакції.

Затвердити зміни до Положення про 
Загальні збори акціонерів ПрАТ «КИЇВ-
ОДЯГ» шляхом викладення в новій редакції.

8. Затвердження змін до 
Положення про 
Наглядову раду шляхом 
викладення в новій 
редакції.

Затвердити зміни до Положення про 
Наглядову раду ПрАТ «КИЇВ-ОДЯГ» шляхом 
викладення в новій редакції.

9. Затвердження змін до 
Положення про 
виконавчий орган 
шляхом викладення в 
новій редакції.

Затвердити Положення про виконавчий 
орган ПрАТ «КИЇВ-ОДЯГ» шляхом викла-
дення в новій редакції.

10. Припинення повнова-
жень членів Наглядової 
ради.

Припинити з 26 квітня 2018 року 
повноваження членів Наглядової ради 
ПрАТ «КИЇВ-ОДЯГ» Крапивина Дмитра 
Володимировича, Черевача Олега 
Володимировича.

11. Обрання членів 
Наглядової ради. 

Обрати з 27 квітня 2018 року членами 
Наглядової ради ПрАТ «КИЇВ-ОДЯГ» 
Крапивина Дмитра Володимировича, 
Черевача Олега Володимировича.

12. Затвердження умов дого-
ворів, що укладатимуться 
з головою та членами На-
глядової ради, встановлен-
ня розміру їх винагороди, 
обрання особи, яка упо-
вноважується на підписан-
ня договорів з головою та 
членами Наглядової ради.

1. Затвердити умови цивільно-правових дого-
ворів з головою та членами Наглядової ради 
ПрАТ «КИЇВ-ОДЯГ».
2. Визначити, що голова та члени Наглядової 
ради здійснюють свої повноваження на безо-
платній основі.
3. Уповноважити Голову правління на підписан-
ня цивільно-правових договорів з головою та 
членами Наглядової ради ПрАТ «КИЇВ-ОДЯГ».

13. Припинення повнова-
жень членів Ревізійної 
комісії.

Припинити з 26 квітня 2018 року повноважен-
ня членів Ревізійної комісії ПрАТ «КИЇВ-ОДЯГ» 
Бобер Ольги Русланівни, Кондратюка Артема 
Миколайовича.

14. Прийняття рішення про 
попереднє надання 
згоди на вчинення 
значних правочинів.

Попередньо надати згоду на вчинення значних 
правочинів, за якими ринкова вартість майна 
або послуг, що є предметом такого правочину, 
перевищує 25 відсотків вартості активів 
ПрАТ «КИЇВ-ОДЯГ» за даними річної фінансо-
вої звітності за 2017 рік, які можуть вчинятися 
ПрАТ «КИЇВ-ОДЯГ» протягом одного року з дати 
прийняття цього рішення Загальними зборами, 
за умови попереднього погодження проектів 
конкретних договорів Наглядовою радою това-
риства: договори оренди цілісного майнового 
комплексу та/або окремих основних засобів То-
вариства.

Збори відбудуться за адресою: м. Київ, вулиця Куренівська, будинок 2-Б
Реєстрація акціонерів буде проводитись 26 квітня 2018 р. з 10.00 год. до 

10.45 год. за місцем проведення загальних зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-

них зборах – станом на 24 годину 20 квітня 2018 р.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рі-

шень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: http://odyag.pat.ua.
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 

дати проведення загальних зборів акціонерам надається можливість ознайо-
митися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, з проектами рішень з питань порядку денного, а також з формою бю-
летеня для голосування у директора Коваля Віталія Леонідовича у робочі дні, 
робочий час за місцезнаходженням товариства: м. Київ, вулиця Куренівська, 
будинок 2-Б, 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 Коваль Віталій Леонідович.

Телефон для довідок: (044) 468-10-13.
Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних 

зборів товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціо-
нерам або з якими вони мали 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 зобов'язане надавати письмові 
відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до про-
екту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів 
до дати проведення загальних зборів, протягом 5 (п’яти) робочих днів із дня 
отримання запиту. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі 
запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів товариства, а також щодо но-
вих кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може пере-
вищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загаль-
них зборів товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не 
пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо 
включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповід-
ні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової 
ради товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кан-
дидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропо-
нується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів товариства по-
дається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціо-
нера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, зміс-
ту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/
або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціоне-
ром до складу органів товариства. 

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

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загаль-
них зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального 

Приватне акціонерне товариство «киЇв-оДЯГ»
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виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконав-
чого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури 
для обрання голови колегіального виконавчого органу товариства (особи, яка 
здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення 
особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

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

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

Акціонерам при собі мати документ, що посвідчує особу. Уповноваженим 
представникам акціонерів необхідно мати довіреність, оформлену відповід-
но 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 органів 
товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших 
акціонерів товариства на загальних зборах. 

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

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

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 товариства 
може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку ден-
ного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення по-
трібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник 
повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. 
Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує 
всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. 

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

Інформація про загальну кількість акцій станом на дату складання пере-
ліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних збо-
рів – 1 791 412 (один мільйон сімсот дев’яносто одна чотириста дванадцять) 
штук акцій.

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій станом на дату скла-
дання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення за-
гальних зборів – 1 520 476 (один мільйон п’ятсот двадцять тисяч чотириста 
сімдесят шість) штук акцій.

наглядова рада Прат «киЇв-оДЯГ»

Повідомлення 
про проведення річних загальних зборів

1. Публічне акціонерне товариство «Хмельницькобленерго» (код 
ЄДРПОУ 22767506) , місцезнаходження: 29018, м. Хмельницький, вул. Хра-
новського, 11А.

1.1. Дата, час та місце проведення загальних зборів: 26 квітня 2018 
року, об 11.00 годині за адресою: м. Хмельницький, вул. свободи, 57/2, 
сервісний центр, конференц-зал. 

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах: з 09 години 30 хвилин до 10 години 45 хвилин.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участі у за-
гальних зборах: 20.04.2018 року (станом на 24 годину).

4. Прелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства 

та прийняття рішення про припинення їх повноважень
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних 

зборів Товариства.
3. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками 
його розгляду.

4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році та прий-
няття рішення за наслідками його розгляду.

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, прийняття рішення 
за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії 
за 2017 рік. 

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами ді-

яльності Товариства у 2017 році, в тому числі затвердження розміру 
річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, 
відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товари-
ства у 2017 році.

8. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Ста-

туту Товариства в новій редакції.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та чле-

нів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з 

членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на під-
писання договорів з членами Наглядової ради.

13. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2019 рік.
14. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради 

Товариства.
15. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління То-

вариства.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: З документами, 

необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних за-
гальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитися з дати наді-
слання акціонерам даного повідомлення до дати проведення річних за-
гальних зборів щоденно (крім суботи та неділі), з 10 години 00 хвилин до  
16 години 00 хвилин (обідня перерва з 12 години 00 хвилин до 13 години  
00 хвилин), за адресою: м. Хмельницький, вул. Храновського, 11 А, відділ 
корпоративного управління, а в день проведення річних загальних зборів – 
також у місці їх проведення з 09 години 30 хвилин до 11 годин 00 хвилин. 
Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є начальник від-
ділу корпоративного управління Полоневич Лариса Михайлівна. Телефон 
для довідок: (0382) 67-07-69, 78-78-46.

У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з 
питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товари-
ства», акціонери мають можливість ознайомитися з проектом договору про 
викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 
Закону України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім 
кількості і загальної вартості акцій) є єдиними для всіх акціонерів. Акціоне-
ри мають можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товари-
ством акцій з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати 
проведення річних загальних зборів щоденно (крім вихідних, святкових та 
неробочих днів) з 10 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин (обідня пе-
рерва з 12 години 00 хвилин до 13 години 00 хвилин), за адресою: м. Хмель-
ницький, вул. Храновського, 11 А, відділ корпоративного управління, а в 
день проведення річних загальних зборів – також у місці їх проведення з  
09 години 30 хвилин до 11 годин 00 хвилин.

5.1.Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного: www.hoe.com.ua.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
Пат «Хмельницькобленерго» (тис. грн.)

Найменування показника Період
2017 рік 2016 рік

Усього активів 2396565 1744264
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2077410 1494816
Запаси 67668 41151
Сумарна дебіторська заборгованість 192380 183710
Гроші та їх еквіваленти 54257 20158
Нерозподілений прибуток 328105 289720
Власний капітал 1842669 1310291
Зареєстрований (статутний) капітал 33638 33638
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 240275 152123
Поточні зобов'язання і забезпечення 313621 281850
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 43631 8513
Середньорічна кількість акцій (шт.) 134551360 134551360
Чистий пибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

0,32427 0,06327

ПУБЛіЧне акціонерне товариство «ХМеЛЬницЬкоБЛенерГо»
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Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів 
Приватне акціонерне товариство «екотеХніка» (Код ЄДРПОУ 

19125454, місцезнаходження: 03142, м. Київ, пр-т Академіка Палладіна, 44, 
к.104), надалі – Товариство, повідомляє про скликання річних загальних 
зборів акціонерів Товариства.

Річні загальні збори акціонерів Товариства скликаються на 16 год. 00 хв. 
26 квітня 2018 року. 

Місце проведення річних загальних зборів Товариства – приміщення То-
вариства за адресою: м. київ, пр-т академіка Палладіна, 44, 1 поверх 
корпусу 8, кімн.№6

Реєстрація акціонерів Товариства для участі в річних загальних зборах 
Товариства відбудеться в цьому ж приміщенні 26 квітня 2018 року з 15 год. 
00 хв. до 15 год. 45 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах 
Товариства, складено станом на 24 год. 00 хв. 20 квітня 2018 року.
Перелік питань, включених до проекту порядку денного, з зазначен-

ням черговості їх розгляду:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Про затвердження річного звіту Товариства.
3. Про розподіл прибутку і збитків Товариства.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Това-

риства.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії 

Товариства.
6. Про затвердження значних правочинів, які вчинялись ПрАТ «Екотехні-

ка» протягом 2017-2018 років.
7. Про прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 

які можуть вчинятися ПрАТ «Екотехніка» протягом року (2018-2019 р.р.).
8. Про затвердження ринкової вартості акцій. 
9. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства 

шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вар-
тості за рахунок додаткових внесків.

10. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій ( із зазначенням 
переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).

11. Визначення уповноваженого органу товариства, якому надаються 
повноваження щодо:

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

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

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

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

у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з 
першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емі-
тента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішен-
ня про відмову від розміщення акцій; 

- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне пра-
во на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можли-
вість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офі-
ційному друкованому органі. 

12. Визначення уповноважених осіб товариства, яким надаються повно-
важення: 

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

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

- складення переліку акціонерів та проведення дій щодо здійснення 
обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здій-
снення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті http:// 19125454.
smida.gov.ua

Проекти рішень, щодо питань, включених до проекту порядку ден-
ного:

1. Обрати лічильну комісію у складі: Йовенко Оксани Олександрівни, 
Іванової Катерини Андріївни, Сєрової Олени Германівни. 

2. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
3. Затвердити розподіл прибутку та збитків Товариства. Прибуток за ре-

зультатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Екотехніка» за 
2017 рік направити на розвиток виробництва.

4. Затвердити звіт Дирекції Товариства за 2017 рік.

5. Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
6. Затвердити правочини, які вчинялися ПрАТ «Екотехніка» протягом 

2017-2018 рр. із АТ «Укрексімбанк»
7. Затвердити проект рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 

які можуть вчинятися ПрАТ «Екотехніка» протягом року (2018-2019 р.р.) з АТ 
«Укрексімбанк»

8. Затвердити ринкову вартість акцій Товариства згідно з експертною 
оцінкою.

9. Збільшити статутний капітал ПрАТ «Екотехніка» з 901 500.00 грн. 
(дев'ятсот одної тисячі п'ятсот гривень 00 копійок) до 4 653 750,00 грн.  
( чотирьох мільйонів шістсот п'ятидесяти трьох тисяч сімсот п'ятидесяти 
гривень 00 копійок), шляхом приватного розміщення додаткових акцій в 
кількості 375 225 (триста сімдесят п'ять тисяч двісті двадцять п'ять) штук 
простих іменних акцій, існуючої номінальної вартості 10,00 грн. (десять гри-
вень 00 копійок) за одну акцію, загальною номінальною вартістю в сумі  
3 752 250,00 грн. (три мільйони сімсот п'ятдесят дві тисячі двісті п'ятдесят 
гривень) за рахунок додаткових внесків.

10. Здійснити приватне розміщення простих іменних акцій ПрАТ «Еко-
техніка» існуючої номінальної вартості 10,00 грн. (десять гривень 00 копі-
йок) кожна акція в кількості 375 225 (триста сімдесят п'ять тисяч двісті двад-
цять п'ять) штук. 

Визначити, що учасниками приватного розміщення простих іменних ак-
цій ПрАТ «Екотехніка» є акціонери Товариства – особи, зазначені в переліку 
власників іменних цінних паперів Приватного акціонерного товариства 
«Екотехніка», складеному станом на дату прийняття рішень про збільшен-
ня статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додат-
кових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків та 
про приватне розміщення акцій Товариства, а саме 26 квітня 2018 року. 

Затвердити Рішення про приватне розміщення акцій Приватного акціо-
нерного товариства «Екотехніка», яке оформити окремим додатком, що є 
невід’ємною частиною Протоколу загальних зборів акціонерів. 

11. Визначити Дирекцію Товариства уповноваженим органом, якому на-
даються повноваження щодо:

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

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

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

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

у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з 
першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емі-
тента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішен-
ня про відмову від розміщення акцій; 

- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне пра-
во на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можли-
вість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офі-
ційному друкованому органі. 

12. Визначити Генерального директора уповноваженою особою Товари-
ства, якій надаються повноваження: 

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного 
права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; 

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

- складення переліку акціонерів та проведення дій щодо здійснення 
обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здій-
снення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, необхідними для підготовки до 
річних загальних зборів Товариства, відбувається за місцезнаходженням 
Товариства: м. Київ, пр-т Академіка Палладіна, 44, 1 поверх корпусу 8, при-
міщення юридичного відділу з 09 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. (обідня пере-
рва з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв.) у робочі дні, довідки за телефоном 
(044) 490-97-62.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми підчас підготовки до Загальних зборів Проскура С.М.

Для реєстрації акціонеру необхідно пред’явити паспорт або інший доку-
мент, який посвідчує особу, а уповноваженому представнику акціонера – 
Довіреність, та документ, що посвідчує особу.

основні показники фінансово-господарської діяльності товари-
ства (тис. грн.)
Найменування показника Період

2017 рік 2016 рік
Усього активів 12936,7 12261,5

Приватне акціонерне товариство «екотеХніка»
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Основні засоби 6497,4 7002,4
Довгострокові фінансові інвестиції 529,2 529,2
Запаси 148,3 517,7
Сумарна дебіторська заборгованість 4839,0 3992,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 9,9 0,5
Нерозподілений прибуток 801,8 741,4
Власний капітал 6956,7 6896,3
Статутний капітал 901,5 901,5
Довгострокові зобов’язання -  -

Поточні зобов’язання 5980,0 5365,2
Чистий прибуток (збиток) 60,4 46
Середньорічна кількість акцій (шт.) 90150 90150
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7 7

Генеральний директор Прат «екотехніка»  Проскура с.М.

ПовіДоМЛеннЯ
про виникнення особливої інформації емітента

і. Загальні відомості
Повне найменування емітента: Спільне українсько-білоруське під-

приємство з іноземними інвестиціями у формі приватного акціонерного то-
вариства «АТЛАНТ-УКРАЇНА»

код за ЄДрПоУ: 14344743
Місцезнаходження: 02183, м. Київ, вул. Кибальчича, будинок 11-Б
Міжміський код, телефон та факс: +38 044 503 64 74.
електронна поштова адреса: maria@atlant.ua
адреса сторінки в мережі інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.atlant.ua
вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про ви-

плату дивідендів
іі. відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

№ з/п  Дата вчинення 
дії

розмір дивіден-
дів, що підляга-

ють виплаті, грн.

строк 
виплати 

дивідендів

спосіб 
виплати 

дивідендів
1  2  3  4  5

 23.03.2018 року 6 000 000,00 
(шість мільйо-

нів) 

24.03.2018– 
24.09.2018 

року

безпосеред-
ньо 

акціонерам

Зміст інформації:
Загальними (річними) зборами акціонерів (протокол №1 від 23.03.2018 

року) прийнято рішення про виплату дивідендів акціонерам Товариства за 

підсумками роботи Товариства у 2017 році.
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивіден-

дів, - 23 березня 2018 року. 
Виплата дивідендів здійснюватиметься грошовими коштами безпосе-

редньо акціонерам, зазначеним в переліку осіб, які мають право на отри-
мання дивідендів:

- акціонеру – резиденту в національній валюті України – гривні;
- акціонеру – нерезиденту в іноземній валюті (долар США) за курсом 

гривні до долара США, встановленим на міжбанківському валютному ринку 
України на дату придбання іноземної валюти. 

Виплата дивідендів здійснюватиметься шляхом перерахування Товари-
ством грошових коштів на грошові рахунки акціонерів Товариства.

У разі повернення Товариству перерахованих коштів, Товариство має за-
безпечити виплату дивідендів відповідним акціонерам через депозитарну сис-
тему України в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 

Порядок виплати дивідендів: шляхом виплати всієї суми дивідендів в 
повному обсязі всім особам, які мають право на отримання дивідендів. 

Контактна особа з питань виплати дивідендів - секретар Шепелявенко М.В., 
тел. +380 44 503 6470.

Інформація за телефоном: +380 44 503 6470.
ііі. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, для розкриття в загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії та визнає, що вона несе відповідальність згідно з чинним 
законодавством.

Директор коваленко Павло Леонідович, 23.03.2018 року.

сПіЛЬне УкраЇнсЬко-БіЛорУсЬке ПіДПриЄМство З іноЗеМниМи інвестиціЯМи 
У ФорМі ПриватноГо акціонерноГо товариства «атЛант - УкраЇна»

Приватне акцiонерне товариство
«наУково-вироБниЧе оБ’ЄДнаннЯ По 
ПЛеМiннiЙ сПравi i ПроГресивниХ 

теХноЛоГiЯХ в тваринництвi «ПроГрес»
(код ЄДрПоУ – 00709557)

Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів.
Місцезнаходження товариства: вул. Онопрієнка, будинок 10, м. Чер-

каси, Черкаської області, Україна, 18034.
Дата, час та місце проведення загальних зборів: «27 » квітня 2018 

року о 10:00 годині за адресою:, вул. Онопрієнка, будинок 10, м. Черкаси, 
Черкаської області, Україна, 18034 в приміщенні актового залу товариства.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загаль-
них зборах: Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «27 » квітня 2018 
року з 9:00 до 9:50 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: на 24:00 годину «23 » квітня 2018 року.

Проект ПорЯДкУ ДенноГо:
1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її по-

вноважень. 
2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення чергових за-

гальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «НВО «ПРОГРЕС», затвердження за-

ходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 
2018 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «НВО «ПРОГРЕС» про роботу 
за 2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік, порядку розподі-
лу прибутку (або покриття збитків) за 2017 рік. Визначення та розподіл пла-
нових показників прибутку на 2018 рік.

7. Відкликання Голови та членів Наглядової ради.
8. Обрання Голови та членів Наглядової ради.
9. Про припинення повноважень Директора.
10. Обрання Директора Товариства.
При реєстрації для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати 

паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу;

для представника акціонера (юридичної особи) - документ, що свідчить 
про повноваження посадової особи брати участь у загальних зборах (ори-
гінал, або нотаріально завірену копію), або довіреність на право участі у 
загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України;

для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта - довіре-
ність на право участі та голосуванні на загальних зборах, оформлена згід-
но з чинним законодавством України.

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства » до дня 
скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за міс-
цезнаходженням товариства: вул. Онопрієнка, будинок 10, кім 24, другий 
поверх, м. Черкаси, Черкаської області, Україна, 18034 у робочі дні з 8:00 
години до 16:00 години, а також в день зборів в місці проведення зборів до 
закінчення здійснення реєстрації. Особою, відповідальною за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами є директор Бащенко Володимир 
Михайлович, довідки за телефоном (0472) 55-09-95.

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

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а 
також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких 
не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції 
вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів 
акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства 
не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного пови-
нні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів 
у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію 
про те чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

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

адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного - http://nvo-progress.emitents.net.ua/ua/

телефон для довідок: (0472) 55-09-95. 
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Приватне акціонерне товариство
«УМансЬкиЙ оПтико-МеХаніЧниЙ ЗавоД»

(код ЄДрПоУ 21382916)
Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів.

Місцезнаходження товариства: 20300, Черкаська область, місто 
Умань, вул. Велика Фонтанна, будинок 2/38. Дата, час та місце прове-
дення загальних зборів: «26 » квітня 2018 року о 13:00 годині за адре-
сою: 20300, Черкаська область, місто Умань, вул. Велика Фонданна, буди-
нок 2/38 кімната №1.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загаль-
них зборах: реєстрація акціонерів здійснюватиметься «26 » квітня 2018 
року з 12:00 до 12:50 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: на 24:00 годину «20 » квітня 2018 року.

Проект ПорЯДкУ ДенноГо:
1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її по-

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

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

гальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «УМАНСЬКИЙ ОПТИКО-МЕХАНІЧНИЙ 

ЗАВОД», затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних 
напрямків діяльності на 2018 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «УМАНСЬКИЙ ОПТИКО-
МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» про роботу за 2017 рік, затвердження заходів за 
результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Наглядової ради Товариства.

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

7. Відкликання Голови та членів Наглядової ради.
8. Обрання Голови та членів Наглядової ради.
9. Про припинення повноважень Директора.
10. Обрання Директора Товариства.
При реєстрації для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати 

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

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

для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта - довіре-
ність на право участі та голосуванні на загальних зборах, оформлена згід-
но з чинним законодавством України.

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства » до 
дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з до-
кументами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, 
за місцезнаходженням товариства: 20300, Черкаська область, місто 
Умань, вул. Велика Фонтанна, будинок 2/38, кімната №1 у робочі дні з  
10-00 години до 16-00 години, а також в день проведення зборів – у місці 
їх проведення з 12:00 год. до 12:50 год. Особою, відповідальною за поря-
док ознайомлення акціонерів з документами є член Наглядової ради Гач-
кало Лілія Іванівна тел. 0(4744) 3-66-09. 

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

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товари-
ства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, 
кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з орга-
нів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 
загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до скла-
ду органів товариства не пізніше ніж за сім днів до дати проведення 
загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного 
повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо 
кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають міс-
тити інформацію про те чи є запропонований кандидат представником 
акціонера (акціонерів).

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

адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного - http://prat_umanskyomz.emitents.net.ua/ua 

телефон для довідок: 0(4744) 3-66-09.

ПовіДоМЛеннЯ Про Про ПровеДеннЯ ЗаГаЛЬниХ ЗБорів 
акціонерів 

ПУБЛіЧне акціонерне товариство «МонФарМ» 
(код ЄДРПОУ 00374870, місце знаходження – 19100, Черкаська область, 

Монастирищенський район, м. Монастирище, вул. Заводська, буд.8) 
повідомляє про скликання чергових річних Загальних зборів акціоне-
рів 27 квітня 2018 р., початок зборів об 11 годині 00 хв.

Місце проведення загальних зборів акціонерів: 19100, Черкась-
ка область, Монастирищенський район, м. Монастирище, вул. Заводська, 
буд.8, адмінкорпус №1, 1 поверх, кімн. №1.

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 
10.20, закінчення реєстрації: 10.50.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: 21.04.2018 року (станом на 24 годину).

Перелік питань та проекти рішень включених до проекту порядку 
денного:

1. Обрання членів лічильної комісії Товариства. Припинення їх повно-
важень.

2. Прийняття рішень (регламенту) з питань порядку проведення За-
гальних зборів. 

3. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 р. та прийняття рішення 
за результатами його розгляду. 

4. Звіту Наглядової ради Товариства за 2017 р. та прийняття рішення 
за результатами його розгляду. 

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р.
6. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2017р. 
7. Прийняття рішення про припинення повноважень (звільнення) чле-

нів Наглядової ради Товариства. Визначення кількісного складу Наглядо-
вої ради.

8. Про обрання (призначення) членів Наглядової ради.
9. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), 

що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-
правових договорів з членами Наглядової ради.

10. Про попереднє схвалення значних правочинів.
основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-

ємства (тис. грн.):
Найменування показника  період

Звітний
2017 р. *

попере-
дній

2016 р.
Усього активів 180672 153672
Основні засоби (за залишковою вартістю) 26149 23132
Запаси 47552 41066
Сумарна дебіторська заборгованість 102086 46362
Гроші та їх еквіваленти 4718 6462
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 99245 76789
Власний капітал 100820 86348
Зареєстрований статутний капітал 1575 1575
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 53107 44204
Поточні зобов'язання і забезпечення 26745 23120
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

16950 24479

Середньорічна кількість акцій (шт.) 6301624 6301624
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

2.68978 3.88455

адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного: www.monfarm.com.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових Загальних 
зборів акціонерів: Для отримання можливості ознайомитися з докумен-
тами, пов’язаними з порядком денним Загальних зборів, акціонер або 
його представник повинен подати письмовий запит на ім'я Директора не 
пізніше ніж за два робочі дні до дати ознайомлення. Запит має містити: 
найменування або прізвище, ім'я та по батькові акціонера; документи, які 
цікавлять акціонера; виписка зі свого рахунку у цінних паперах; бажана 
дата та час ознайомлення. Ознайомлення з документами здійснюється за 
місцезнаходженням Товариства (19100, Черкаська область, Монастири-
щенський район, місто Монастирище, вулиця Заводська, будинок .8, ад-
мінкорпус №2, 1 поверх, юридичний відділ), з 14-00 год. до 16-00 год., а у 
день проведення Загальних зборів - за вказаним вище місцем їх прове-
дення, з 9-00 год. до 12-00 год. Відповідальна особа — директор Домащук 
Богдан Борисович. Контакти: Мельник Руслан Володимирович, тел.
(04746-2-38-15).

Учасникам Загальних зборів акціонерів необхідно мати при собі доку-
менти, що посвідчують особу (паспорт), представникам акціонерів – пас-
порт та доручення, оформлене згідно з законодавством України.

наглядова рада. 
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ПУБЛіЧне акціонерне товариство «коростиШівсЬкиЙ 
кар’Єр»,

місцезнаходження: 12502, Житомирська обл., коростишівський р-н, 
м. коростишів, вул. Червоних партизанів, 29 (надалі – Пат «КОРОС-

ТИШІВСЬКИЙ КАР’ЄР»)
повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів 

ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР’ЄР», 
які відбудуться 26 квітня 2018 року о 10 год. 00 хв. (надалі – річні 

Загальні збори)
в місці проведення річних Загальних зборів за адресою: Житомир-

ська обл., коростишівський р-н, м. коростишів, вул. Червоних пар-
тизанів, 29, актовий зал каменеобробного виробництва товариства, 
2-й поверх, кімната №2.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних 
зборах буде проводитися 26 квітня 2018 року із 09 год. 00 хв. до 09 год. 
30 хв. за адресою: Житомирська обл., Коростишівський р-н, м. Корости-
шів, вул. Червоних партизанів, 29, актовий зал каменеобробного вироб-
ництва Товариства, 2-й поверх, кімната №2.

Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у річ-
них Загальних зборах ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР’ЄР», складеного у 
порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему 
України, станом на 20.04.2018 року.

Перелік питань, включених до Проекту Порядку денного річних 
Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР’ЄР»:

1. Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів ПАТ «КО-
РОСТИШІВСЬКИЙ КАР’ЄР» та визначення терміну дії їх повноважень. 

2. Про обрання Голови річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШІВ-
СЬКИЙ КАР’ЄР». 

3. Про обрання Секретаря річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИ-
ШІВСЬКИЙ КАР’ЄР». 

4. Про прийняття рішень з питань порядку проведення (регламенту 
роботи) річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР’ЄР». 

5. Розгляд Звіту Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР’ЄР» 
за 2017 рік, затвердження заходів за результатами розгляду Звіту, прий-
няття рішень за наслідками розгляду Звіту. 

6. Розгляд Звіту Правління ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР’ЄР» за 
2017 рік, затвердження заходів за результатами розгляду Звіту прийняття 
рішень за наслідками розгляду Звіту.

7. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР’ЄР» про 
фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік, прийняття рі-
шень за наслідками розгляду Звіту. 

8. Про затвердження висновків та Звіту Ревізійної комісії ПАТ «КО-
РОСТИШІВСЬКИЙ КАР’ЄР». 

9. Про затвердження річного звіту та балансу ПАТ «КОРОСТИШІВ-
СЬКИЙ КАР’ЄР» за 2017 рік. 

10. Про розподіл прибутку і збитків ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ 
КАР’ЄР» за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. 

11. Про розгляд висновків зовнішнього аудитору та затвердження за-
ходів за результатами його розгляду.

12. Про припинення повноважень членів та голови Наглядової ради 
ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР’ЄР». 

13. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ 
КАР’ЄР».

14. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які уклада-
тимуться з членами/головою Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШІВ-
СЬКИЙ КАР’ЄР», встановлення розміру їх винагороди. Про обрання (ви-
значення) особи, яка уповноважується від імені ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ 
КАР’ЄР» на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться 
з членами/головою Наглядової ради Товариства. 

основні показники фінансово – господарської діяльності підпри-
ємства (тис. грн.)*

найменування показника Період
звітний 

(2017 рік)
попере-

дній 
(2016 рік)

Усього активів 13221 12046
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2501 2464
Запаси 8232 6738
Сумарна дебіторська заборгованість 1899 2235
Гроші та їх еквіваленти 6 38
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

2494 2346

Власний капітал 5726 5578

Зареєстрований (пайовий/статутний)
 капітал

2699 2699

Довгострокові зобов’язання і 
забезпечення

48 66

Поточні зобов’язання і 
забезпечення

7447 6402

Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток) 

149 127

Середньорічна кількість акцій (шт.) 7712100 7712100
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

0,01932 0,01647

Адреса веб-сайту ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР’ЄР» , на якому роз-
міщено повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів 
ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР’ЄР», інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до Проекту Порядку денного, інфор-
мація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату 
складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про прове-
дення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ 
КАР’ЄР» та станом на дату складення переліку акціонерів, які мають пра-
во на участь у річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВ-
СЬКИЙ КАР’ЄР», проекти рішень з питань, включених до Порядку денно-
го річних Загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою, проекти 
рішень з питань, включених до Порядку денного річних Загальних зборів, 
які запропоновані акціонерами, що володіють більш як 5 відсотками акцій 
ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР’ЄР», перелік документів, що має надати 
акціонер (представник акціонера) для його участі у річних Загальних збо-
рах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР’ЄР»: http://korostyshiv-
karier.besaba.com./wordpress/. Для участі у річних Загальних зборах акці-
онерам потрібно мати документ, що посвідчує особу акціонера. 
Представникам акціонерів, крім того, необхідно мати документ, що відпо-
відно до законодавства надає право представляти акціонера на річних 
Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР’ЄР». Акціо-
нер має право: призначити свого представника постійно або на певний 
строк, у будь-який момент до закінчення строку, відведеного на реєстра-
цію учасників зборів, замінити свого представника, повідомивши про це 
реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у 
річних Загальних зборах акціонерів Товариства особисто. У разі, якщо 
для участі в Загальних зборах акціонерів з'явилося декілька представни-
ків акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана 
пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, 
повноваження щодо голосування на Загальних зборах акціонерів здій-
снюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представ-
ником. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, 
видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадо-
вими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися 
депозитарною установою у встановленому НКЦПФР 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 річних Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, 
тобто перелік питань, порядку денного річних Загальних зборів акціоне-
рів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно прого-
лосувати. Під час голосування на річних Загальних зборах акціонерів 
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 річних За-
гальних зборах акціонерів на свій розсуд. Станом на дату складання Пе-
реліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення 
річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР’ЄР» 
(05.03.2018р.): загальна кількість простих іменних акцій ПАТ «КОРОСТИ-
ШІВСЬКИЙ КАР’ЄР» становить 7712100 штук; загальна кількість голосу-
ючих простих іменних акцій ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР’ЄР» стано-
вить 7632305 штук. Акціонери (уповноважені представники акціонера) 
можуть ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для 
прийняття рішень з питань Порядку денного річних Загальних зборів під 
час підготовки до річних Загальних зборів, за місцезнаходженням ПАТ 
«КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР’ЄР»: Житомирська обл., Коростишів-
ський  р-н, м. Коростишів, вул. Червоних партизанів, 29, актовий зал ка-
менеобробного виробництва Товариства, 2-й поверх, кімната №2, у робо-
чі дні: з понеділка по п’ятницю з 09 годин 00 хвилин до 18 годин 00 хвилин, 
а в день проведення річних Загальних зборів - в місці їх проведення. По-
садовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з 
матеріалами (документами) необхідними для прийняття рішень з питань 
Порядку денного річних Загальних зборів під час підготовки до річних За-

ПУБЛіЧне акціонерне товариство 
«коростиШівсЬкиЙ кар’Єр»
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гальних зборів, є член Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ 
КАР’ЄР» Колесник Валерій Федорович. Телефон для довідок: (04130) 
5-13-33. Акціонери мають право отримати письмову відповідь Товариства 
на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до Проекту 
Порядку денного та Порядку денного річних Загальних зборів до дати 
проведення річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР’ЄР». 
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШІВ-
СЬКИЙ КАР’ЄР», а також щодо нових кандидатів до складу органів Това-

риства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з 
органів. Пропозиції, оформлені у відповідності до вимог Закону України 
«Про акціонерні товариства», вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати 
проведення річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР’ЄР», 
а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше, ніж за 7 днів 
до дати проведення річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ 
КАР’ЄР».

наглядова рада товариства 

Публічне акціонерне товариство «ГОРОДЕНКІВСЬКИЙ СИРЗАВОД» 
(далі Товариство), код за ЄДРПОУ 00445720, місцезнаходження: 78100, 
Івано-Франківська область, Городенківський район, місто Городенка, вули-
ця Височана, будинок 2, повідомляє про проведення чергових загальних 
зборів акціонерів, які відбудуться 26 квітня 2018 року о 10.00 год. за адре-
сою: івано-Франківська область, Городенківський район, місто Горо-
денка, вулиця височана, будинок 2, адміністративний корпус, 3-й по-
верх, актова зала № 1. Реєстрація акціонерів для участі у загальних 
зборах буде проводитись 26 квітня 2018 р за місцем проведення загальних 
зборів. 

Початок реєстрації акціонерів – 09.00 год, закінчення реєстрації – 
09.45 год. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах акціонерів: 20 квітня 2018 року.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного 
голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 

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

їх повноважень;
Проект рішення- Обрати членів лічильної комісії у складі: Голова лі-

чильної комісії – Липчук Богдан Іванович, член лічильної комісії – Богоніс 
Іван Михайлович, член лічильної комісії – Куцик Мирослав Петрович.

2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів 
Проект рішення-Обрати Головою зборів – Маруду Володимира Степа-

новича, секретарем зборів – Дем’янів Оксану Богданівну.
3. Звіт Правління Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за резуль-

татами розгляду звіту виконавчого органу Товариства.
Проект рішення- Затвердити звіт Правління Товариства за 2017 рік.
4. Звіт Наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за результатами 

розгляду звіту Наглядової ради.
Проект рішення – затвердити звіт Наглядової Ради Товариства та вра-

хувати при затвердженні річного звіту Товариства.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017 рік. Прийняття рішення за 

результатами розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії. 
Проект рішення – затвердити звіт ревізійної комісії Товариства та враху-

вати при затвердженні річного звіту Товариства.
6. Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік.
Проект рішення – затвердити річний звіт ПАТ «Городенківський сирза-

вод» за 2017 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог за-

конодавства. 
Проект рішення – затвердити порядок розподілу прибутку та збитків.
8. Про припинення Товариства шляхом його ліквідації.
Проект рішення: Припинити Публічне акціонерне товариство «Городен-

ківський сирзавод» шляхом його ліквідації.
9. Про обрання Ліквідаційної комісії Товариства.
Проект рішення: Обрати членів ліквідаційної комісії у складі: Голова лік-

відаційної комісії – Маруда Володимир Степанович, члени ліквідаційної 
комісії – Гончаров Юрій Валерійович, Коряков Сергій Валерійович.

10. Про затвердження порядку та строку припинення Товариства шля-
хом ліквідації.

Проект рішення: затвердити порядок та строки припинення ПАТ «Горо-
денсківський сирзавод» шляхом ліквідації.

11. Про затвердження порядку розподілу між акціонерами майна Това-
риства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів.

Проект рішення: затвердити порядок розподілу між акціонерами майна 
ПАТ «Городенківський сирзвод», що залишилось після задоволення вимог 
кредиторів.

12. Про затвердження порядку та строку заявлення кредиторами своїх 
вимог.

Проект рішення: затвердити порядок та строки заявлення кредиторами 
своїх вимог.

13. Про дострокове припинення повноважень Наглядової ради, та ви-
конавчого органу,у зв’язку з ліквідацією Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради та 
виконавчого органу у повному складі у зв’язку з ліквідацією Товариства.

14. Про прийняття рішення про схвалення вчинення значних право-
чинів.

Проект рішення: Схвалити вчинення Договору купівлі-продажу комплек-
су від 01.03.2018 р. на суму 8 190 616 (вісім мільйонів сто дев’яносто тисяч 
шістсот шістнадцять) гривень 00 коп. з ПДВ, укладеного між ПАТ «Горо-
денківський сирзавод» та ТОВ «Городенківський сирзавод», а також схва-
лити вчинення Договору купівлі-продажу обладнання від 23.03.2018 р. на 
суму 2 880 000 (два мільйони вісімсот вісімдесят тисяч) гривень 00 коп., 
укладеного між ПАТ «Городенківський сирзавод» та ТОВ «Городенківський 
сирзавод».

15. Про визначення осіб, уповноважених на здійснення дій, необхідних 
для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань запису про припинення Това-
риства шляхом ліквідації.

Проект рішення: Уповноважити Маруду Володимира Степановича на 
здійснення дій, необхідних для внесення до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за-
пису про припинення Товариства шляхом ліквідації.

Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право озна-
йомиться з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного Загальних зборів, зокрема але не виключно з проектом до-
говору про обов’язковий викуп акцій. Після отримання повідомлення про 
проведення Загальних зборів. Акціонери можуть ознайомитись із зазначе-
ними документами, у робочі дні за адресою: 78100, Івано-Франківська об-
ласть, Городенківський район, місто Городенка, вулиця Височана, буди-
нок  2, кабінет № 2 з 10:00 до 17:00 години, а також у день проведення 
загальних зборів за місцем їх проведення. Посадова особа, відповідальна 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Ергешова А.М. До-
відки за телефоном: 03430 22722.

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, а щодо кандидатів до складу органів 
товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. 
Зазначені пропозиції мають відповідати вимогам, визначеним Законом 
України «Про акціонерні товариства».

Акціонери мають право надати письмові запитання та отримати пись-
мові відповіді щодо питань, включених до проекту порядку денного загаль-
них зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загаль-
них зборів.

Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимага-
ти здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих 
акцій у випадках та порядку, визначених ст.69 Закону України «Про акціо-
нерні товариства».

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі пе-
реліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Для 
участі у Загальних зборах акціонеру (його представнику) необхідно мати 
документ, що ідентифікує особу, яка зафіксована у реєстрі (бажано - 
паспорт), представнику(ам) акціонера – також документ, що підтверджує 
повноваження представника на участь у Загальних зборах у відповід-
ності до вимог чинного законодавства України; для керівника акціонера 
- юридичної особи: завірені печаткою юридичної особи витяг зі Статуту 
та документи, що підтверджують його обрання (призначення) на посаду 
керівника, паспорт.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства 
може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а та-
кож уповноважена особа держави чи територіальної громади.

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.

ПУБЛіЧне акціонерне товариство 
«ГороДенківсЬкиЙ сирЗавоД»
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Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціо-
нерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто пере-
лік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке 
(проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на за-
гальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено 
завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо 
голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загаль-
них зборах акціонерів на свій розсуд.

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

ТАКОЖ ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ, що власники цінних паперів, які не 
уклали договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено 
згідно пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему 
України», мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних 
зборах акціонерного товариства, що проводяться після 11.10.2014 року (без 

видачі таким особам бюлетеня для голосування).
Для укладення договору з депозитарною установою з метою мати мож-

ливість голосувати на загальних зборах необхідно звернутися до ТОВ «ПРО 
КАПІТАЛ СЕК’ЮРІТІЗ» (тел.: (044)-591-52-54, адреса: м. Київ, вул. Пред-
славинська, буд. 11-А, контактна особа – Севастьянова Ганна Володимирів-
на).

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а 
також інформація, зазначена в частині 4 ст.35 Закону України «Про акціо-
нерні товариства»: http://gsz.pat.ua/

Відповідно до переліку осіб, яким надсилається повідомлення про про-
ведення загальних зборів складеного ПАТ «НДУ» станом «12» березня 
2018 року загальна кількість акцій складає 7520000 шт , кількість голосую-
чих акцій 6 847 400 шт.

наглядова рада

Приватне акціонерне товариство «Первомайське шляхове 
ремонтно-будівельне управління» код за ЄДРПОУ 03331430 місцезна-
ходження: 55214, Миколаївська обл., місто Первомайськ, ВУЛИЦЯ 
КАМ'ЯНОМОСТІВСЬКА, будинок 3 ( далі товариство ) повідомляє про 
скликання чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Первомайське шля-
хове ремонтно-будівельне управління», які відбудуться 27 квітня 2018 р. 
об 13 годині за адресою: Миколаївська область м. Первомайськ 
вул..  к.Мостівська,3. кабінет № 2

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися з 12 години 20 хвилин до 
12  години 50 хвилин за адресою місця проведення загальних зборів акціо-
нерів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціо-
нерів приватного акціонерного товариства «Первомайське шляхове 
ремонтно-будівельне управління», буде складено станом на 24 годину 
23 квітня 2018 року.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного 
голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 

денного
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів. 
3. Звіт Директора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за резуль-

татами розгляду звіту Директора Товариства.
4. Звіт Наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за результатами 

розгляду звіту Наглядової ради.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017 рік. Прийняття рішення за 

результатами розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії. 
6. Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог за-

конодавства.
8. Про відміну рішень щодо реорганізації, які були прийняті загальними 

зборами акціонерів 20 квітня 2017 року.
З матеріалами щодо питань Порядку денного можна ознайомитись за 

адресою: Миколаївська область., м. Первомайськ, вул. Кам'яномостівська, 
буд.3, приміщення адміністрації ПрАТ «Первомайське ШРБУ», кабінет № 1, 
в робочі дні з 09:00 до 16:00 год., а також у день проведення Загальних 
зборів за місцем їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами – Горячкiвський Володимир Мико-
лайович. Телефон для довідок: (05161) 4-24-39.

Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право озна-
йомиться з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного Загальних зборів, зокрема але не виключно з проектом до-
говору про обов’язковий викуп акцій. після отримання повідомлення про 
проведення Загальних зборів. Акціонери можуть ознайомитись із зазначе-
ними документами, у робочі дні за адресою: Миколаївська область., м. Пер-
вомайськ, вул. Кам'яномостівська, буд.3, приміщення адміністрації 
ПрАТ «Первомайське ШРБУ», кабінет № 1, в робочі дні з 09:00 до 16:00 год., 
а також у день проведення Загальних зборів за місцем їх проведення. По-
садова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами – Горячкiвський Володимир Миколайович. Телефон для довідок: 
(05161) 4-24-39.

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, а щодо кандидатів до складу органів 

товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. 
Зазначені пропозиції мають відповідати вимогам, визначеним Законом 
України «Про акціонерні товариства».

Акціонери мають право надати письмові запитання та отримати пись-
мові відповіді щодо питань, включених до проекту порядку денного загаль-
них зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загаль-
них зборів.

Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимага-
ти здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих 
акційу випадках та порядку, визначених ст.69 Закону України «Про акціо-
нерні товариства».

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі пере-
ліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Для участі у 
Загальних зборах акціонеру (його представнику) необхідно мати документ, 
що ідентифікує особу, який зафіксований у реєстрі (бажано - паспорт), 
представнику(ам) акціонера – також документ, що підтверджує повнова-
ження представника на участь у Загальних зборах у відповідності до вимог 
чинного законодавства України; для керівника акціонера - юридичної осо-
би: завірені печаткою юридичної особи витяг зі Статуту та документи, що 
підтверджують його обрання (призначення) на посаду керівника, паспорт.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товари-
ства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, 
а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

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

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

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

ТАКОЖ ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ, що власники цінних паперів, які не 
уклали договору з депозитарною установою та право голосу яких обмеже-
но згідно пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему 
України», мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних 
зборах акціонерного товариства, що проводяться після 11.10.2014 року 
(без видачі таким особам бюлетеня для голосування).

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а 
також інформація, зазначена в частині 4 ст.35 Закону України «Про акціо-
нерні товариства»: shrbu.pat.ua

Відповідно до переліку осіб, яким надсилається повідомлення про про-
ведення загальних зборів складеного ПАТ «НДУ» станом «12 » березня 
2018 року загальна кількість акцій складає 7300 шт , кількість голосуючих 
акцій 5267 шт.

Приватне акціонерне товариство 
«ПервоМаЙсЬке ШЛЯХове реМонтно-БУДівеЛЬне УПравЛіннЯ» 

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



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №58, 26 березня 2018 р. 
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Повідомлення 
про проведеннязагальних зборів

Приватне акціонерне товариство «Володимирецький молочний за-
вод» (код за ЄДРПОУ - 00446960, місцезнаходження: 34300, Рівнен-
ська область, смт Володимирець, вул. Сагайдачного, 88, далі - Това-
риство), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів 
Товариства:

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

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

11.00 год.
Місце проведення загальних зборів (із зазначенням номера кімна-

ти, офісу або залу, куди мають прибути акціонери): в будівлі контори 
Товариства за адресою: 34300, рівненська область, смт володими-
рець, вул. сагайдачного, 88, кабінет директора.

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

Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні 
збори акціонерів, проводиться у день проведення за адресою прове-
дення загальних зборів з 10:00 до 10:45.

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

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

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

1. Обрання Лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення 
про припинення її повноважень.

Проект рішення: обрати лічильну комісію в наступному складі: го-
лова лічильної комісії Ситай Іванна Петрівна. Припинити повноважен-
ня лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів 
Товариства.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів. 
Проект рішення: обрати головою зборів Кучму Сергія Васильови-

ча, а секретарем – Луковець Галину Корніївну.
3. Звіт Директора товариства про підсумки фінансово-

господарської діяльності товариства за 2017 рік та затвердження 
звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора Товариства про 
підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 
2017 рік. 

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішен-
ня за наслідками його розгляду.

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

5. Звіт Ревізора за 2017 рік та затвердження звіту і висновків Реві-
зора.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства 
за 2017 рік.

6. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товари-
ства за 2017 рік.

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

7. розподіл прибутку і збитків товариства.
Проект рішення: Розподіл прибутку не проводити, покриття збитків 

Товариства здійснити за рахунок прибутку, який планується отримати 
в майбутніх періодах. 

8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом за-
твердження його в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товари-
ства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Ди-
ректора Товариства Луковець Галину Корніївну підписати Статут в 
новій редакції. Уповноважити Директора Товариства Луковець Галину 
Корніївну з правом передоручення забезпечити проведення держав-
ної реєстрації Статуту в новій редакції.

5)адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформа-
ція з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в 
частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні то-
вариства»:

 http://http://www.volmoloko.pat.ua/
6) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими 

вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних 
зборів: Від дати надіслання повідомлення про проведення загаль-
них зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає 
акціонерам та/або їх представникам можливість ознайомитися з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, у робочі дні 
(понеділок-п’ятниця) з 09:00 до 11:00 години за місцезнаходженням 
Товариства: 34300, Рівненська область, смт Володимирець, 
вул. Сагайдачного, 88 у кабінеті директора в будівлі контори Това-
риства, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх про-
ведення.

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами, є директор Луковець Галина Корніївна. Довідки за тел.: 
(03634) 2-56-08.

7) Про права, надані акціонерам відповідно до вимог ста-
тей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», яки-
ми вони можуть користуватися після отримання повідомлен-
ня про проведення загальних зборів, а також строк, протягом 
якого такі права можуть використовуватися: Кожний акціонер 
має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту 
порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а та-
кож щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість 
яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. 
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 
загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до 
складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати про-
ведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових пи-
тань до проекту порядку денного повинні містити відповідні про-
екти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени 
наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформа-
цію про те, чи є запропонований кандидат представником акціоне-
ра (акціонерів). Пропозиція до проекту порядку денного загальних 
зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням 
прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, 
типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до 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. З детальною інформацією, стосов-
но оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акці-
онерам після отримання повідомлення про проведення загальних 
зборів акціонерів у строк до дати проведення загальних зборів, 
акціонери можуть ознайомитись в ст. ст. 36 та 38 Закону України 
«Про акціонерні товариства», а також звернутись до керівництва 
Товариства для уточнення інформації.

8) Для участі у Зборах акціонери товариства повинні мати 
при собі документ, що посвідчує їх особу. Представники акці-
онерів товариства повинні мати при собі документ, який по-
свідчує їх повноваження, та документ, що посвідчує їх особу. 
Довіреність на право участі та голосування на загальних збо-
рах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або 
іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а 
також може посвідчуватися депозитарною установою у вста-
новленому нкцПФр порядку. Довіреність на право участі та 
голосування на загальних зборах від імені юридичної особи 
видається її органом або іншою особою, уповноваженою на 
це її установчими документами. Довіреність на право участі 
та голосування на загальних зборах може містити завдання 
щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах 
представник повинен голосувати саме так, як передбачено за-
вданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить зав-
дання щодо голосування, представник вирішує всі питання 
щодо голосування на загальних зборах акціонерів на власний 
розсуд.

9) відповідно переліку акціонерів, яким надсилається письмо-
ве повідомлення про проведення річних загальних зборів това-
риства, складеному станом на 26 лютого 2018 р., загальна кіль-
кість простих іменних акцій складає 462511 штук, у т.ч. 
голосуючих – 379961 штук.

наглядова рада Прат «володимирецький молочний завод»

Приватне акціонерне товариство 
«воЛоДиМирецЬкиЙ МоЛоЧниЙ ЗавоД»
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Шановні акціонери! 
Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» (місцезнаходження: Україна, 53201, 
Дніпропетровська область, м. Нікополь, пр. Трубників, 56) повідомляє 
про проведення річних Загальних зборів Товариства 26 квітня 2018 
року об 14 год. 00 хв. за адресою: Україна, Дніпропетровська об-
ласть, м. нікополь, пр. трубників, 56 (4 поверх, к. 417).

Проект ПорЯДкУ ДенноГо:
1.Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припи-

нення їх повноважень.
2. Затвердження порядку проведення Загальних зборів Товари-

ства.
3. Затвердження звіту Правління Товариства про результати діяль-

ності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати 

діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту.

5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 
2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-
господарської діяльності Товариства у 2017 році.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.
8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в 

новій редакції.
9. Припинення повноважень Голови Правління Товариства.
10. Обрання Генерального директора Товариства.Затвердження 

умов Контракту з Генеральним директором ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРО-
ЦЕНТРАЛЬ», встановлення розміру його винагороди

11. Внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства 
шляхом викладення його в новій редакції.

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

13. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства 
шляхом викладення його в новій редакції.

14. ЗатвердженняПоложення про Генерального директора Товари-
ства.

15. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товари-
ства шляхом викладення його в новій редакції.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених 
до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині 4 
статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщена на 
власному веб-сайті Товариства: www.tets.interpipe.biz.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається пові-
домлення про проведення Загальних зборів Товариства, тобто станом 
на 01 березня 2018 року, загальна кількість акцій Товариства складає 
34 448 081 штук, загальна кількість голосуючих акцій складає  
34 448 081 штук.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних збо-
рів до дати проведення Загальних зборів кожен з акціонерів має право 
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі 
дні, робочий час за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, 
пр. Трубників, 56, поверх 2, кабінет головного бухгалтера № 13. 

В день проведення Загальних зборів 26 квітня 2018 року ознайом-
лення акціонерів з матеріалами Загальних зборів та документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбува-
ється у місці проведення Загальних зборів Товариства. 

Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підго-
товки до Загальних зборів, надаються на письмовий запит акціонера. 
Письмовий запит складається у довільній формі та має бути особисто 
підписаний акціонером-фізичною особою або уповноваженим пред-
ставником акціонера - юридичної чи фізичної особи. 

Ознайомлення з документами здійснюється особисто акціонером – 
при пред'явленні документа, що посвідчує особу, або представником 
акціонера – при пред'явленні довіреності, оформленої у відповідності 
до вимог чинного законодавства, а також документа, що посвідчує 
особу. 

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами – головний бухгалтер ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» 
Куделя Лідія Тимофіївна.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, вклю-
чених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства. Про-

позиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загаль-
них зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту 
порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих пи-
тань. 

Порядок подання пропозицій щодо питань, включених до проекту 
порядку денного Загальних зборів Товариства регулюється Положен-
ням про Загальні збори Товариства. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних 
зборах Товариства, буде складено станом на 24 годину за три робочих 
дні до дня проведення річних Загальних зборів, тобто на 24 годину  
20 квітня 2018 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних За-
гальних зборах Товариства буде здійснюватися за місцем проведення 
Загальних зборів 26 квітня 2018 року з 13:00 до 13:45. 

Для реєстрації та участі у Загальних зборах при собі необхідно 
мати:

- акціонерам – документ, який посвідчує особу (паспорт); 
- представникам акціонерів – довіреність на право участі та голо-

сування на загальних зборах, оформлену у відповідності до вимог 
чинного законодавства, або інший документ, який підтверджує повно-
важення представника, та документ, який посвідчує особу (паспорт).

Акціонери беруть участь у Загальних зборах особисто або через 
своїх представників. Представником акціонера – фізичної чи юридич-
ної особи може бути інша фізична особа або уповноважена особа 
юридичної особи. Акціонер має право видати довіреність на право 
участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представ-
никам. Надання довіреності на право участі та голосування на Загаль-
них зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціоне-
ра, який видав довіреність, замість свого представника. 

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

Довіреність на право участі та 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 За-
гальних 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.

Додаткову інформацію можливо отримати за телефонами: (0566) 
638-055
основні показники фінансово-господарської діяльності товари-

ства (тис. грн.) 
найменування показника Період

звітний 
(2017)

попередній 
(2016)

Усього активів 10 767 12 583
Основні засоби (за залишковою вартістю) 10 202 11 173
Запаси 31 825
Сумарна дебіторська заборгованість 487 497
Гроші та їх еквіваленти 9 50
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-28 920 -27 564

Власний капітал 10 395 11 751 
Зареєстрований (пайовий/статутний) капі-
тал

34 448 34 448

Довгострокові зобов'язання і забезпечен-
ня

25 32

Поточні зобов'язання і забезпечення 347 800
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

-1 356 -5 569

Середньорічна кількість акцій (шт.) 34 448 081 34 448 081
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.) 

-0,04 -0,16

наглядова рада Прат «теПЛоеЛектроцентраЛЬ

Приватне акціонерне товариство 
«теПЛоеЛектроцентраЛЬ»
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Наглядова рада Приватного акціонерного товариства 
«ХарЧо ПроДПакУваннЯ» (надалі Товариство, код ЄДРПОУ 
03569120, адреса місцезнаходження: 03039, м. київ, вул. саперно-
слобідська, 25) повідомляє про скликання річних Загальних зборів 
акціонерів, які відбудуться 26 квітня 2018 року об 10:00 годині, за 
адресою: 03039, м. київ, вул. саперно-слобідська, 25, у залі за-
сідань, 2 поверх. 

Реєстрація учасників зборів відбудеться з 09:00 до 09:45 за місцем 
проведення Зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних 
зборах акціонерів Товариства, буде складено станом на 24 годину 20 
квітня 2018 року.

Проект ПорЯДкУ ДенноГо:
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Прийняття нової редакції Положення про Загальні збори Товари-

ства.
3. Звіт Правління за результатами фінансово-господарської діяль-

ності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту. 

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

5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за під-
сумками 2017 року та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
та висновків.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік.
8. Прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо вчинення 

яких є заінтересованість.
9. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, щодо 

вчинення яких є заінтересованість. 
10. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товари-

ством акцій.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-

ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: http://emitent.tetra-studio.com.ua/hpp.

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 
(так як порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, ви-
значених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме 
питання п.п.8 та 9 порядку денного);

- 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 пізні-
ше 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 днів до дати проведення Зборів);

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

Кожний акціонер має право отримувати інформацію і докумен-
ти необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. 
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних збо-
рів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціо-
нерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного. Порядок ознайомлен-
ня акціонерів з матеріалами та документами щодо питань порядку 
денного зборів: з матеріалами та проектами документів можна 
ознайомитись в день проведення зборів за місцем проведення 
зборів, а також в період від дати надіслання повідомлення про 
проведення загальних зборів по 25.04.2018 р. з 10:00 до 13:00 за 
адресою: 03039, м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, 25, у залі засі-
дань, ІІ поверх, звернувшись із заявою складеною у довільній 
формі. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріа-

лами – голова правління Аксьонов Віталій Тимофійович. Для озна-
йомлення з документами необхідно пред’явити документ, що по-
свідчує особу, виписку з рахунку в цінних паперах. 

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, 
включених 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 вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 
зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товари-
ства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних 
зборів. Пропозиція до проекту порядку денного зборів подається 
на ім'я Товариства за адресою: 03039, м. Київ, вул. Саперно-
Слобідська, 25, в письмовій формі із зазначенням прізвища (най-
менування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу 
належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту 
рішення. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту по-
рядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих пи-
тань.

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 голосуван-
ня, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із за-
значенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно прого-
лосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник 
повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо го-
лосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосу-
вання, представник вирішує всі питання щодо голосування на За-
гальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати 
довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах 
декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який 
час відкликати чи замінити свого представника на зборах. Надан-
ня довіреності на право участі та голосування на Загальних збо-
рах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, 
який видав довіреність, замість свого представника.

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату скла-
дання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведен-
ня загальних зборів: за станом на 19.03.2018 р. загальна кількість про-
стих акцій становить 2107488 штук, кількість голосуючих акцій 
становить 2093816 штук.

Телефон для довідок: тел.(044) 569-49-17, (044) 569-49-18.

основні показники 
фінансово-господарської діяльності

Прат «ХарЧоПроДПакУваннЯ» за 2017 рік
найменування показників Період (в тис.грн.)

Звітний 
2017 рік

Попере-
дній 

2016 рік
Усього активів 11134 10995
Основні засоби (залишкова вартість) 8081 8260
Дострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1372 1291
Сумарна дебіторська заборгованість 1621 1361
Грошові кошти та еквіваленти 44 58
Власний капітал 10269 10269
Статутний капітал 527 527
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 865 726
Чистий прибуток (збиток) 1 (220)
Середньомісячна кількість акцій (шт.) 2107488 2107488
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

163 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

1 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

47 52

наглядова рада товариства

ПовіДоМЛеннЯ Про скЛиканнЯ ріЧниХ ЗаГаЛЬниХ ЗБорів 

ПриватноГо акціонерноГо товариства 
«ХарЧоПроДПакУваннЯ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента і. Загаль-
ні відомості. 1. Повне найменування емітента Приватне акціонер-
не товариство «оМеЛЯнівсЬкиЙ ГранітниЙ 
кар’Єр». 2. Код за ЄДРПОУ 31638386. 3. Місцезнаходження 11560 Жито-
мирська обл., Коростенський р-н, с. Горщик, вул. Заводська, буд. 15. 4.Міжмісь-
кий код, телефон та факс (04142) 55936, 04142 91607. 5. Електронна поштова 
адреса ogk@emzvіt.com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації www.ogk.ho.ua. 7. Вид 
особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

іі. текст повідомлення В зв’язку із необхідністю переобрання Наглядо-
вої ради Товариства рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол №1 
від 23.03.2018 р.)23.03.2018 р. припинені повноваження:

- голови та члена Наглядової ради Кучинського Володимира Леонідови-
ча, який володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 
0.00259  %. На посаді члена Наглядової ради перебував з 18.03.2016 р., на 
посаді голови Наглядової ради перебував з 01.09.2017 р. Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не нада-
ла згоди на розкриття своїх паспортних даних;

- члена Наглядової ради Андрієвського Анатолія Євгеновича, який воло-
діє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 0.00259 %. На посаді 
члена Наглядової ради перебував з 18.03.2016 р. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди 
на розкриття своїх паспортних даних. 

В зв’язку з необхідністю обрання Наглядової ради Товариства рішенням 
загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 23.03.2018 р.) 23.03.2018 р. Ку-
чинський Володимир Леонідович обраний членом Наглядової ради Товари-
ства строком на 3 роки. Володіє часткою в статутному капіталі Емітента в роз-
мірі 0.00259 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 

немає. Перелік інших посад, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: 
маркшейдер. Посадова особа є акцiонером (не є представником акцiонера, не 
є представником групи акцiонерiв, не є незалежним директором). Посадова 
особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

В зв’язку з необхідністю обрання Наглядової ради Товариства рішенням 
загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 23.03.2018 р.) 23.03.2018 р. 
Андрієвський Анатолій Євгенович обраний членом Наглядової ради Товари-
ства строком на 3 роки. Володіє часткою в статутному капіталі Емітента в 
розмірі 0.00259 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. Перелік інших посад, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: 
робітник колії. Посадова особа є акцiонером (не є представником акцiонера, 
не є представником групи акцiонерiв, не є незалежним директором). Посадо-
ва особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

В зв’язку з необхідністю обрання Наглядової ради Товариства рішенням за-
гальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 23.03.2018 р.) 23.03.2018 р. Гонча-
ренко Олександр Юрійович обраний членом Наглядової ради Товариства стро-
ком на 3 роки. В зв’язку з необхідністю обрання голови Наглядової ради 
Товариства рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №5 від 23.03.2018 
р.) 23.03.2018 р. Гончаренко Олександр Юрійович обраний головою Наглядової 
ради Товариства на строк до 23 березня 2021 року. Володіє часткою в статутно-
му капіталі Емітента в розмірі 0.01815 %. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. Перелік інших посад, які обіймала ця особа протягом 
останніх 5 років: директор. Посадова особа є акцiонером (не є представником 
акцiонера, не є представником групи акцiонерiв, не є незалежним директором). 
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

ІІІ. Підпис1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством.  2. Голова правління Ганський Валерій Фран-
цович 23 березня 2018 року.

ПУБЛіЧне акціонерне товариство
«вироБниЧо-торГова конДитерсЬка 

ФаБрика «ЛасоЩі»
(місцезнаходження: 76010, м. Івано-Франківськ, вул. Ленкавського,12А код 

ЄДРПОУ 00382102, далі - Товариство)
повідомляє про проведення річних загальних зборів товариства,

які відбудуться 24 квітня 2018 року
об 11-00 год за адресою76018 м. івано-Франківськ, вул. Чорновола,7 

(готель станіславів)
Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах розпочнеться о 

09-45 год. та закінчиться о 10-30 год. за місцем проведення загальних 
зборів.

Перелік акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах 
складається станом на 24 годину 18 квітня 2018 року.

Проект порядку денного загальних зборів Пат «вткФ «ЛасоЩі».
1. Обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів
2. Обрання лічильної комісії .
3. Звіт Голови Правління про фінансово-господарську діяльність Това-

риства за 2017рік.
4. Затвердження звіту висновків Ревізійної Комісії за 2017 рік.
5. Звіт Наглядової ради за 2017 рік.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
7.Розподіл прибутку, визначення покриття збитків, прийняття рішення 

щодо виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства за 2017 рік.
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис. грн.) за 2017р.
Найменування показника Період

Звітний, 2017р. Попередній, 
2016р.

Усього активів 27768 29312
Основні засоби 9121 6817
Довгострокові фінансові інвестиції -
Запаси 6636 7031
Сумарна дебіторська заборгованість 6433 10274
Грошові кошти та їх еквіваленти 5182 4860
Нерозподілений прибуток 344 2750
Власний капітал 2055 4461
Статутний капітал 1711 1711
Довгострокові зобов'язання 
Поточні зобов'язання 25583 24710
Чистий прибуток (збиток) (2406) 3962
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1629105 1629105

Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду 
Чисельність працівників на кінець 
періоду

59 70

У відповідності до вимог ст.36 Закону України ″Про акціонерні товари-
ства″ та статуту Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного шляхом 
надання відповідних документів та проекту (проектів) рішень в електронній 
формі на письмовий запит акціонера, у якому обов’язково зазначаються 
найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім’я та по-
батькові акціонера – фізичної особи, його контактні адреса та номер теле-
фону, кількість (тип) належних йому акцій та до якого обов’язково додаєть-
ся виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана зберігачем станом 
на дату подання письмового запиту. Зазначені документи та проект (про-
екти) рішень надаються на вибір акціонера (вказаний у його письмовому 
запиті) або шляхом їх передачі акціонеру на відповідному носії електронної 
інформації, наданому акціонером, за місцезнаходженням Товариства, або 
шляхом відправлення на електронну поштову адресу, вказану акціонером 
у його письмовому запиті.

Для участі у зборах акціонеру необхідно мати при собі паспорт (доку-
мент, що внесений до анкетних даних рахунку в ЦП), а представнику акціо-
нера –документ зазначений в довіреності та довіреність на право пред-
ставляти інтереси акціонера на зборах.Якщо представник акціонера 
юридичної особи уповноважений відповідно до статутних 
документів,необхідно мати при собі завірений належним чином статут та 
документ про призначення на посаду.Порядок участі та голосування на 
ЗЗА за довіреністю визначено статтею 39 Закону України «Про акціонерні 
товариства».

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

Станом на23.03.2018., дату складання переліку осіб, яким надається 
повідомлення про проведення ЗЗА, загальна кількість акцій становить 
1629105 шт та голосуючих акцій 1621694шт. 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами та матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час 
підготовки до загальних зборів, - директор Товариства Шкунда Василь Фе-
дорович Телефон для довідок: (0342) 72-06-11 Правління ПАТ «ВТКФ «Ла-
сощі»

Голова Правління  Мачей Мардила

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛОНСЬКЕ ПІДПРИЄМ-
СТВО «АГРОХІМ» (надалі - Товариство)

Місцезнаходження: Хмельницька область, м. Полонне, вул. Залізнич-
на, 131 код ЄДРПОУ 05491385,

повідомляє, про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товари-
ства (надалі - Збори) 27 квітня 2018 року на 14 годину 00 хв., за адресою: 
Хмельницька обл., м. Полонне, вул. Залізнична, 131, актовий зал.

Проект порядку денного Зборів включатє наступні питання:
1. обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Прат «По-

лонське підприємство «агрохім».
Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:
Склад лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Това-

риства (надалі - Збори) обрати з числа працівників Товариства у кількос-
ті трьох осіб:

- голова лічильної комісії – Салюк Олександр Михайлович;
- член лічильної комісії – Манзюк Таміла Олександрівна;
- член лічильної комісії – Лісова Алла Володимирівна.
Уповноважити лічильну комісію на роз’яснення порядку голосування, 

проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результа-
тів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших 
питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах.

2. обрання голови і секретаря Зборів та затвердження процедур-
них питань і регламенту роботи Зборів.

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:
1. Обрати Головою Зборів Голову Правління Товариства – Палюхов-

ського Валентина Анатолійовича, секретарем Зборів — юрисконсуль-
та – Градомського Ігора Йосиповича.

2. Затвердити наступний регламент проведення Зборів:
- виступи з питань порядку денного – до 15 хв.;
- обговорення питань порядку денного – до 15 хв.;
- інші виступи, довідки – до 10 хв.;
- голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться з ви-

користанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затвер-
джені рішенням Наглядової ради Товариства;

- заяви та пропозиції з питань порядку проведення Зборів надаються 
секретарю Зборів у письмовій формі, за підписом акціонера або пред-
ставника акціонера. Анонімні заяви та запитання не розглядаються;

- голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених 
на голосування. В разі наявності поважних підстав для зняття питання 
порядку денного з розгляду та прийняття з даного питання рішення по 
суті, головою Зборів може бути запропоновано зняття питання порядку 
денного з розгляду без винесення питання на голосування. Рішення про 
зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на 
голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які за-
реєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наяв-
ного кворуму плюс один голос. Голосування з питань порядку денного, 
знятих з розгляду, на Зборах не проводиться. Пропозиція про зняття 
питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосу-
вання вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з пи-
тання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосу-
вання без використання бюлетенів для голосування;

- у Зборах може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення 
про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшіс-
тю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах, тобто 50 
відсотків наявного кворуму плюс один голос. Кількість перерв у ході прове-
дення позачергових загальних зборів не може перевищувати трьох. Пропо-
зиція про оголошення перерви вважається процедурною пропозицією, та не 
є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом від-
критого голосування без використання бюлетенів для голосування.

- фіксація технічними засобами ходу Зборів або розгляду окремих пи-
тань може бути проведена виключно на підставі рішення ініціаторів Збо-
рів або самих Зборів. Дане рішення приймається простою більшістю го-
лосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах, тобто 50 
відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається про-
цедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, 
отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання 
бюлетенів для голосування.

3. розгляд річного звіту товариства: звіту Голови Правління про ре-
зультати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік.

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства: За-
слухати звіт голови Правління Товариства Палюховського В.А. про ре-
зультати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

4. розгляд звіту наглядової ради товариства за 2017 рік та затвер-
дження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Заслухати звіт голови Наглядової ради Товариства 
Боровича Ю.А., затвердити запропоновані заходи, запропоновані у звіті.

5. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії товариства за 
підсумками роботи товариства в 2017 році.

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства: Заслу-
хати звіт голови Ревізійної комісії Дідика С.П. і затвердити додані висновки 
Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи Товариства в 2017 році.

6. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту наглядової ради 
товариства, звіту звіту ревізійної комісії товариства.

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства: За 
результатами розгляду затвердити звіт Наглядової ради та Ревізійної 
комісії Товариства.

7. розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 рік та затверджен-
ня заходів за результатами його розгляду. 

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства: За 
результатами розгляду взяти до уваги висновки незалежного зовніш-
нього аудиту за підсумками роботи Товариства в 2017 році та затвер-
дити заходи, визначені у висновках аудиту.

8. Затвердження річної фінансової звітності товариства за 
2017 рік.

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства: За 
результатами розгляду затвердити річну фінансову звітність Товари-
ства за 2017 рік.

9. розподіл прибутку (покриття збитків) товариства за підсумками 
роботи в 2017 році. 

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства: Взя-
ти до уваги відсутність збитків або прибутку за підсумками роботи То-
вариства у 2017 році, прийняти рішення про відсутність необхідності у 
вжитті заходів щодо розподілу прибутку або покриття збитків.

10. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 
можуть бути вчинені товариством до 27.04.2018 року.

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства: По-
передньо надати згоду на вчинення значних правочинів, ринкова вартість 
майна або послуг за якими перевищує 25 відсотків вартості активів То-
вариства станом на 31 грудня 2017 року і вчинення Товариством яких 
заплановане у період до річних Зборів Товариства за підсумками 2018 
року, з граничною вартістю, характером і згідно з переліком у додатку.

11. Про основні напрямки діяльності товариства на 2018-2019 
роки.

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства: Ви-
значити , що основними напрямками діяльності Товариства на 2018-2019 
роки є надання послуг у сфері складського господарства, фасування для 
контрагентів та партнерів.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах здійснюватиметься з 12:00 до 
14:00 год. в день і за місцем проведення Зборів, згідно з переліком акціоне-
рів, складеним станом на 24 годину 24 квітня 2018 року.

Загальна кількість простих іменних акцій Товариства станом на скла-
дання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення 
Зборів – 3 389 816. Товариство не здійснювало випуск привілейованих ак-
цій.

Для участі у Зборах акціонер має надати документ, що посвідчує особу, 
а представник акціонера (фізична особа або уповноважена особа юридич-
ної особи) – також довіреність. Акціонер має право видати довіреність на 
право участі та голосування (з визначенням завдання на голосування або 
без нього) на Зборах одному або декільком своїм представникам, що не 
виключає не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав 
довіреність, замість свого представника.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною 
особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які 
вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною уста-
новою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондо-
вого ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах 
від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповно-
важеною на це її установчими документами, у письмовій формі та з дотри-
манням вимог чинного законодавства.

Акціонер має право у будь-який момент призначити, замінити або від-
кликати свого представника, повідомивши про це Правління Товариства; 
повідомлення Правління акціонером про призначення, заміну або відкли-
кання представника акціонера може здійснюватися за допомогою засобів 
електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний доку-
ментообіг.

Пропозиції акціонерів щодо змін в порядку денному вносяться не пізніше 
ніж за 20 днів до дати проведення Зборів. Пропозиція до проекту порядку ден-
ного Зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (наймену-
вання) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому 
акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, 
типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акці-
онером до складу органів Товариства. Пропозиції щодо включення нових пи-
тань до проекту порядку денного Зборів повинні містити відповідні проекти 
рішень з цих питань. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку 
денного Зборів щодо дострокового припинення повноважень голови Правлін-
ня Товариства одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидату-
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ри для обрання голови Правління Товариства або призначення особи, яка тим-
часово здійснюватиме його повноваження

Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів у робочі дні, робо-
чий час з 8:00 години до 17:00 години (перерва з 12:00 до 13:00 години) за 
адресою: 30500, Хмельницька область, м. Полонне, вулиця Залізнич-
на,  131, кабінет юрисконсульта. В день проведення Зборів, ознайомитися з 
документами можливо у місці проведення Зборів.

До 26.04.2018р. включно акціонери можуть звертатись до Товариства з 
письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку ден-
ного Зборів та порядку денного Зборів. Посадова особа, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами: Градомський Ігор Йоси-
пович. Телефон для довідок (03843) 3-23-20, 3-22-79

Адреса веб-сайту, на якому на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів: 
http://pac.km.ua
Найменування показника Період

Звітний Попередній
Усього активів (тис.грн) 16642,0 3810,0

Основні засоби (тис.грн) 14137,0 3215,0
Довгострокові фінансові інвестиції (тис.грн) - -
Запаси (тис.грн) 263,0 182,0
Сумарна дебіторська заборгованість (тис.грн) 206,0 214,0
Грошові кошти та їх еквіваленти (тис.грн) 613,0 111,0
Нерозподілений прибуток (тис.грн) (1 286,0) (2136,0)
Власний капітал (тис.грн) (356,0) (1206,0)
Статутний капітал (тис.грн) 847,5 847,5
Довгострокові зобов'язання (тис.грн) 7 083,0 4613,0
Поточні зобов’язання тис.грн 9 915,0 403,0
Чистий прибуток (збиток) (тис.грн) ( - ) (761)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3 889 916 3 889 916
Кількість власних акцій (шт.) викуплених 
протягом періоду 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 28 31

Голова Правління 
ПрАТ «Полонське підприємство «Агрохім»  Палюховський В.А.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента, що 
складається з однієї особи.

і. Загальні відомості. 
1.Повне найменування емітента: Приватне акціонерне 

товариство «аГрокоМПЛекс ХМіЛЬникПро-
ДУкт» 2. Код за ЄДРПОУ: 35797976 3. Місцезнаходження: 22000, Вінниць-
ка область, м.Хмільник, вул. Північна 44 4. Міжміський код, телефон та факс: 
04338 22609 5. Електронна поштова адреса: par@35797976.pat.ua 6. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації: http:// www.35797976.pat.ua 7. Вид особливої інформа-
ції: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

іі. текст повідомлення: Акціонер Юхниця Євген Леонідович, який володіє 
простими іменними акціями у кількості 43 834 548, що складає 100% статутно-
го капіталу Товариства, прийняв одноосібне рішення від 23.03.2018 року 
№1/2018, відповідно до якого, достроково припинено повноваження:

- Голови Наглядової ради Мироненка Дмитра Олександровича, пас-
порт серія СО №754979, виданий Подiльським РУ ГУ МВС України у 
м. Києвi 16.11.2001 року, на посаді був одинадцять місяців, частка в ста-
тутному капіталі – 0%, розмір пакета акцій – 0,00 грн.;

- члена Наглядової ради Редька Олександра Степановича, паспорт 
серія СН №636547, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Киє-
ві 23.10.1997 року, на посаді був одинадцять місяців, частка в статутному 
капіталі – 0%, розмір пакета акцій – 0,00 грн.;

- члена Наглядової ради Скотар Вікторії Сергіївни, паспорт серія МВ 
№380628, виданий Конотопським МВ УМВС України в Сумській області 
29.01.2008 року, на посаді була одинадцять місяців, частка в статутному 
капіталі – 0%, розмір пакета акцій – 0,00 грн.;

На підставі одноосібного рішення від 23.03.2018 року №1/2018 акціо-
нера Юхниці Євгена Леонідовича, який володіє простими іменними акція-
ми у кількості 43 834 548, що складає 100% статутного капіталу Товари-
ства, та рішення Наглядової ради від 23.03.2018 року щодо обрання 
голови Наглядової ради, обрано строком на три роки:

- Голову Наглядової ради Мироненка Дмитра Олександровича, пас-
порт серія СО №754979, виданий Подiльським РУ ГУ МВС України у 
м. Києвi 16.11.2001 року, протягом останнiх 5 рокiв займв посади: водiя 
автотранспортних засобів в ТОВ «РГ «Все про бухгалтерський облiк», го-
лови Наглядової ради ПрАТ «Агрокомплекс Хмільникпродукт», частка в 
статутному капіталі – 0%, розмір пакета акцій – 0,00 грн.;

- члена Наглядової ради Редька Олександра Степановича, паспорт 
серія СН № 636547, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Ки-
єві 23.10.1997 року, протягом останнiх 5 рокiв займав посади: менеджера 
(управителя) із зв’язків з громадськістю в ТОВ «РГ «Все про бухгалтер-
ський облік», члена Наглядової ради ПрАТ «Агрокомплекс Хмільникпро-
дукт», частка в статутному капіталі – 0%, розмір пакета акцій – 0,00 грн

- члена Наглядової ради Пророченко Олену Володимирівну, паспорт серія 
СК № 259041, виданий Вишнівським МВМГУ МВС України в Київській області 
05.07.1996 року, протягом останнiх 5 рокiв займала посади: менеджер з управ-
ління персоналом в ТОВ «Аудиторська фірма «ПСВ – аудит»; начальник відді-
лу продажу ТОВ «РГ «Все про бухгалтерський облiк»; директор з маркетингу та 
збуту пива в мережі кафе по Україні в ПрАТ «Агрокомплекс Хмільникпродукт», 
помічник пивовара в ПрАТ «Агрокомплекс Хмільникпродукт», частка в статут-
ному капіталі – 0%, розмір пакета акцій – 0,00 грн.

Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не мають. 

ііі. Підпис. 1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством. 2. Найменування посади: Директор 
Пилипенко Павло Леонiдович. 23.03.2018 року

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

ПУБЛiЧне акцiонерне 
товариство По ГаЗоПос-
таЧаннЮ та ГаЗиФiкацiЇ 
"ЖитоМирГаЗ"

2. Код за ЄДРПОУ 03344071
3. Місцезнаходження 10002, м. Житомир, вул. Фещенка - 

Чопiвського, буд. 35
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0412) 42-27-42; (0412) 34-44-72 
(0412) 34-44-72

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

http://zt.104.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 
попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів

ii. текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по 

газопостачанню та газифiкацiї «ЖИТОМИРГАЗ» (далi - Товариство) 
21.03.2018 (протокол №23 вiд 21.03.2018) для забезпечення надання послуг 
з розподiлу природного газу на лiцензованiй територiї обслуговування при-
йнято рiшення про надання попередньої згоди на вчинення Товариством про-
тягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення договорiв на:

- закупiвлю природного газу граничною сукупною вартiстю  
395 800 000,00 грн. (триста дев’яносто п’ять мiльйонiв вiсiмсот тисяч гри-
вень 00 копiйок);

- транспортування природного газу граничною сукупною вартiстю  
593 800 000,00 грн. (п’ятсот дев’яносто три мiльйони вiсiмсот тисяч гри-
вень 00 копiйок);

- надання послуг з розподiлу природного газу граничною сукупною 
вартiстю 1 294 800 000,00 грн. (один мiльярд двiстi дев’яносто чотири 
мiльйони вiсiмсот тисяч гривень 00 копiйок);

- виконання iнвестицiйної програми затвердженої НКРЕКП України гра-
ничною сукупною вартiстю 63 500 000,00 грн. (шiстдесят три мiльйони 
п`ятсот тисяч гривень 00 копiйок).

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi -  
1 463 214 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 
правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
звiтностi Товариства - 160,4618%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 148184; кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах акцiонерiв - 135907; 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 
120332; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 
рiшення - 15575.

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 Ющенко Валентин Iванович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 26.03.2018
(дата)



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №58, 26 березня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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віДкрите акціонерне товариство «ГіДроеЛектроМонтаЖ» 
(надалі - Товариство, код ЄДРПОУ 13723817, місцезнаходження – 08720, 
Київська обл., Обухівський район, м. Українка, вул. Промислова, 35) пові-
домляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 27 квітня 2018 
року об 11-00 за адресою: 08720, київська обл., обухівський район, 
м. Українка, вул. Промислова, 35, кабінет №1.

Перелік питань проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства та 

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

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

ства. 
4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Розгляд звіту Правління Товариства за 2017 рік та затвердження за-

ходів за результатами його розгляду. 
6. Розгляд звіту Спостережної ради за 2017 рік та затвердження заходів 

за результатами його розгляду. 
7. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та затверджен-

ня заходів за результатами його розгляду. 
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради, 

звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.
9. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
10. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням 

вимог, передбачених законом.
11. Про зміну типу Товариства. Визначення дати набрання чинності рі-

шення про зміну типу Товариства.
12. Про зміну найменування Товариства. Визначення дати набрання 

чинності рішенням про зміну найменування Товариства.
13. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у 

новій редакції. 
14. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реє-

страції Статуту Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення 
про внесення змін до Статуту Товариства.

15. Затвердження внутрішніх положень Товариства. Визначення дати 
набрання чинності рішення про внесення змін до внутрішніх положень То-
вариства.

16. Припинення повноважень посадових осіб: Правління Товариства, 
Спостережної ради, Ревізійної комісії Товариства.

17. Обрання Наглядової ради Товариства.
18. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-

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

Реєстрація учасників зборів відбудеться 27 квітня 2018 р. з 10-00 
до 10-50 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам 
зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт 
та довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до ви-
мог чинного законодавства. Дата складання переліку акціонерів, які 
мають право на участь у зборах: 23 квітня 2018 р. Від дати надіслання 
Товариством повідомлення про проведення загальних зборів до 26 
квітня 2018 року (включно), акціонери мають право ознайомитись з до-
кументами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного, за місцезнаходженням Товариства: 08720, Київська обл., Обухів-
ський район, м. Українка, вул. Промислова, 35, кабінет №1, у робочі 
дні (понеділок – п’ятниця) з 10-00 до 15-00 (перерва з 13-00 до 14-00), 
а у день проведення зборів – за місцем їх проведення за адресою: 
08720, Київська обл., Обухівський район, м. Українка, вул. Промисло-
ва, 35, кабінет №1.Акціонери мають право надсилати Товариству пись-
мові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного 
загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати провед-
ння загальних зборів.Посадова особа, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами – В.о. Голови правління Медведєв 
Сергій Юрійович (надалі - відповідальна особа), тел. (044) 465-53-51.
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 в обсязі 
та порядку згідно чинного законодавства України.Пропозиції щодо пи-
тань, включених до проекту порядку денного ЗЗА вносяться не пізніше 
ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного това-
риства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше 
ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціо-
нерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків го-
лосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту по-
рядку денного загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій 
формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити 
прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вно-

сить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання 
та/або проекту рішення.Порядок ознайомлення акціонерів з матеріа-
лами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до ЗЗА 
(надалі-матеріали): акціонер (представник) звертається до відпові-
дальної особи за зазначеними вище відповідною адресою та час; на-
дає паспорт (для представника - паспорт та довіреність з відповідними 
правами); відповідальна особа надає матеріали; після ознайомлення 
акціонер (представник) повертає матеріали відповідальній особі в по-
вному об’ємі. Факт надання та повернення матеріалів фіксується в 
«Журналі надання матеріалів щодо загальних зборів акціонерів, що 
скликані на 27.04.2018 року» із зазначенням часу отримання, повер-
нення матеріалів, відповідних підписів акціонера (представника).Акці-
онер має право видати довіреність на право участі та голосування на 
загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіренос-
ті на право участі та голосування на загальних зборах не виключає 
право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіре-
ність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на 
реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити 
свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та ви-
конавчий орган Товариства, або взяти участь у загальних зборах осо-
бисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька 
представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, дові-
реність якому буде видана пізніше. Порядок участі та голосування на 
ЗЗА за довіреністю: після реєстрації та отримання бюлетенів для голо-
сування представник голосує і фіксує волевиявлення в бюлетені для 
голосування на свій розсуд або згідно наданих йому повноважень, що 
повинні бути зазначені в довіреності на право участі у ЗЗА, оформлену 
відповідно до вимог чинного законодавства України. Адреса власного 
веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо 
кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інфор-
мація згідно Закону України «Про акціонерні товариства»: http://ukrgem.
com.ua/.

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:
По питанню №1: Обрати Лічильну комісію у складі: Сігітова М.П, 

Сімонова Т.М.. По закінченню загальних зборів Товариства повнова-
ження лічильної комісії у повному складі – припинити.По питанню №2: 
Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: 
під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної 
комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам 
бюлетенів із затвердженими Спостережною радою формою і текстом 
бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі 
акціонерам бюлетенів із затвердженими Спостережною радою формою 
і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені 
шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими 
Спостережною радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстрацій-
ної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ста-
вить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про 
недійсні бюлетені.По питанню №3: Обрати Головою загальних зборів 
акціонерів Медведєва С.Ю. Секретарем загальних зборів акціонерів 
Могілевського О.М.По питанню №4: Встановити наступний регламент 
загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім 
записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначен-
ням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обгово-
рення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у 
письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника ак-
ціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.По питан-
ню №5: Звіт Правління Товариства за 2017 рік прийняти до відома та 
затвердити наступні заходи: Правлінню продовжити виконувати свої 
обов’язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного 
законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активнос-
ті всіх служб Товариства.По питанню №6: Звіт Спостережної ради То-
вариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: 
Спостережній (Наглядовій) раді продовжити виконувати свої обов’язки 
згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодав-
ства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в 
межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяль-
ності Виконавчого органу Товариства.По питанню №7: Звіт Ревізійної 
комісії Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити на-
ступні заходи: Ревізійній комісії продовжити виконувати свої обов’язки 
згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодав-
ства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської ді-
яльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготу-
вати відповідний висновок.По питанню №8: 1) Затвердити звіт 
Правління Товариства за 2017 рік.2) Затвердити звіт Спостережної 
ради Товариства за 2017 рік.3) Затвердити звіт Ревізійної комісії Това-
риства за 2017 рік.По питанню №9: Затвердити річний звіт Товариства 
за 2017 рік.По питанню №10: Чистий прибуток за 2017 рік у розмірі 

віДкрите акціонерне товариство 
«ГіДроеЛектроМонтаЖ»
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44900 грн. 00 коп. розподілити наступним чином: 100%, що складає 
44900 грн. 00 коп. направити на покриття збитків попередніх періодів.По 
питанню №11: Змінити тип товариства з Відкритого акціонерного това-
риства на Приватне акціонерне товариство. Зміни набувають чинності з 
дня державної реєстрації Статутних документів.По питанню №12: Змі-
нити найменування ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГІД-
РОЕЛЕКТРОМОНТАЖ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ГІДРОЕЛЕКТРОМОНТАЖ». Зміни набувають чинності з дня державної 
реєстрації Статутних документів.По питанню №13: Внести зміни до 
Статуту ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГІДРОЕЛЕКТРО-
МОНТАЖ» та затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГІДРОЕЛЕКТРОМОНТАЖ».По питанню №14: 
1. Уповноважити Директора Товариства підписати від імені Товариства 
Статут у новій редакції.2. Доручити Директору Товариства здійснити всі 
необхідні дії щодо державної реєстрації Статутних документів.3. Зміни 
набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.
По питанню №15: 1. Затвердити внутрішні положення Товариства: По-
ложення про посадових осіб, Положення про Виконавчий орган Товари-
ства, Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про за-
гальні збори акціонерів Товариства, Принципи корпоративного 
управління, Положення про Ревізійну комісію Товариства.2. Зміни набу-
вають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.По пи-
танню №16: Припинити повноваження: В.о. Голови правління Медведє-
ва Сергія Юрійовича, Голова Спостережної ради ЗАТ «Українська 
енергосервісна компанія», Члена Спостережної ради Могилевського 
Олега Миколайовича, Члена Спостережної ради Гаврилишина Романа 

Михайловича, Голови Ревізійної комісії Савчака Віктора Костянтинови-
ча, Члена Ревізійної комісії Яріша Олега Васильовича, Члена Ревізійної 
комісії Корнієнко Валентини Вячеславівни.По питанню №17: Голосу-
вання буде проводитися шляхом кумулятивного голосування.По питан-
ню №18: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, 
що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконав-
чий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з члена-
ми Наглядової Ради на період їх обрання. основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

найменування показника період
звітний попере-

дній
Усього активів 17435.90 17388.0
Основні засоби (за залишковою вартістю) 12987.0 12987.0
Запаси 318.0 318.0
Сумарна дебіторська заборгованість 2308,5 2285.0
Гроші та їх еквіваленти 24.4 0.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) ( 1047.3 ) ( 1092.2 )
Власний капітал 15336.7 15291.8
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 3491.0 3491.0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 895.0 895.0
Поточні зобов'язання і забезпечення 1204.2 1201.2
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 44,9 31,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 698212 698212
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,06 0,04

Правління

ПовіДоМЛеннЯ 
Про ПровеДеннЯ ЗаГаЛЬниХ ЗБорів акціонерів 

ПриватноГо акціонерноГо товари-
ства «МеДвеЖа воЛЯ»

(ЄДрПоУ 31417231, місцезнаходження: 82129, Львівська обл., Дро-
гобицький р-н, с. Медвежа, вул. січових стрільців, 1)

Повідомляємо про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Мед-
вежа Воля» (далі Товариство), які відбудуться 27 квітня 2018 року, о 
10 год. 00хв. за адресою: Львівська обл., Дрогобицький р-н, с. Медве-
жа, вул. січових стрільців,1 в приміщенні товариства (кабінеті дирек-
тор).Реєстрація акціонерів та уповноважених осіб для участі в загальних 
зборах акціонерів проводиться з 09 год. 30 хв. до 09 год. 55 хв., 27 квітня 
2018 р. Право участі у загальних зборах, мають акціонери (їх представни-
ки), які обліковуються в реєстрі (переліку) акціонерів, складеного станом на 
23 квітня 2018 р. 24 год.00 хв.

Перелік питань, 
що виносяться на голосування 

(порядок денний):
1.Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2.Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Това-

риства.
3.Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів То-

вариства.
4.Розгляд звіту Директора про фінансово-господарську діяльність Това-

риства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5.Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за 

результатами його розгляду
6.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 

2017 рік.
7.Затвердження звіту та висновків РевізораТовариства за 2017 рік та 

прийняття рішення за наслідками його розгляду.
8.Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р.
9.Про порядок розподілу прибутків та збитків за 2017 р.
10.Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися про-

тягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів Товари-
ства, про характер правочинів та їх граничну вартість.

11.Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів 
наглядової ради.

12.Обрання членів наглядової ради.
13.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх вина-
городи, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з 
членами наглядової ради Товариства.

14.Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень ревізо-
ра Товариства.

15.Обрання ревізора Товариства.
16.Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметь-

ся з ревізором Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підпи-
сання договору з ревізором Товариства.

17. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної 
комісії.

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

Найменуванняпоказника Період (на 31.12 
звітного періоду )
2016 2017

Усьогоактивів 1020 1386
Основнізасоби 283 379
Запаси 537 512
Сумарнадебіторськазаборгованість 200 494
Грошовікошти та їхеквіваленти - 1
Нерозподіленийприбуток(непокритий збиток) -127 -121
Власнийкапітал 813 813
Зареєстрований ( пайовий/статутний)капітал 216 216
Довгостроковізобов'язанняі забезпечення - -
Поточнізобов'язанняі забезпечення 118 478
Чистийфінансовий результат :прибуток (збиток) 9 6
Середньорічнакількістьакцій (шт.) 864274 864274
Чистий прибуток збиток на одну акцію - -

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати:
- документ, що посвідчує особу (паспорт);
- довіреність на право участі у Загальних зборах акціонерів (для пред-

ставників акціонерів), оформлену відповідно до чинного законодавства. 
Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами та документами 

під час підготовки до загальних зборів за адресою: Львівська обл., Дрого-
бицький р-н, с. Медвежа, вул. Січових Стрільців,1 в приміщення товари-
ства (кабінет директора) у робочі дні: понеділок-середа з 9-00 до 15-00 год., 
перерва з 12-00 до 12-30 год., та в день проведення загальних зборів, у 
місці їх проведення. 

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань порядку денного: http://medvega-volia.emiti.net.

Додаткова інформація для акціонерів товариства:
Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до 

порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до скла-
ду органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного 
складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до 
дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів 
товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. 
Пропозиція до порядку денного подається в письмовій формі із зазначен-
ням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/
або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або про-
екту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кан-
дидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. 

Представником акціонера на загальних зборах акціонерів Товариства 
може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. До-
віреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізич-
ною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які 
вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною устано-
вою. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціо-
нерного товариства може містити завдання щодо голосування 

Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го – Коваль Марія Володимирівна, телефон: (067) 374 58 15
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Приватне акціонерне товариство «ФірМа 
«УМанЬсПецМонтаЖПроект-1»

(код ЄДрПоУ - 00912511)
Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів.

Місцезнаходження товариства: 20300, Черкаська область, м. Умань, 
вул.. Пролетарська, буд. 5, 2 поверх, актова зала 

Дата, час та місце проведення загальних зборів: «27» квітня 
2018  року о 9:40 годині за адресою: 20300, Черкаська область, м. Умань, 
вул.. Пролетарська, буд. 5, 2 поверх, актова зала

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загаль-
них зборах: Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «27» квітня 2018 
року з 9:00 до 9:30 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: на 24:00 годину «23» квітня 2018 року.

Проект ПорЯДкУ ДенноГо:
1.Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її по-

вноважень.
2.Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.
3.Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення чергових загаль-

них зборів акціонерів.
4.Розгляд звіту Директора ПрАТ, затвердження заходів за результатами 

його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, 
визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік.

5.Розгляд звіту Наглядової Ради ПрАТ про роботу за 2017 рік, затвер-
дження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

6.Розгляд звіту Ревізора ПрАТ про роботу за 2017 рік, затвердження ви-
сновків Ревізора по річному звіту та балансу Товариства за 2017 рік. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

7.Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік, порядку розподілу 
прибутку (або покриття збитків) за 2017 рік, затвердження розміру річних 
дивідендів. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 
2018 рік.

8.Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які мо-
жуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності про-
тягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. 

При реєстрації для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати 
паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу;

для представника акціонера (юридичної особи) - документ, що свідчить 

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

для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта - довіре-
ність на право участі та голосуванні на загальних зборах, оформлена згід-
но з чинним законодавством України.

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства » до дня 
скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за міс-
цезнаходженням товариства: 20300, Черкаська область, м. Умань, вул.. 
Пролетарська, буд. 5, 2 поверх, актова зала у робочі дні з 8:00 години до 
16:00 години, а також в день проведення чергових загальних зборів – за 
місцем їх проведення з 9 :00 до 9:30.

Особою відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами є директор Товариства Череватий Юрій Анатолійович тел. (04744) 
3-31-59.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а 
також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких 
не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення за-
гальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу ор-
ганів товариства не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних 
зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного 
повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо 
кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають місти-
ти інформацію про те чи є запропонований кандидат представником акціо-
нера (акціонерів).

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

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – 
https://www.firma-usmp-1.emitents.net.ua

Телефон для довідок: 0(04744) 3-31-59. Директор Череватий Ю.А.

Приватне акцiонерне товариство 
«БУДiвеЛЬне УПравЛiннЯ №7»

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акiонерне товариство 

«Будiвельне управлiння №7»
2. Код за ЄДРПОУ 24220002
3. Місцезнаходження 08131, с.Софiївська Борщагiвка, Соборна, 118
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 273-57-03 ( 044) 405-82-00
5. Електронна поштова адреса bagane@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації

24220002.infosite.com.ua.

7. Вид особливої інформації Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що 
діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійова-
ним особам: контрольного пакета у розмірі 50 і більше відсотків простих 
акцій акціонерного товариства; значного контрольного пакета у розмірі 75 і 
більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства; 
домінуючого контрольного пакета у розмірі 95 і більше відсотків простих 
акцій акціонерного товариства

ii. текст повідомлення
Приватне акцiонерне товариство «Будiвельне управлiння №7» 

22.03.2018 р., одержало вiд Публiчного акцiонерного товариства 
«Нацiональний депозитарiй України» реєстр власникiв iменних цiнних 
паперiв станом на 21.03.2018. На пiдставi даних реєстра стало вiдомо, що 
вiдбулися змiни у складi власникiв цiнних паперiв Товариства, а саме 
змiнено розмiр пакета акцiй фiзичної особи Черноуська Валерiя Трохимо-
вича. Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiйдо змiн склада 
90%, пiсля змiн складає 100%. Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi 
голосуючих акцiй до змiн складав 90%, пiсля змiн складає 100%.

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 Черноусько Валерiй Трохимович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 23.03.2018

(дата)
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Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів
ПриватноГо акціонерноГо товариства 

″аГронаФтоГаЗтеХсервіс″
Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство ″агронафтогазтехсервіс″ (далі по тек-
сту – Товариство), місцезнаходження: 78260, Івано-Франківська обл., Коломий-
ський р-н, смт. Гвіздець, вул. І.Франка), повідомляє, що річні Загальні збори акці-
онерів Приватного акціонерного товариства ″Агронафтогазтехсервіс″ 
відбудуться «26» квітня 2018 року о 12:00 за адресою: івано-Франківська обл., 
коломийський р-н, смт. Гвіздець, вул. і.Франка (актовий зал).

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах розпочнеться о 
10:30 год. та закінчиться о 11:45 год.

Перелік акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах 
складається станом на 24 годину 20 квітня 2018 року.

Проект порядку денного 
(перелік питань, що виносяться на голосування з проектами рішень 

щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного) :
1. обрання лічильної комісії.
Проект рішення: Обрати Лічильну комісію в складі : Голова Лічильної 

комісії - Банцур О.М. Член Лічильної комісії – Банцур А.В. Член Лічильної 
комісії – Созанський В.О.

2. Затвердження регламенту проведення та порядку голосування 
на загальних зборах акціонерів. обрання голови та секретаря загаль-
них зборів акціонерів.

Проект рішення: Для ведення загальних зборів акціонерів встановити 
наступний регламент:

• Виступи з питань порядку денного - до 10 хв.
• Повторні виступи - до 5 хв.
• Відповіді на запитання - до 2 хв.
По всіх питаннях порядку денного голосування проводити у закритому 

режимі. Голосування по всіх питаннях порядку денного проводити за прин-
ципом: одна акція – один голос. Для голосування по всіх питаннях порядку 
денного використовувати Бюлетені для голосування№1-8, 10-11. (затвер-
джені рішенням Наглядової ради Товариства від 15.03.2018 року.) По 9 Пи-
танню Порядку денного використовувати Бюлетені для кумулятивного го-
лосування №9 (затверджені рішенням Наглядової ради Товариства від 
15.03.2018 року. Для ведення зборів обрати керівний орган зборів в складі 
голови та секретаря зборів: Голова зборів – Ласійчук Олександр Петровича 
(РНОКПП 3102103450). Секретар зборів – Банцур Олександра Миколаївна 
(РНОКПП 2634511643). 

3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для 
голосування на річних загальних зборах акціонерів. 

Проект рішення: Бюлетені для голосування на загальних зборах акціо-
нерів від «26»квітня 2018 року засвідчуються Головою Реєстраційної комі-
сії під час проведення реєстрації акціонерів. Засвідчення відбувається 
шляхом проставлення підпису голови реєстраційної комісії на кожній сто-
рінці, кожного бюлетеня, який видається акціонерам, що зареєструвалися 
для участі у загальних зборах. В голосуванні приймають участь лише за-
свідчені Бюлетені. 

4. розгляд Звіту Генерального директора про підсумки фінансово-
господарської діяльності товариства за 2017 рік та затвердження за-
ходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити Звіт Генерального директора про підсум-
ки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік за результа-
тами його розгляду.

5. розгляд Звіту наглядової ради за 2017 рік та затвердження за-
ходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради за 2017 рік за ре-
зультатами його розгляду.

6. розгляд Звіту ревізійної комісії товариства за 2017 рік та затвер-
дження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 
2017 рік за результатами його розгляду.

7. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності това-
риства за 2017 рік .

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

8. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) за 
2017 рік.

Проект рішення: Затвердити чистий збиток Товариства за 2017 рік у 
сумі 121,2 тис. грн. 

9. Переобрання членів наглядової ради товариства.
Проект рішення: Переобрати на строк один рік з дня проведення цих 

зборів Наглядову раду Товариства у складі: Білого Андрія Валентиновича, 
Іванисенка Тараса Андрійовича, Липчука Ігоря Михайловича, Добреля 
Дмитра Івановича, Ласійчука Олександра Петровича. 

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-
муться з Головою та членами наглядової ради, встановлення розміру їх 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
цивільно-правових договорів з Головою та членами наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що 
укладатимуться з членами Наглядової

ради ПрАТ «Агронафтогазтехсервіс» на безоплатній основі. Уповнова-
жити Генерального директора

Левицького Андрія Івановича на підписання цивільно-правових догово-
рів між Товариством та членами

Наглядової ради на безоплатній основі.
11. Попереднє схвалення значних правочинів в порядку ч.3 ст.70 

Закону України «Про акціонерні товариства».
Проект рішення: Попередньо схвалити укладення значних правочинів, 

ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочи-
ну, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої 
річної фінансової звітності акціонерного товариства, у тому числі, що сто-
суються купівлі-продажу основних засобів Товариства та часток участі То-
вариства у спільних діяльностях протягом не більш як одного року з дати 
проведення даного засідання Загальних зборів акціонерів. Надати повно-
важення Наглядовій Раді уповноважувати генерального директора 
ПрАТ «Агронафтогазтехсервіс» (з правом передоручення) на підписання 
необхідних угод та інших документів, пов’язаних із укладенням значних 
правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом та-
кого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними 
останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, у тому чис-
лі, що стосуються купівлі-продажу основних засобів Товариства та часток 
участі Товариства у спільних діяльностях протягом не більш як одного року 
з дати проведення даного засідання Загальних зборів акціонерів.

Інформація з проектами рішень, щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті Товариства: 
http://angts.biz 

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлен-
ня про проведення загальних зборів (23.03.2018 року): загальна кількість 
простих іменних акцій становить – 5711772 штук; загальна кількість голосую-
чих акцій становить - 4565 944 штуки ; акції іншого типу не випускалися.

Від дати надіслання повідомлення до 26.04.2018 року (включно) акціоне-
ри мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прий-
няття рішень питань порядку денного зборів в робочий час з 9.00 до 15.00 за 
адресою: Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, смт. Гвіздець,  
вул. І.Франка. Для ознайомлення з матеріалами, що стосуються порядку 
денного загальних зборів, акціонерам Товариства необхідно особисто при-
бути за місцезнаходженням Товариства та звернутися до відповідальної 
особи – генеральний директор Левицький Андрій Іванович (контактний теле-
фон - (03433) 2-19-03). При собі необхідно мати паспорт або документ, що 
посвідчує особу акціонера. Для участі у зборах при собі необхідно мати пас-
порт або документ, що посвідчує особу акціонера, або довірену особу; для 
представників акціонерів – доручення на право участі у зборах, оформлене 
відповідно до вимог законодавства. Особам, які будуть представляти повно-
важення акціонерів, мати документ, оформлений відповідно до чинного за-
конодавства України, а саме Довіреність. Довіреність на право участі та го-
лосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується 
Нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а 
також може посвідчуватися Депозитарною установою у встановленому На-
ціональною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіре-
ність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридич-
ної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її 
установчими документами. Голосування за Довіреністю здійснюється так, як 
передбачено завданням щодо голосування. Якщо Довіреність не містить 
завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосу-
вання на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних 
зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, 
наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім 
змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у 
зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше 
ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до 
складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведен-
ня загальних зборів.

Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому 
ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитан-
ня акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загаль-
них зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загаль-
них зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на 
всі запитання однакового змісту.

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

наглядова рада Прат «агронафтогазтехсервіс»
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Публічне акціонерне товариство «ТЕРЕМНО ХЛІБ», місцезнаходження 
товариства 43008, м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б, повідомляє, що річні За-
гальні збори акціонерів відбудуться 26 квітня 2018 року о 13 годині  
00 хвилин за адресою: м. Луцьк, пр. відродження, 24 (приміщення 
навчально-методичного центру профспілок, аудиторія №4).

Реєстрація акціонерів та довірених осіб буде проходити з 12.00 до 12.50 
години у день та за місцем проведенням річних Загальних зборів акціонерів. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних зборах акціонерів – 24 година 20.04.2018 року.

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосу-
вання з проектами рішень (затвердженими наглядовою радою) щодо 
кожного з питань включених до порядку денного (крім кумулятивного 

голосування) :
1. обрання лічильної комісії, секретаря зборів, визначення порядку 

проведення зборів.
Проект рішення першого питання порядку денного Обрати лічильну ко-

місію Зборів у складі: Остапов Олександр Володимирович – Голова лічильної 
комісії; Зомбер Наталія Анатоліївна - Член лічильної комісії; Маляр Володимир 
Леонідович - Член лічильної комісії. Секретарем Зборів обрати Зомбер Віктор 
Леонідович. Затвердити наступний порядок проведення зборів: 

- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 15 хвилин. - Час 
для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 
3 хвилин. - Час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин. - Для виступів 
на річних Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане 
лише акціонерам або їх уповноваженим особам, які зареєструвались для участі 
в загальних зборах акціонерів Товариства, Голові та секретарю загальних зборів 
акціонерів Товариства, представникам виконавчого органу товариства, Наглядо-
вої ради, Ревізійної комісії та уповноваженим особам Товариства. 

- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного загальних збо-
рів акціонерів Товариства, та запис для надання слова по питанням поряд-
ку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові або секрета-
рю загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії, 
що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання по-
рядку денного, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера 
або його представника та засвідчені їх підписом.

- Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів про-
водиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і 
текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства та були видані 
учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування. - шля-
хом проставлення позначки «V» в графі «ЗА» «ПРОТИ» «УТРИМАВСЯ».

- Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами 
Лічильної комісії. 

-Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання 
Лічильної комісії секретаря зборів, визначення порядку проведення загаль-
них зборів Товариства» здійснює Тимчасова лічильна комісія

-Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Го-
лова Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізня-
ється від офіційно виготовленого Товариством зразка та/або на ньому відсут-
ній підпис акціонера (уповноваженого представника). Бюлетені для голосуван-
ня, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

- Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією у разі, 
якщо не можливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку 
денного загальних зборів акціонерів Товариства (у бюлетені для голосуван-
ня позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання 
порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства; у бюлетені для 
голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи «утри-
мався»). Крім того, бюлетень для голосування не враховується лічильною 
комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін 
або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

- Протокол загальних зборів акціонерів Товариства від імені загальних 
зборів акціонерів Товариства підписує обраний Голова загальних зборів ак-
ціонерів Товариства та секретар.

- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих 
загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, вну-
трішніх положень та чинного законодавства України.

2. визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-
сування.

Проект рішення другого питання порядку денного Затвердити наступ-
ний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних 
зборах від 26.04.2018 року: Бюлетені для голосування на загальних зборах 
акціонерів від 26.04.2018 року засвідчуються Головою Реєстраційної комісії під 
час проведення реєстрації акціонерів. Засвідчення відбувається шляхом про-
ставлення підпису голови реєстраційної комісії на кожній сторінці, кожного бю-
летеня, який видається акціонерам, що зареєструвалися для участі у зборах. В 
голосуванні приймають участь лише засвідчені Бюлетені. 

3. розгляд Звіту Правління товариства про роботу за 2017 рік та за-
твердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення третього питання порядку денного Розглянути звіт 

Правління товариства про роботу за 2017 рік та затвердити заходи за ре-
зультатами його розгляду.

4.розгляд Звіту наглядової ради про роботу за 2017 рік та затвер-
дження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення четвертого питання порядку денного Розглянути 
звіт Наглядової Ради про роботу за 2017 рік та затвердити заходи за резуль-
татами його розгляду.

5.розгляд Звіту ревізійної комісії про роботу за 2017 рік із висно-
вками по річній фінансовій звітності та балансу підприємства за 
2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення п'ятого питання порядку денного Затвердити звіт 
Ревізійної комісії про роботу за 2017 рік із висновками по річній фінансовій 
звітності та балансу підприємства за 2017 рік та затвердити заходи за ре-
зультатами його розгляду.

6. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2017 рік.
Проект рішення шостого питання порядку денного затвердити річний 

звіт та баланс ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» за 2017 рік.
7. Про розподіл чистого прибутку (збитків) товариства за 2017 рік, вирі-

шення питання про виплату дивідендів за 2017 рік.
Проект рішення сьомого питання порядку денного Затвердити прибу-

ток отриманий в 2017 році, згідно балансу Товариства в сумі 80,00 тис. грн . 
Прибуток отриманий в 2017 році не направляти на виплату дивідендів та 
залишити нерозподіленим .

8. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товари-
ства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номі-
нальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Проект рішення восьмого питання порядку денного Збільшити роз-
мір статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «ТЕРЕМНО 
ХЛІБ» на 4 000 000, 00 (чотири мільйони гривень 00 копійок) шляхом при-
ватного розміщення додаткових простих іменних акцій Публічного акціонер-
ного товариства «ТЕРЕМНО ХЛІБ» у кількості 16 000 000 (шістнадцять 
мільйонів) штук існуючої номінальної вартості, рівної 0,25 грн. (двадцять 
п’ять копійок) кожна, за рахунок додаткових внесків».

9. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій (з зазначен-
ням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення). Затвердження 
протоколу про приватне розміщення акцій та проспекту емісії акцій.

Проект рішення дев'ятого питання порядку денного Затвердити приват-
не розміщення простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «ТЕ-
РЕМНО ХЛІБ» в кількості 16 000 000 (шістнадцять мільйонів) штук існуючої номі-
нальної вартості, рівної 0,25 грн. (двадцять п’ять копійок) кожна. Затвердити 
Рішення про приватне розміщення акцій ПАТ '' ТЕРЕМНО ХЛІБ '' (додається) . 
Затвердити Проспект емісії акцій ПАТ ''ТЕРЕМНО ХЛІБ '' (додається) Не затвер-
джувати перелік осіб, серед яких передбачено розміщення акцій та провести 
приватне розміщенням акцій Товариства виключно серед акціонерів Публічного 
акціонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛІБ», що є акціонерами станом на дату 
прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного роз-
міщення акцій, тобто станом на 17.04.2018 року. Приватне розміщення акцій про-
вести з наданням акціонерам переважного права на придбання акцій, щодо яких 
прийнято рішення про приватне розміщення, передбаченого статтею 27 Закону 
України «Про акціонерні товариства». Надання акціонерам Публічного акціонер-
ного товариства «ТЕРЕМНО ХЛІБ» письмових підтверджень про відмову від ви-
користання свого переважного права, умовами розміщення не передбачено.

10. визначення уповноваженого органу на проведення дій щодо збіль-
шення статутного капіталу товариства за рахунок додаткових внесків.

Проект рішення десятого питання порядку денного Визначити Наглядо-
ву раду Товариства як уповноважений орган, якому надаються повноваження 
щодо: залучення до розміщення андеррайтера; внесення змін до проспекту 
емісії акцій; прийняття рішення про дострокове закінчення укладення догово-
рів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо 
на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та ак-
ції повністю оплачено); затвердження результатів укладення договорів з пер-
шими власниками у процесі приватного розміщення акцій; затвердження ре-
зультатів приватного розміщення акцій; затвердження звіту про результати 
приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення 
акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у 
встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з перши-
ми власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, упо-
вноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову 
від розміщення акцій; письмового повідомлення кожного акціонера, який має 
переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, 
про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це 
в офіційному друкованому органі.

11. визначення уповноважених осіб на проведення дій щодо 
збільшення статутного капіталу товариства за рахунок додаткових 
внесків.

Проект рішення одинадцятого питання порядку денного Визначити голо-
ву правління ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» Тищенко Андрія Олексійовича уповноваже-
ною особою проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого пе-
реважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про 

ПУБЛіЧне акціонерне товариство «тереМно ХЛіБ»
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розміщення; проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими 
власниками у процесі приватного розміщення акцій; проводити дії щодо здій-
снення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати 
здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

12. Про затвердження нової редакції статуту товариства та внесен-
ня змін до відомостей про товариство в зв’язку з приведенням у від-
повідність до чинного законодавства.

Проект рішення дванадцятого питання порядку денного В зв’язку з 
приведенням у відповідність до чинного законодавства, затвердити нову 
реакцію Статуту ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» (додається). Уповноважити голову 
правління Товариства підписати від імені учасників Товариства та провести 
державну реєстрацію змін та нової редакції статуту Товариства.

13. Про внесення змін до внутрішніх положень товариства, шляхом 
викладення їх у новій редакції.

Проект рішення тринадцятого питання порядку денного Внести змі-
ни в внутрішні положення Товариства, шляхом викладення їх в новій редак-
ції . 

Затвердити в новій редакції: Положення про Наглядову раду товариства 
(додається); Положення про Ревізійну комісію (додається).

Інформація з проектами рішень, щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного розміщена на власному веб сайті Товариства: hlib.
teremno.com.ua . Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах, складається станом на 24 годину 20.04.2018 р.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідо-
млення про проведення загальних зборів (22.03.2018 року): загальна кіль-
кість простих іменних акцій становить 19 618 436 штук; загальна кількість 
голосуючих акцій становить 18 938 493 штук; акції іншого типу не випуска-
лися.

Від дати надіслання повідомлення до дати проведення зборів акціонери 
мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прий-
няття рішень питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Това-
риства: 43008, м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б., в робочий час з 9.00 до 12.00. 
В день проведення Зборів – також у місці їх проведення за адресою: 
м. Луцьк, пр. відродження, 24 (приміщення навчально-методичного цен-
тру профспілок, аудиторія №4). Для ознайомлення з матеріалами, що сто-
суються порядку денного загальних зборів, акціонерам Товариства необхід-
но особисто прибути за місцезнаходженням Товариства та звернутися до 
відповідальної особи Тищенко Андрія Олексійовича . Телефон для довідок 
+38 /0332/ 787300. При собі необхідно мати паспорт або документ, що по-
свідчує особу акціонера. 

Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що 
посвідчує особу акціонера, або довірену особу; для представників акціоне-
рів – доручення на право участі у зборах, оформлене відповідно до вимог 
законодавства. Особам, які будуть представляти повноваження акціонерів, 
мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України, 
а саме Довіреність. Довіреність на право участі та голосування на Загаль-
них зборах, видана фізичною особою, посвідчується Нотаріусом або інши-
ми посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвід-
чуватися Депозитарною установою у встановленому Національною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та 
голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її 
органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими докумен-
тами. Голосування за Довіреністю здійснюється 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.

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

Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому 
ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитан-
ня акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загаль-
них зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загаль-
них зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на 
всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а 
також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких 
не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вно-
сяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціо-
нерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не 
пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції 
щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити 
відповідні проекти рішень з цих питань.

Голова правління ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ»

Приватне акціонерне товариство «Львівський холодокомбінат» код за 
ЄДРПОУ 01553706 (далі Товариство), яке зареєстроване та знаходиться 
за адресою: 79025, м. Львiв, вул. Повітряна, 2, повідомляє про проведення 
річних (чергових) Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 
27 квітня 2018 року, о 11 год.30 хв. у Львівському палаці Залізничників 
(другий поверх) за адресою: м. Львів, вул. Федьковича, 54/56.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених осіб для участі в річних (чер-
гових) Загальних зборах акціонерів проводиться з 10 год. 00 хв. до 11 год. 
15 хв. за місцем проведення зборів 27 квітня 2018 р. 

Право участі у річних (чергових) Загальних зборах акціонерів, мають 
акціонери (їх представники), які обліковуються в реєстрі (переліку) акціоне-
рів, складеного станом на 24 годину 23 квітня 2018 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів 

ПрАТ «Львівський холодокомбінат».
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів 

ПрАТ «Львівський холодокомбінат».
3. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів 

ПрАТ «Львівський холодокомбінат».
4. Звіт органів управління Товариства про роботу у звітному періоді. 

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту 
Ревізійної комісії, звіту Правління Товариства.

5. Про затвердження річного звіту, балансу Товариства за 2017 рік.
6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів Това-
риства, про характер правочинів та їх граничну вартість, прийняття рішен-
ня про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт 
або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вар-
тості активів за даними останньої річної фінансової звітності.

7. Про відкликання членів Наглядової ради Товариства.
8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов 

договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх 
винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання цих догово-
рів.

9. Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Затвердження 

умов договорів з членами Ревізійної комісії Товариства та обрання особи, 

уповноваженої на підписання цих договорів.
11. Про порядок розподілу прибутку за 2017 рік та покриття збитків.
12. Про припинення повноважень членів лічильної комісії Загальних 

зборів акціонерів ПрАТ «Львівський холодокомбінат».
Для участі у зборах вам необхідно мати при собі:
• Документ, що засвідчує особу акціонера (паспорт);
• Довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним за-

конодавством (для представників юридичних та фізичних осіб). 
Акціонери мають можливість особисто ознайомитись з матеріалами та 

документами під час підготовки до річних (чергових) Загальних зборів акці-
онерів за адресою: 79025, м.Львiв, вул. Повітряна, 2, юридичний відділ, у 
робочі дні з 10.00 до 16.00 год., перерва з 12-00 до 13-00 год., та в день 
проведення загальних зборів, у місці їх проведення.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань порядку денного: http://www.limo.ua

Додаткова інформація для акціонерів товариства:
Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до 

порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до скла-
ду органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного 
складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до 
дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів 
товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. 
Пропозиція до порядку денного подається в письмовій формі із зазначен-
ням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/
або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або про-
екту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кан-
дидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми – Манохін Олег Валерійович, телефон: (032) 267-34-66.

основні ПокаЗники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 2017р. 

(тис.грн)*
найменування показника період

звітний попере-
дній

Усього активів 424435 381950

До відома акціонерів 

ПриватноГо акціонерноГо товариства «ЛЬвівсЬкиЙ ХоЛоДокоМБінат»!
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Шановний акціонер!

Приватне акціонерне товариство 
«автотрансПортник» 

(надалі – «товариство»)
інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів 

(надалі – «Збори»)
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі в Збо-

рах: 27 квітня 2018 року з 09 години 00 хвилин до 09 годин 45 хвилин.
Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 27 квітня 2018 року  

о 10-00 годині.
Місце реєстрації акціонерів та проведення Зборів: Україна, київ-

ська область, м. Фастів, вул. транспортна, 2, кімн та 25.
Місцезнаходження Товариства: Україна, Київська область, м. Фастів, 

вул. Транспортна, 2.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-

рах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня 
проведення Зборів 23 квітня 2018 року.

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

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

ства.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 

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

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

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

6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
8. Про прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів 

Товариства.
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 затвердження Положення «Про Наглядову раду Приватного ак-

ціонерного товариства «Автотранспортник».
12. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради То-

вариства.
13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Про обрання голови Наглядової ради Товариства.
15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових 

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

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 
України «Про акціонерні товариства» - http://rem-baza.com.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до Зборів: кожен акціонер, на-
правивши на адресу Товариства відповідну письмову вимогу, може озна-
йомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Київська область, 
м. Фастів, вул. Транспортна, 2, кімната №25 кожного робочого дня з 09.00 
до 16.00 години, за виключенням обідньої перерви з 12.00 до 13.00 години, 
а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова Правління То-
вариства.

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 проведен-
ня 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 довіреніс-
тю: Акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповно-
важеного 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 ін-
шою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціо-
нерного товариства може містити завдання щодо голосування.

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

Телефони для довідок: (04565) 6-66-04.
основні показники 

фінансово-господарської діяльності товариства 
(тис. грн.)

найменування показника Звітний
2017 р.

Попере-
дній

2016 р.
Усього активів
Основні засоби (за залишковою вартістю) 4901 5378
Запаси 12082 3786
Сумарна дебіторська заборгованість 54248 1988
Гроші та їх еквіваленти 286 3834
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (57) (1965)
Власний капітал 3002 3002
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 2307 2307
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 74018 12728
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

426 46

Середньорічна кількість акцій (шт.) 164786 164786
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

2,6 0,30

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 23 квітня 2018р. 
(дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах) не уклали з депозитарною установою договір на обслуговування 
рахунку в цінних паперах.

наглядова рада Прат «автотранспортник»

Нематеріальні активи (залишкова вартість) 2033 1006
Первісна вартість 6776 4722
знос 4743 3716
Незавершене будівництво 16742 11735
Основні засоби (залишкова вартість) 117484 119271
Первісна вартість 378118 339816
знос 260634 220545
Довгострокові фінансові інвестиції 32 14925
Запаси 90610 93508
Сумарна дебіторська заборгованість 188850 124452
Первісна вартість - -
Резерв сумнівних боргів - -
Грошові кошти та їх еквіваленти 6733 16546

Інші оборотні активи 1415 3
Витрати майбутніх періодів 536 504
Власний капітал в т.ч: 164927 163940
Нерозподілений прибуток 124494 123507
Статутний капітал 20069 20069
Довгострокові зобов'язання 106028 105008
Поточні зобов'язання 153480 113002
Чистий прибуток (збиток) 1190 15369
Середньорічна кількість акцій (шт.) 80276965 80276965
Чистий прибуток (збиток ) на одну 
акцію

0,0148 0,1914

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

732 654
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(код за ЄДРПОУ: 04628646, місцезнаходження: 07301, Київська об-
ласть, м. Вишгород, Проммайданчик), надалі – Товариство, повідом-
ляє, про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбу-
дуться 26.04.2018 року о 12.00 год. за адресою: київська область, 
м. вишгород, Проммайданчик, зал засідань. Дата складання пере-
ліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 
20.04.2018 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з поряд-

ком денним:
1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних 

зборів акціонерів.
2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово - господар-

ської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту.

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

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії та прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту.

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

6. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за 
підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 р.

7. Про переобрання Голови правління Товариства.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової 

ради.
9. Про обрання Наглядової ради.
10.Про внесення змін до Статуту шляхом викладення його в новій 

редакції в зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність 
до Закону України «Про акціонерні Товариства».

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться з 10.00 до 
11.45 за місцем та в день проведення зборів. З документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного, можна ознайо-
митись з 9.00 до 12.00 у робочі дні за адресою: Київська область, 

м. Вишгород, Проммайданчик (бухгалтерія), а в день проведення за-
гальних зборів – також в місці їх проведення. Посадова особа Товари-
ства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми – референт АТ «Гідромеханізація.» Урсол Яніна Володимирівна.

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, 
що посвідчує особу, представники акціонерів підтверджують свої повно-
важення у відповідності до чинного законодавства України. Телефон 
для довідок: (04596) 54164; 54871. Адреса власного веб-сайту, на якому 
розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, 
включених до проекту порядку денного: 04628646.infosite.com.ua
основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-

ємства (тис. грн.):
найменування показника Період

попере-
дній

звітний

Усього активів 2432 4330
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1011 2965
Запаси 127 137
Сумарна дебіторська заборгованість 1122 1928
Гроші та їх еквіваленти 1414 2290
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

(1693) (1520)

Власний капітал 583 583
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 978 978
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 9835 9557
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

385 173

Середньорічна кількість акцій (шт.) 3 914 580 3 914 580
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

0,098 0,044

Голова Правління ат «Гідромеханізація.»  Ю.Д. колодзян

ПУБЛіЧне акціонерне товариство 
«ГіДроМеХаніЗаціЯ.»

Приватне акціонерне товариство По вироБ-
ництвУ Пива і БеЗаЛкоГоЛЬниХ наПоЇв «Чер-
касЬке Пиво» повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів (річ-
ні загальні збори) відбудуться 30 квітня 2018 року за місцезнаходженням 
Товариства:18030, м. Черкаси, вул. Благовісна, 436, актова зала.

Реєстрація акціонерів: 30 квітня 2018 р. з 9-00 год. до 9-45 год. 
Початок зборів: 30 квітня 2018р. о 10-00 год.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-

них зборах – 24.04.2018 р.
Проект ПорЯДкУ ДенноГо:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів. 
3. Затвердження регламенту зборів.
4. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голо-

сування на загальних зборах Товариства. 
5. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2017 р. та визначення основних напрямків діяльності Това-
риства на 2018 рік і їх затвердження.

6. Звіт Наглядової ради про роботу за 2017 р. та його затвердження.
7. Звіт та висновки Ревізора за 2017р. і їх затвердження. 
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 

31.12.2017 р. 
9. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 р.
10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних та інших пра-

вочинів.
11. Прийняття рішення про укладення договору міни цінних паперів.
12. Відкликання членів Наглядової ради Товариства.
13. Відкликання Ревізора Товариства.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Обрання Ревізора Товариства.
16. Прийняття рішення про делегування Наглядовій раді повноваження 

загальних зборів щодо обрання директора Товариства та затвердження 
умов договору з ним, затвердження розміру винагороди Директора.

17. Затвердження умов цивільно-правових договорів з Ревізором та 
членами Наглядової ради, встановлення розміру винагороди.

18. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з чле-
нами Наглядової ради, Ревізором. Товариства.

19. Затвердження укладених договорів купівлі - продажу нерухомого та 
рухомого майна.

З матеріалами, що стосуються порядку денного акціонери можуть озна-
йомитись за місцезнаходженням товариства: 18030, м. Черкаси, вул. Бла-
говісна, 436, актова зала з Пн –Пт в робочі години (8.00-17.00, 12.00-13.00 
обідня перерва) та в день проведення загальних зборів - також у Актовому 
залі, тел.. для довідок 716092, 716109, відповідальна особа за порядок 
ознайомлення з документами – Ілляшенко Г.Г. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного - 
www.beer.ck.ua.

Письмові пропозиції акціонера щодо питань порядку денного, а також щодо 
кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищува-
ти кількісного складу кожного з органів, повинні бути оформлені згідно вимог 
діючого законодавства та внесені за місцезнаходженням товариства стосовно 
порядку денного не пізніше ніж за 20 календарних днів до проведення загаль-
них зборів, а стосовно кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж 
за сім календарних днів до дати проведення загальних зборів

Для проведення реєстрації акціонеру необхідно мати при собі паспорт, 
а представнику акціонера – довіреність оформлену згідно діючого Законо-
давства України та паспорт.
Найменування показника (тис. грн.) Період

звітний попередній
Усього активів 360404,1 331241,9
Основні засоби 13403,8 64671,4
Довгострокові фінансові інвестиції 4,6 4,6
запаси 270302,4 254544,3
Сумарна дебіторська заборгованість 76445,1 10405,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 10,7 15,5
Нерозподілений прибуток -36929,7 -15448,5
Власний капітал 150847,3 175843,4
Статутний капітал 3223,4 3223,4
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов‘язання 209556,8 155398,5
Чистий прибуток (збиток) -24997,1 -2948,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10398 10398
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) 10 12
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Шановний акціонере!
Публічне акціонерне товариство «Лебединське хлібоприймальне під-

приємство» (код ЄДРПОУ 00955986, місцезнаходження: вул. Залізнична, 
буд. 46, м. Лебедин, Сумська обл., Україна, 42200) повідомляє, що річні за-
гальні збори товариства відбудуться 27 квітня 2018 року о 10 год. 00 хв. 
Місце проведення зборів: зал засідань №1 Пат «Лебединське ХПП», 
вул. Залізнична, буд. 46, м. Лебедин, сумська обл., Україна, 42200. Ре-
єстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проведена з 09 год. 
00 хв. по 09 год. 45 хв. в день проведення зборів за адресою проведення 
загальних зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах: 23 квітня 2018 року.

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

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів товариства. 
2. Затвердження фінансової річної звітності товариства за 2017 рік. 
3. Розподіл прибутку товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, пе-

редбачених законом.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, 

звіту правління та звіту ревізійної комісії товариства за 2017 рік.
5. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.
6. Про припинення повноважень ревізійної комісії.
7. Про затвердження кількісного складу ревізійної комісії.
8. Про обрання членів ревізійної комісії.
9. Про внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення його у 

новій редакції.
Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-

рядку денного:
1. Обрати лічильну комісію загальних зборів товариства у складі:Лисенко 

Любов Василівна, Лапоног Павло Олексійович, Зима Галина Василівна.
2. Затвердити фінансову річну звітність товариства за 2017 рік.
3. Проект рішення 1:Прибуток товариства у сумі 559 000,0 гривень за 

2017 рік направити на модернізацію основних засобів товариства.
Проект рішення 2: Прибуток товариства у сумі 559 000,0 гривень за 

2017 рік розподілити на виплату дивідендів акціонерам товариства.
4. Звіт наглядової ради, звіт правління та звіт ревізійної комісії товари-

ства прийняти до уваги.
5. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів протягом 

року з моменту прийняття цього рішення зборами акціонерів, а саме дого-
ворів складського зберігання на загальну суму 15 000 000,00 гривень.

6. Припинити повноваження членів ревізійної комісії: Ангаткіної Ірини 
Гаврилівни и Чорного Юрія Миколайовича.

7. Затвердити кількісний склад ревізійної комісії:дві особи.
8. Обрати ревізійнукомісію у складі: АнгаткінаІринаГаврилівна та Мідля-

рОленаОлександрівна.
9. Внести зміни доСтатуту товариствашляхом викладенняйого у новій-

редакції (додається). Уповноважити Голову правління товариства підписа-
ти Статут у новій редакції та здійснити усі дії,необхідні для його державної 
реєстрації. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а 
також іншу інформацію, передбачену законом:https://usilos.com/lebedyn-hpp/

Акціонери товариства мають можливість ознайомитися з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних 
зборів з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00, у наступному місці: зал 
засідань №1 ПАТ «Лебединське ХПП», вул. Залізнична, буд. 46, м. Лебе-
дин, Сумська обл., Україна, 42200. Відповідальна особа за надання досту-
пу до матеріалів, з якими акціонери можуть ознайомитись під час підготов-
ки до загальних зборів акціонерів ПАТ «Лебединське ХПП» - Голова 
правління Тремполець Олександр Іванович.

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

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товари-
ства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. 
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана 
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими осо-
бами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитар-
ною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на 
загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або ін-
шою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Пред-
ставником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах 
акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена 
особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на за-
гальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо го-
лосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із за-
значенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. 
Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати 
саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність 
не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання 
щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер 
має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на 
загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право 
участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих 
загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого пред-
ставника. 

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

Для юридичної особи – документ, що підтверджує повноваження особи, 
яка представляє юридичну особу. У разі представлення інтересів юридич-
ної особи директором, головою правління – витяг з Єдиного державного 
реєстру на дату проведення зборів акціонерів та особистий паспорт особи, 
яка представляє інтереси юридичної особи. Довіреність на право участі та 
голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її 
органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими докумен-
тами, засвідчується печаткою юридичної особи та відповідним підписом. 

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

Основні показники звітний 
період

попередній 
період

Усього активів 17 456 19 387
Основні засоби (за залишковою вартістю) 3 084 3 114
Запаси 136 122
Сумарна дебіторська заборгованість 3 601 13 766
Грошові та їх еквіваленти 10 597 2 384
Нерозподілений прибуток (непокритий 
прибуток)

16 100 15 541

Власний капітал 16 788 16 229
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 688 688
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 319 403
Поточні зобов'язання і забезпечення 348 2 755
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

559 2 371

Середньорічна кількість акцій (шт.) 2 750 100 2 750 100
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцій (грн)

0,20 0,86

Голова правління  о.і.тремполець 

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 

ПУБЛіЧноГо акціонерноГо товариства
«ЛеБеДинсЬке ХЛіБоПриЙМаЛЬне ПіДПриЄМство»

Повідомлення про описку в повідомленні про проведення загальних 
зборів

23 березня 2018 року Приватним акціонерним товариством «Кірово-
градський комбінат по випуску продовольчих товарів» (код 05533112, 
місцезнаходження: Україна, 25006, місто Кіровоград, вулиця Мурманська, 
будинок № 37) було розміщено оголошення про проведення річних загаль-
них зборів акціонерів, які відбудуться 27.04.2018 року о 14 год. 00 хв. за 
місцезнаходженням Товариства в газеті «Відомості Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку» № 57 від 23.03.2018 року. 

Даним повідомляємо про допущену описку в повідомленні, зокрема 

в інформації про основні показники фінансово-господарської діяльності 
товариства у рядку «Чистий фінансовий результат: прибуток(збиток)». 

У зв’язку з цим просимо вважати вірним наступне:
найменування показника Період

Звітний
(2017рік)

Попере-
дній

(2016рік)
Поточні зобов’язання і забезпечення (449)  ( 255)

Генеральний директор  і.в. савенко

Приватне акціонерне товариство 
«кіровоГраДсЬкиЙ коМБінат По виПУскУ ПроДовоЛЬЧиХ товарів»
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИРОНІВСЬКЕ» (надалі – 
«Товариство»), місцезнаходження якого: 08800, Київська обл., Миронів-
ський р-н. м. Миронівка, вул. Соборності, 138Р, повідомляє про проведення 
річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори») 
27 квітня 2018 року об 12.00 годині за адресою: 08833, київська обл., 
Миронівський р-н. с. Польове, вул. Миру, 14 (в приміщенні зали засі-
дань).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здійснювати-
ся в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстра-
ції  - о 11.00, закінчення реєстрації - о 11.45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах - 23 квітня 2018 року.

Перелік питань, 
що виносяться на голосування, 

згідно з проектом порядку денного:
1. Про обрання Лічильної комісії, голови і секретаря загальних зборів 

акціонерів Товариства та затвердження регламенту загальних зборів акці-
онерів.

2. Звіт Правління Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за на-
слідками розгляду цього звіту.

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

4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами діяльності Това-
риства у 2017 році, прийняття рішення за наслідками розгляду цього 
звіту.

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
6. Про розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за під-

сумками 2017 року.
7. Про припинення повноважень голови та членів Правління Товари-

ства.
8. Про обрання голови та членів Правління Товариства.
9. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 

2018 рік.
10. Про списання непридатних до використання основних засобів.
11. Про затвердження поточних договорів та договорів за 2017 рік та 

вирішення поточних питань.
12. Про передачу (зняття) з балансу ПАТ «Миронівське» нерухомого 

майна, інженерних мереж та споруди, які не підлягають приватизації.
Для реєстрації на участь у Загальних зборах акціонер повинен мати при 

собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність 
оформлену згідно з чинним законодавствомУкраїни.

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери можуть 
у приміщенні Товариства за адресою: 08833, Київська обл., Миронів-
ський  р-н. с. Польове, вул. Миру, 14 (кім. № 1) щоденно (крім суботи та не-
ділі) з 10:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а 
в день проведення Загальних зборів ознайомлення з документами прово-
диться в місці проведення зборів (в приміщенні зали засідань). Відпові-
дальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними до-
кументами є Голова Правління ПАТ «МИРОНІВСЬКЕ» Катрошенко О.І.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного 
-http//00385891.smida.gov.ua.

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

найменування показника Період
2017 рік 2016 рік

Усього активів 70891 51693
Основні засоби 4801 2146
Довгострокові фінансові інвестиції ---------- ------------
Запаси 14525 15806
Сумарна дебіторська заборгованість 51478 33689
Грошові кошти та їх еквіваленти 55 36
Нерозподілений прибуток 45161 39164
Власний капітал ------- --------
Статутний капітал 1608 1608
 Довгострокові зобов'язання 0 1
Поточні зобов'язання 24122 10920
Чистий прибуток (збиток) 5997 3108
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6430216 6430216
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) 32 35

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління
ПАТ «МИРОНІВСЬКЕ»  ___________  О.І. Катрошенко
(04574) 33243  (підпис) 
 М П.  _________________
  (дата) 

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Пат «МиронівсЬке»

Приватне акціонерне товариство «Чер-
касЬке сПеціаЛіЗоване УПравЛіннЯ № 525» пові-
домляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 28 квітня 2018 
року за місцезнаходженням Товариства: м. Черкаси, вул. смілян-
ська,  145, офісне приміщення другого поверху.

Реєстрація акціонерів: 28 квітня 2018 р. з 09-00 год. до 09-45 год. 
Початок зборів: 28 квітня 2018 р. об 10-00 год.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-

них зборах – 24.04.2018 р.
Проект ПорЯДкУ ДенноГо:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів. 
3. Затвердження регламенту зборів.
4. Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2017 р. та визначення основних напрямків діяль-
ності Товариства на 2018 рік та їх затвердження.

5. Звіт наглядової ради про роботу за 2017 р. та його затвердження.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 

31.12.2017 р. 
7. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 р.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
Найменування показника (тис. грн.) Період

звітний попередній
Усього активів 1352 1347
Основні засоби 71 71
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 995 996
Сумарна дебіторська заборгованість 276 270

Грошові кошти та їх еквіваленти 0 0
Нерозподілений прибуток -2422 -2056
Власний капітал -1311 -945
Статутний капітал 544 544
Довгострокові зобов'язання 24 24
Поточні зобов'язання 2639 2268
Чистий прибуток (збиток) -366 -173
Середньорічна кількість акцій (шт.) 274178 274178
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) 0 0

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати паспорт, для 
представника акціонера крім паспорта - доручення на право участі в за-
гальних зборах, оформлене згідно з чинним законодавством України.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного – 
em01414181.ab.ck.ua.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» до дня скли-
кання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитися з документами 
пов’язаними з порядком денним зборів, за адресою: м. Черкаси, вул. Смі-
лянська, 145, приймальна ПрАТ «ЧСУ 525» в робочі дні з 8-00 до 12-00 го-
дини. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами – генеральний директор Панченко С.Г. Також за цією адресою 
акціонери Товариства можуть в письмовій формі внести свої пропозиції 
щодо порядку денного зборів не пізніш як за 20 днів до зазначеної вище 
дати скликання зборів. 

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Повідомляє Вас про скликання річних Загальних зборів акціонерів, 
які відбудуться 27 квітня 2018 року об 11-00 годині за адресою: 
м. київ, проспект Перемоги, 65, у приміщенні Пат «каМет» (4 по-
верх актовий зал).

Реєстрація акціонерів (їх представників) відбуватиметься з 10-00 
до 10-45 год. 27 квітня 2018 року за місцем проведення зборів від-
повідно до переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь 
в загальних зборах, складеного станом на 24 годину за три робочих 
дні до дня проведення загальних зборів, а саме на 23 квітня 2018 
року.

Внести пропозиції, отримати додаткову інформацію, ознайомитись 
з матеріалами та документами для підготовки до річних Загальних 
зборів акціонерів, можна у робочі дні з 09-00 до 18-00 години за місцез-
находженням Товариства: 03062, м. Київ, пр. Перемоги, 65. офіс 407 
(4 поверх).

Відповідальна особа за порядок ознайомлення: Член Правління - 
Черевань Олександр Вікторович.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, вклю-
чених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових канди-
датів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищу-
вати кількісного складу кожного з органів. Пропозиція повинна 
відповідати вимогам чинного законодавства України. Пропози-
ції вносяться 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.

З проектами рішень щодо кожного пункту, включеного до проекту по-
рядку денного Зборів можна ознайомитися на сторінці ПАТ «КАМЕТ» у 
мережі Інтернет за посиланням http://kamet.emitents.net.ua/ua/ .

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати паспорт, а 
представникам акціонерів - паспорт та довіреність (доручення) на 
право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах То-
вариства, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства. 
Довіреність 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 передбачено завданням щодо голосування. У разі від-
сутності у довіреності завдання щодо голосування, представник 
вирішує всі питання відносно голосування на річних загальних 
зборах акціонерів на свій розсуд. Надання довіреності на право 
участі та голосування на загальних зборах не виключає право 
участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, 
замість свого представника.

Голосування на Зборах відбувається виключно із використанням 
бюлетенів для голосування.

Проект ПорЯДкУ ДенноГо
річних Загальних зборів акціонерів Пат «каМет»

1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту 
роботи річних Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення з першого питання:
«Обрати Лічильну комісію у складі 3-х осіб: Пересенчука Віктора 

Васильовича, Федіна Євгена Івановича та Науменка Сергія Степа-
новича. 

Обрати головою річних Загальних зборів акціонерів Лєня Євгена 
Олексійовича, секретарем річних Загальних зборів акціонерів Вла-
сюк Ольгу Володимирівну.

Затвердити Регламент Зборів: Виступи по питанням порядку 
денного до 10 хв., повторні виступи до 5 хв., відповіді на запитання 
до 5 хв., внесення пропозицій до 3 хв. 

Рішення по питаннях порядку денного приймається шляхом: ви-
рішення питання по суті, залишення питання без розгляду, або пе-
ренесення вирішення питання на наступні загальні збори акціонерів. 
Голосування по питаннях порядку денного здійснюється акціонера-
ми (їх представниками) шляхом зазначення у іменних бюлетенях од-
ного із варіантів голосування за пунктами внесеними до проекту 
порядку денного Зборів, а саме «ЗА», «ПРОТИ» або «УТРИМАВ-
СЯ».»

2. розгляд звіту Правління за 2017 рік та затвердження заходів 
за результатами його розгляду. 

Проект рішення з другого питання: 
«Затвердити заходи за результатами Звіту Правління за 

2017 рік».
3. розгляд звіту наглядової ради за 2017 рік та затвердження 

заходів за результатами його розгляду. 
Проект рішення з третього питання: 
«Затвердити заходи за результатами Звіту Наглядової ради за 

2017 рік».
4. Затвердження Звіту та висновків ревізійної комісії за ре-

зультатами перевірки фінансово-господарської діяльності това-
риства за 2017 рік. 

Проект рішення з четвертого питання: 
«Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії за результата-

ми перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 
2017 рік».

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової 
ради, звіту Правління та звіту ревізійної комісії

Проект рішення з п’ятого питання: 
«Затвердити звіт Наглядової ради, звіт Правління та звіт Реві-

зійної комісії». 
6. Затвердження річного фінансового звіту та балансу на 

31.12.2017 року. 
Проект рішення з шостого питання: 
«Затвердити річний фінансовий звіт та баланс на 31.12.2017 

року». 
7. Про припинення повноважень членів наглядової ради  

Пат «каМет».
Проект рішення з сьомого питання: 
«Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «КАМЕТ» 

Бурикіної С.М., Корнейчук Н.К., Лук’янчук Н.М., Сєнічкіна О.М. та Юв-
ченка Ю.А.». 

8. Про обрання членів наглядової ради Пат «каМет».
Без проекту рішення (кумулятивне голосування)
9. Про припинення повноважень членів ревізійної комісії  

Пат «каМет».
Проект рішення з дев’ятого питання: 
«Припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ «КАМЕТ» 

Жильцової Н.Г., Мельника І.Б. і Глєєвої М.Г.». 
10. Про обрання членів ревізійної комісії Пат «каМет».
Без проекту рішення (кумулятивне голосування)
11 Про затвердження умов контрактів, що укладатимуться з 

обраними членами наглядової ради Пат «каМет» та обрання 
особи, яка уповноважується на підписання контрактів з членами 
наглядової ради Пат «каМет».

Проект рішення з одинадцятого питання: 
«Затвердити умови контрактів, що укладатимуться з обрани-

ми членами Наглядової ради ПАТ «КАМЕТ». Уповноважити підписа-
ти контракти із обраними членами Наглядової ради ПАТ «КАМЕТ» 
Голову правління Лєня Євгена Олексійовича.»

12. Затвердження розподілу прибутку Пат «каМет» за 
2017 рік. 

Проект рішення з дванадцятого питання: 
«Прибуток, отриманий ПАТ «КАМЕТ» за підсумками фінансово-

господарської діяльності товариства за 2017 рік, який становить  
2 193 269,90 грн. розподілити наступним чином: 548 317,48 грн. 
(25%) направити на формування Резервного капіталу (фонду) Това-
риства. 1 6444 952,42 грн. (75%) направити на розвиток Товари-
ства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.»

Статті розподілу 
прибутку 

Відсоток Сума (грн.)

Резервний фонд 25%  548 317,48
Фонд розвитку виробни-
цтва 

75%  1 6444 952,42

Фонд дивідендів 0%  0,00

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про 
проведення загальних зборів, складеним станом на 21.03.2018 
року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства стано-
вить 88 000 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства 
становить 87 320 штук.

Телефон для довідок: 
(044) 4-000-555  ПравЛіннЯ Пат «каМет»

Шановні акціонери !

ПУБЛіЧне акціонерне товариство «каМет»
(ПАТ «КАМЕТ», код ЄДРПОУ 00241206, м. Київ, пр. Перемоги, 65) 
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Приватне акціонерне товариство «УПрав-
ЛіннЯ коМПЛектаціЇ БУДівеЛЬниХ МатеріаЛів 
УБ Хаес» повідомляє про скликання річних загальних зборів акціоне-
рів 27 квітня 2018 року 08:15 в приміщенні актової зали адміністративно-
го будинку ПАТ «УБ ХАЕС» за адресою : Хмельницька обл.., м.нетішин, 
вул.ринкова, будинок 5.

Реєстрація акціонерів та їх представників відбуватиметься з 08:00 до 
08:15 за місцем проведення зборів.

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

Проект ПорЯДкУ ДенноГо:
1. Обрання голови, секретаря та лічильної комісії річних загальних збо-

рів ПрАТ «УКБМ УБ ХАЕС».
2. Заслуховування та затвердження річного звіту директора про результати 

фінансово-господарської діяльності ПрАТ «УКБМ УБ ХАЕС» за 2017 рік. 
3. Заслуховування та затвердження річного звіту та висновків Ревізора 

про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «УКБМ УБ 
ХАЕС» за 2017 рік. 

4. Заслуховування та затвердження річного звіту Наглядової ради про 
результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «УКБМ УБ ХАЕС» за 
2017 рік.

5. Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «УКБМ УБ ХАЕС».
6. Прийняття рішення про порядок покриття збитків ПрАТ «УКБМ УБ 

ХАЕС» за 2017 рік.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «УКБМ УБ 

ХАЕС» (тис.грн.)
найменування показника 2017 р. 2016 р.

Усього активів 872 893
Основні засоби (за залишковою вартістю) 47 47
Запаси 166 178
Сумарна дебіторська заборгованість 207 216
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 111 148
Власний капітал 258 296
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 148 148
Довгострокові зобов»язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 614 597
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -38 -88
Середньорічна кількість акцій (шт.) 147500 147500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) (0,25763) (0,59661)

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

Ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рі-
шень, здійснюватиметься: в кабінеті директора за місцезнаходженням Това-
риства у робочі дні з 08-00 до 12-00 год., в електронній формі шляхом над-
силання на особисту електронну адресу акціонера, вказану у його 
письмовому запиті, а також у день проведення річних загальних зборів – у 
місці їх проведення. Акціонер зобов’язаний підтвердити свій статус випискою 
з рахунку у цінних паперах акціонера, виданою зберігачем не раніше як за 10 
календарних днів до дати ознайомлення. Посадова особа, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів –директор ПрАТ «УКБМ УБ ХАЕС».

Поштову кореспонденцію прохання направляти за адресою: 30100, м. Не-
тішин, Хмельницька обл., вул. Промислова, будинок 1/7, а/с 86, ПрАТ «УКБМ 
УБ ХАЕС». Телефони для довідок: (03842) 3-34-83 . Адреса веб-сайту ukbm.
at.ua

Директор Прат «УкБМ УБ Хаес»

Пат «енерГоМаШсПецстаЛЬ» Повідомлення про прове-
дення загальних зборів(код за ЄДРПОУ: 00210602) Шановний акціонер! ПАТ 
«ЕМСС» (далі - Товариство) повідомляє, що 26.04.2018р. о 10:00 відбудуться 
річні Загальні Збори акціонерів Товариства (далі - Збори) за адресою місцезна-
ходження Товариства: Україна, м.Краматорськ, ПАТ «EMCC» - в конференц-
залі адміністративного корп.№1. Реєстрація акціонерів для участі у Зборах: з 
8:45 до 9:45 за адресою місцезнаходження Товариства - в холі 1 поверху адмі-
ністративного корп.№1. Для реєстрації акціонерам необхідно при собі мати 
паспорт. Для представників акціонерів додатково необхідно мати документи, 
які підтверджують їх повноваження для участі у Зборах, оформлені відповідно 
до вимог законодавства України. Перелік акціонерів, які мають право на участь 
у Зборах, складається станом на 24 годину 20.04.2018 р. Проект порядку ден-
ного з проектами рішень щодо включених питань : 1.Про обрання секрета-
ря річних Загальних Зборів акціонерів Товариства. Проект рішення: Обрати 
секретарем річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Чеботаєву Т.В. 2. 
Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2017р. та прийняття рішення за резуль-
татами його розгляду. Проект ріш.: Прийняти рішення про затвердження Звіту 
Ген.директора Товариства про результати фін.-господ.діяльності Товариства за 
2017р. 3.Звіт Наглядової ради Товариства за 2017р. та прийняття рішення за 
результатами його розгляду. Проект ріш.: Затвердити Звіт НР Товариства за 
2017р. 4.Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2017р. та прийняття рішення за резуль-
татами його розгляду; Висновок Ревізійної комісії Товариства про достовірність 
даних, що містяться в Річному звіті і балансі Товариства за 2017р., його затвер-
дження. Проект ріш.: Затвердити Звіт РК Товариства за результатами перевір-
ки фін.-господ.діяльності Товариства за 2017р., затвердити Висновок РК Това-
риства про достовірність даних в Річному звіті і балансі Товариства за 2017р. 
5.Затвердження Річного звіту Товариства за 2017р. Проект ріш.: Затвердити 
Річний звіт Товариства за 2017р. 6.Порядок покриття збитків за підсумками ро-
боти Товариства в 2017р. Проект ріш.: Покрити збитки, отримані Товариством в 
2017р. в сумі 930557тис.грн. нерозподіленим прибутком наступних років. 7.Ви-
значення основних напрямків діяльності Товариства в 2018р. Проект ріш.: Ви-
значити основними напрямками діяльності Товариства в 2018р. - виробництво 
і реалізацію товарної продукції на суму 2 млрд.920 млн.грн., для чого запла-
новано: виплавити рідкої сталі в обсязі 67,9 тис.тн., виготовити товарного литва 
- 1,7 тис.тн., виготовити поковок - 39,7 тис.тн. 8.Прийняття рішення про припи-
нення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Проект ріш.: Припини-
ти повно-важення членів Наглядової ради Товариства у складі: Нікіпелов А.В., 
Разін В.П., Кулешов С.А., Філатов С.М., Ранцев А.Ю., Удовенко С.П., Яценюк 
Ю.А., Близнюк С.А., Чеботаєва Т.В. 9. Обрання членів Наглядової ради Товари-
ства. www.emss.ua - адреса веб-сайту товариства, на якому розміщується 
інформація згідно з Законом України «Про акціонерні товариства». З докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, ак-
ціонери мають можливість ознайомитися до дати проведення Зборів за адре-
сою місцезнаходження Товариства в кімнаті переговорів №1 КПП №2 
адміністративно-побутового корпусу №3, в робочі дні з 10:00 до 15:00 або в 
день проведення Зборів - 26.04.2018 р. з 8:45 до 10:00 за адресою проведення 
Зборів. Контактна особа: Чеботаєва Т.В. - провідний економіст ВКУ, тел. (06264) 
6-97-11, внутрішній 14-33. основні показники фінансово-господарської ді-
яльності товариства (тис.грн.): Найменування показника (Звітний період 
-2017) (Попередній період - 2016р) Усього активів (4 042 538) (4 053 843) Осно-
вні засоби (4 042 538) (2 961 242) Запаси (658 350) (590 556) Сумарна дебітор-
ська заборгованість (413 135) (350 814) Грошові кошти та їх еквіваленти (24 
573) (3 412) Нерозподілений прибуток (-7 890 286) (-7 012 817) Власний капітал 
(-6 745 191) (-5 793 619) Статутний капітал (100 000) (100 000) Довгострокові 
зобовязання (2 271 706) (1 221 680) Поточні зобовязання (8 516 023) (8 625 782) 
Чистий прибуток (збиток) (-930 557) (-1 497 854) Середньорічна кількість акцій 
(шт) (400 000 000) (400 000 000) Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 
(1450) (1647)  Повідомляємо про права, надані акціонерам відповідно до вимог 
статей 36 та 38 Закону «Про акціонерні товариства» та про порядок участі і го-
лосування на Зборах за довіреністю: - кожний акціонер має право внести про-
позиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів – не пізні-
ше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а також щодо нових кандидатів до 
складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів. 
Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні 
містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у 
члени нагляд.ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропо-
нований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що канди-
дат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора; 
- пропозиція до проекту порядку денного Зборів подається в письмовій формі 
із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, 
типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або 
проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать канди-
дату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства; - дові-
реність на право участі та голосування на Зборах Товариства, видана фізич-
ною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які 
вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною устано-
вою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосу-
вання на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або 
іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394
(044) 4983816
(044) 4983815
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Повідомлення
про скликання річних загальних зборів акціонерів 

ПУБЛіЧне акціонерне товариство «рівнен-
сЬка конДитерсЬка ФаБрика» (Код ЄДРПОУ 00382214, 
місцезнаходження: 33001, м. Рівне Рівненської області, вул. Хмільна, 30), 
надалі – Товариство, повідомляє про скликання річних загальних зборів 
акціонерів Товариства.

Річні загальні збори акціонерів Товариства скликаються на 16 год. 00 хв. 
27 квітня 2018 року. 

Місце проведення річних загальних зборів Товариства – приміщення 
Товариства за адресою: м. рівне рівненської області, вул. Хмільна, 30, 
вестибюль другого поверху адміністративного корпусу. 

Реєстрація акціонерів Товариства для участі в річних загальних зборах 
Товариства відбудеться в цьому ж приміщенні 27 квітня 2018 року з 
15 год. 00  хв. до 15 год. 45 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах 
Товариства, складено станом на 24 год. 00 хв. 23 квітня 2018 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного,
з зазначенням черговості їх розгляду:

1.Обрання членів лічильної комісії.
2.Затвердження регламенту роботи та порядку проведення загальних 

зборів. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-
сування. 

3.Про затвердження річного звіту Товариства.
4.Про розподіл прибутку і збитків Товариства.
5.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 

Товариства.
6.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товари-

ства.
7.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії 

Товариства.
8.Про прийняття рішення про припинення пововажень членів наглядової 

ради;
9.Про обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-

правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з 
ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповнова-
жується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

10.Про затвердження значних правочинів, які вчинялись ПАТ «Рівненська 
кондитерська фабрика» протягом 2017-2018 років.

11.Про прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 
які можуть вчинятися ПАТ «Рівненська кондитерська фабрика» протягом 
року (2018-2019 р.р.)

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

1.Обрати лічильну комісію у складі: Кравчук Зінаїди Володимирівни, 
Богатко Віри Іванівни, Серової Олени Германівни.

2.Затвердити наступний регламент роботи та порядок проведення за-
гальних зборів: Доповіді з питань порядку денного - до 10 хвилин, виступи 
і відповіді на питання - до 3 хвилин, довідки - до 1 хвилини. Всі запитання і 
пропозиції стосовно питань порядку денного надавати в момент розгляду 
таких питань тільки у письмовій формі. Учасники та присутні на зборах 
можуть висловлюватися з місця тільки з дозволу Голови Зборів. Порядок 
голосування з питань порядку денного загальних зборів: голосувати за до-
помогою бюлетенів, форми і тексти (зміст) яких (з проектами рішень, з 
кожного питання порядку денного, винесеного на голосування) затверджені 
рішенням Наглядової ради. Затвердити порядок і спосіб засвідчення бюле-
тенів для голосування, визначені рішенням Наглядової ради, а саме: бюле-
тені для голосування з питань, включених до порядку денного засвідчують-
ся та видаються акціонеру (представнику акціонера) реєстраційною 

комісією під час реєстрації учасників зборів. Бюлетені для голосування за-
свідчуються підписом члена реєстраційної комісії.

3.Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
4.Затвердити розподіл прибутку та збитків Товариства. Прибуток за ре-

зультатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «Рівненська кондитер-
ська фабрика» за 2017 рік направити на розвиток виробництва.

5.Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. 
6.Затвердити звіт дирекції Товариства за 2017рік.
7.Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
8.Припинити повноваження діючих (на момент проведення загальних 

зборів акціонерів 27.04.2018 р.) членів Наглядової ради: 
Висоцької Тетяни Анатоліївни; Кацалапа Юрія Васильовича; Ключки 

Оксани Вікторівни; Семенюка Ігоря Петровича; Яковенко Оксани Володи-
мирівни.

Вважати повноваження діючих (на момент проведення загальних зборів ак-
ціонерів 27.04.2018 р.) членів Наглядової ради такими, що втратили чинність з 
дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів 27.04.2018 р.

9.Обрати членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного 
голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

10.Затвердити правочини, які вчинялися ПАТ «Рівненська кондитерська 
фабрика» протягом 2017-2018 рр. 

11.Затвердити проект рішення про попереднє схвалення значних право-
чинів, які можуть вчинятися ПАТ «Рівненська кондитерська фабрика» про-
тягом року (2018-2019 р.р.)

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті http://00382214.
smida.gov.ua/

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, необхідними для підготовки до 
річних загальних зборів Товариства, відбувається за місцезнаходженням 
Товариства: м. Рівне Рівненської області, вул. Хмільна, 30, дирекція Това-
риства (вестибюль другого поверху адміністративного корпусу), з 09 год. 
00 хв. до 16 год. 00 хв. (обідня перерва з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв.) у 
робочі дні, довідки за телефоном (0362) 62-03-45.

Для реєстрації акціонеру необхідно пред’явити паспорт або інший до-
кумент, який посвідчує особу, а уповноваженому представнику акціонера – 
Довіреність, та документ, що посвідчує особу.

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

найменування показника Період
2017 рік 2016 рік

Усього активів 19787,0 14999,0
Основні засоби 3965,0 2980,0
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 52,0 65,0
Сумарна дебіторська заборгованість 15431,0 11587,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 3,0 5,0
Нерозподілений прибуток 7280,0 6913,0
Власний капітал 12037,0 11670,0
Статутний капітал 4615,0 4615,0
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 7750,0 3329,0
Чистий прибуток (збиток) 367,0 627,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6033 6033
Кількість власних акцій, викуплених протягом періо-
ду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 31 34

Голова дирекції Пат «рівненська кондитерська фабрика» Петрук в.т. 

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

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

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне 
товариство «ЗавоД «Лтава»

2. Код за ЄДРПОУ: 14308479
3. Місцезнаходження: 36002 м. Полтава, вулиця Р. Кириченко, 72
4. Міжміський код, телефон та факс: (05322) 7-93-12, (05322) 7-90-43
5. Електронна поштова адреса: ltava@ ltava.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: ltava.com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну власників 
акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного това-
риства (крім публічного акціонерного товариства)

іі. текст Повідомлення 
Приватне акцiонерне товариство «Завод «Лтава» (далі-Товариство) по-

відомляє, що 21.03.2018 р. отримав від особи, а саме депозитарної устано-
ви - ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ТРЕЖЕ ТРЕЙДИНГ ЛІМІТИД», яка згідно Дого-
вору надає емітенту послуги щодо надання Реєстру власників іменних 
цінних паперів, Реєстр власників, складений станом на «19» березня 2018 
року. В результаті чого емітенту стало відомо про виникнення особливої 
інформації, а саме: відомостей про зміну власників акцій, яким належить 10 
і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства. Пакет акцій «Фі-
зичної особи» до змін становив 28,0015 % від загальної кількості акцій та 
28,524 % від загальної кількості голосуючих акцій. З урахуванням збільшен-
ня кількості акцій, розмір частки «Фізичної особи» складає 28,2779 % від 
загальної кількості акцій та 28,802 % від загальної кількості голосуючих 
акцій.

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

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

2. Голова правління  Хохлов е.в.
21.03.2018
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Шановний акціонер!
Приватне акціонерне товариство «косМос» код за ЄДРПОУ 

20572328(надалі – Товариство) інформує про проведення чергових 
загальних зборів акціонерів (надалі – Збори). Дата та час початку і 
закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для учас-
ті в Зборах: 28 квітня 2018 року з 11 години 00 годин до 11 годин 
45 хвилин. Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 28 квітня 2018 
року о 12-00 годині. Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 
Україна, київ ська обл., обухівський р-н, смт. козин, 
вул.  солов’яненка, 68, (Літера а, - адмін. будівля. відділ збуту).

Місцезнаходження Товариства: Україна, 08711, Київська обл., Обу-
хівський р-н, смт. Козин, вул. Солов’яненка, 68

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 24 квітня 2018 року.

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

1. Про обрання лічильної комісії зборів Товариства та принятия 
рішення про припинення їх повноважень.

2. Про обрання Голови та секретаря зборів Товариства.
3. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів То-

вариства.
4. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про резуль-

тати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році. 
Принятия рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Розгляд звіту Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік та 
визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.

7. Розподіл чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за під-
сумками роботи в 2017 році.

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

Найменування показників Період
Звітний 

(за 2017 р.)
Попередній 
(за 2016 р.)

Усього активів 5073 4716
Основні засоби 3843 3838
Довгострокові фінансові інвести-
ції

- -

Запаси 827 961
Сумарна дебіторська заборгова-
ність

798 430

Грошові кошти та їх еквіваленти - -
Нерозподілений прибуток -1250 -1302
Власний капітал 3274 3274
Статутний капітал 516 516
Довгострокові зобов’язання 737 737
Поточні зобов’язання 1369 1033
Чистий прибуток (збиток) 43 38
Чисельність працівників на 
кінець періоду (осіб)

10 9

Для участі у загальних зборах при собі мати паспорт, для представни-
ка акціонера крім паспорту – доручення на право участі у загальних зборах 
оформлене згідно вимог діючего законадавства України. Адреса веб-сайту, 
на якому розміщена інформація з проектом рішень, щодо кожного з питань, 
включених до проекту порядку денного:-kosmos.kiev.ua. Порядок озна-
йомлення акціонерів (учасників): Кожен акціонер може ознайомитись з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного, за місцезнаходженням Товариства: Україна, 08711, Київська обл., 
Обухівський р-н, смт. Козин, вул. Солов’яненка, 68, (приймальна Генераль-
ного директора), кожного робочого дня з 10.00 до 12.00 години, а в день 
проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами Товариства Начальник 
торгівельно - комерційного відділу – Масляник Любов Володимирівна. 
Телефон для довідок (04572)79807.

Генеральний директор  рудницький в.Ю.

Приватне акціонерне товариство «косМос»

Приватне акціонерне товариство
«МиронівсЬке автотрансПортне 

ПіДПриЄМство – 13243»
(місцезнаходження: Україна, 08800, Київська обл.., м. Миронівка, вул.. Коцю-

бинського, 3, код ЄДРПОУ – 05538856) (надалі – Товариство) повідомляє про 
проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 

26 квітня 2018 року об 14 год.
Україна, 08800, Київська обл.., м. Миронівка, вул.. Коцюбинського, 3, 

ПрАТ «Миронівське автотранспортне підприємство 13243» приміщен-
ня актового залу.

Реєстрація акціонерів(учасників) для участі у загальних зборах відбуде-
тіся в день та за місцем проведення зборів з 13-00 до 13-45. Дата складан-
ня переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 
26 квітня 2018 р.. 

ПорЯДок ДенниЙ:
1. Обрання лічильної комісії. 2. Затвердження порядку та способу за-

свідчення бюлетеню для голосування на річних загальних зборах Товариства 
3. Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товари-
ства. 4. Затвердження регламенту річних Загальних зборів акціонерів Това-
риства. 5. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства у 2017 році. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Правління. 6. Розгляд звіту Наглядової ради То-
вариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту На-
глядової ради. 7. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків 
Ревізійної комісії. 8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 
9. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за резуль-
татами його розгляду 10. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за резуль-
татами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. 11. За-
твердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік. 
12. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства та внутрішніх 
положень Товариства, в тому числі пов’язаних із приведенням діяльності 
Товариства у відповідність з Законом України «Про акціонерні товариства», 
затвердження нової редакції Статуту Товариства та внутрішніх положень 
Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання Статуту 
Товариства та внутрішніх положень Товариства. 13. Про припинення повно-
важень членів Наглядової ради Товариства. 14. Про обрання членів На-
глядової ради Товариства. 15. Про затвердження умов цивільно-правових 

договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами 
Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядо-
вої ради. 16. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товари-
ства. 17. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Для реєстрації при собі мати:
- акціонерам- паспорт; - для представника акціонера — паспорт та 

довіреність на право участі в зборах оформлену відповідно до вимог 
чинного законодавства.

До дати проведення загальних зборів акціонери (учасники) можуть озна-
йомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань 
порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: 
Україна, 08800, Київська обл.., м. Миронівка, вул.. Коцюбинського, 3, з по-
неділка по п’ятницю з 10:00 до 12:00, а в день проведення загальних збо-
рів – також у місці їх проведення. 

Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – голова правління Матвійко В.Т. Довідки за 
телефоном : (04574)5-15-73
У відповідності до Рішення ДКЦПФР № 324 від 26.05.2006 року наводимо 
показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік (тис.грн.)

найменування показника Період (тис.грн.)
Звітний 
2017р.

Попередній 
2016 р.

Усього активів 193,7 180,7
Основні засоби (залишкова вартість) 98,5 108,3
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 7,9 8,6
 Сумарна дебіторська заборгованість - -
Грошові кошти та їх еквіваленти 36,4 30,6
Нерозподільний прибуток (збиток) -833,6 -844,6
Власний капітал 861,2 861,2
Статутний капітал 155,6 155,6
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 10,5 8,5
Чистий прибуток (збиток) 11,0 0,7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 622480 622480
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 9 10

Голова правління  Матвійко в.т.
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Шановний акціонер!
Приватне акціонерне товариство «еЛтік» 

(далі-товариство) повідомляє про проведення річних Загальних зборів 
акціонерів (далі- Збори), що відбудуться 27 квітня 2018р. о 12:00 год. 
за адресою: м. кривий ріг, вул. Прорізна, 93, актовий зал (3 поверх).

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників 
акціонерів) для участі у Зборах: 27 квітня 2018 року з 11:00 год. до 
11:45 год.

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 27 квітня 2018 року о 
12:00 год.

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 50025, м. Кривий Ріг, 
вул. Прорізна, 93, актовий зал (3 поверх).

Місцезнаходження Товариства: 50025, м. Кривий Ріг, вул. Прорізна, 93.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-

гальних зборах: перелік складається станом на 24 годину, за три робочих 
дня до дня проведення Зборів, 23 квітня 2018 року.

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

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства 

про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 
рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 
Товариства про діяльність у 2017 році.

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

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
8. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
9. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Нагля-

дової ради Товариства.
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов 

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

11. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 
Товариством протягом не більш, як одного року з дати прийняття такого 
рішення. 

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного, розміщена на власному веб - сайті Товариства за 
адресою: https://eltic.el-grad.com. 

Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Това-
риства: 50025, м. Кривий Ріг, вул. Прорізна, 93, кімната 20, кожного робочо-
го дня з 10:00 до 12:00 год., а в день проведення Загальних зборів – також 
у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів 
з документів Директор Товариства. Телефони для довідок: (056) 
499-15-25.

Для участі у Зборах, акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує 
особу (паспорт), а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, 
оформлену згідно чинного законодавства України.
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис. грн.)
Найменування показника період

звітний
2017

попередній
2016

Усього активів 3552 3068
Основні засоби (залишкова вартість) - -
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси, в т.ч. готова продукція - -
Сумарна дебіторська заборгованість 916 432
Грошові кошти та їх еквіваленти 29 29
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -2284 -2155
Власний капітал 3538 3058
Статутний капітал 2716 2716
Довгострокові зобов’язання  -  -
Поточні зобов’язання  14 649
Чистий прибуток (збиток)  -129 -12
Середньорічна кількість акцій (шт..) 108 636 

40
108 636 40

Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

 - -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

 - -

Численність працівників на кінець періоду (осіб)  3 3

Голова наглядової ради  с.М. Захарченко

річна інформація емітента  
за 2017 р.

1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ,  
місцезнаходження, міжміський код та 
телефон емітента

ПрАТ «СПЕЦТЕХСЕРВIС», 
31450441, 08300,  
м. Бориспiль, Iндустрiальна, 5, 
(044) 451-74-66

2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії

26.03.2018

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

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

Прат «сПецтеХсервiс»

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 ПУБЛiЧне акцiонерне 
товариство "аЗот"

2. Код за ЄДРПОУ 00203826
3. Місцезнаходження 18014 м. Черкаси вул. Першотравне-

ва (Героїв Холодного Яру), 72
4. Міжміський код, телефон та факс (0472) 39-61-38 (0472) 54-01-46
5. Електронна поштова адреса сorpsekretar@azot.ck.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://azot.ck.ua/content/news7/inform/
information.php

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

ii. текст повідомлення
Згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ «АЗОТ» вiд 21 березня 2018 року 

(Протокол № 21/03/18 вiд 21 березня 2018 року) обрано (переобрано) з 30 
червня 2018 року Склярова Вiталiя Леонiдовича, який володiє часткою у 
статутному капiталi ПАТ «АЗОТ» в розмiрi 0,000004%. Згода на публiкацiю 
паспортних даних не отримана. Пiдстава: пункт 12.9.11 Статуту ПАТ «АЗОТ». 
Обраний (переобраний) строком на 1 (один) рiк. Протягом останнiх 5 рокiв 
обiймав посаду: Голова Правлiння. Посадова особа непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має.

Згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ «АЗОТ» вiд 21 березня 2018 року 
(Протокол № 21/03/18 вiд 21 березня 2018 року) обрано (переобрано) з 
30 червня 2018 року Алексєєнка Дмитра Володимировича. Згода на 

публiкацiю паспортних даних не отримана. Пiдстава: пункт 12.9.11 Статуту 
ПАТ «АЗОТ». Часткою у статутному капiталi ПАТ «АЗОТ» не володiє. Об-
раний (переобраний) строком на 1 (один) рiк. Протягом останнiх 5 рокiв 
обiймав посаду: директор з економiки та фiнансiв. Посадова особа непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ «АЗОТ» вiд 21 березня 2018 року 
(Протокол № 21/03/18 вiд 21 березня 2018 року) обрано (переобрано) з 30 
червня 2018 року Горобця Максима Валерiйовича. Згода на публiкацiю 
паспортних даних не отримана. Пiдстава: пункт 12.9.11 Статуту ПАТ «АЗОТ». 
Часткою у статутному капiталi ПАТ «АЗОТ» не володiє. Обраний (переоб-
раний) строком на 1 (один) рiк. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду: 
директор з матерiально-технiчного забезпечення. Посадова особа непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ «АЗОТ» вiд 21 березня 2018 року 
(Протокол № 21/03/18 вiд 21 березня 2018 року) обрано (переобрано) з 
30 червня 2018 року Хлiвненка Павла Васильовича. Згода на публiкацiю 
паспортних даних не отримана. Пiдстава: пункт 12.9.11 Статуту ПАТ «АЗОТ». 
Часткою у статутному капiталi ПАТ «АЗОТ» не володiє. Обраний (переоб-
раний) строком на 1 (один) рiк. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду: 
директор з правових питань. Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Скляров Вiталiй Леонiдович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.03.23
(дата)
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ПУБЛіЧне акціонерне товариство «автоМоБіЛЬна коМПаніЯ 
«БоГДан Моторс»

(код ЄДрПоУ: - 05808592)
Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які 

відбудуться «24» квітня 2018 року о 11:00 годині в м. київ, вул. електри-
ків, 29а, приміщення конференс залу, 2 поверх.

Проект порядку денного загальних зборів:
1 Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської 

діяльності за 2017 рік
3. Звіт Наглядової ради за 2017 рік.
4. Звіт Ревізора за 2017 рік. Затвердження висновків Ревізора по звітах 

та балансу Товариства за 2017 рік
5. Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності, по-

рядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків та затвер-
дження фінансового плану на 2018 рік». 

6. Внесення змін до статуту Товариства. Затвердження Статуту Товари-
ства в новій редакції.

7. Відкликання членів Наглядової ради Товариства. 
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядо-

вої ради Товариства. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової 
ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання 
цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

10. Затвердження в новій редакції Положення про загальні збори това-
риства та Положення про Наглядову раду товариства.
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис. грн.)
Найменування показника Звітний 2017 Попередній 

2016
Усього активів 3 091 662 3 823 328
Основі засоби 1 269 910 1 323 781
Довгострокові фінансові інвестиції 64 367 295 931
Запаси 224 665 162 243
Сумарна дебіторська заборгованість 1 387 037 1 975 325
Гроші та ії еквіваленти 95 900 46 518
Нерозподілений прибуток -5 878 329 -3 506 958
Власний капітал -4 125 163 -1 753 792
Статутний капітал 1 101 357 1 101 357
Довгострокові зобов'язання 4 101 209 3 785 134
Поточні зобов'язання 3 115 616 1 791 986
Чистий прибуток(збиток) -635 078 -275 245
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4 405 429 458 4 405 429 458
Кількість власних акцій,викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів,витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

1043 1031

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

Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «24» квітня 2018 року з 10:00 
години до 10:45 години за місцем проведення зборів. Для участі в загальних 
зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім 
паспорта – доручення на право участі в загальних зборах.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а 
також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких 
не може перевищувати кількісного складу кожного з органів

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення за-
гальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу ор-
ганів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних 
зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку 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 
акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду 
члена наглядової ради - незалежного директора

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

. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, ви-
дана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими 
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депо-
зитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних па-
перів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосу-
вання на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом 
або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

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

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

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого 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. 

Голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань по-
рядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голо-
сування

До дня скликання загальних зборів акціонери мають можливість озна-
йомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, за адре-
сою: м. Київ, вул. Електриків, 29А, кім.366 у робочі дні з 09:30 години до 
16:00 години. Акціонери мають змогу ознайомитись з документами, 
пов’язаними з порядком денним зборів в день проведення зборів у місці 
проведення зборів. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення ак-
ціонерів з документами є Генеральний директор. 

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

Телефон для довідок 044 351 77 58
Генеральний директор  старосуд в.М. 

ПУБЛіЧне акціонерне товариство  
«автоМоБіЛЬна коМПаніЯ «БоГДан Моторс»

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації емітента

Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне 

товариство «УкраЇнсЬка віЙсЬково-страХова 
коМПаніЯ»

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 31304718
1.3. Місцезнаходження емітента 01135, м. Київ, вул. Григорія Андрющен-

ка, буд. 4 (Літера Б)
1.4. Міжміський код, телефон та факс емітента: 044 230-48-13, 230-48-14
1.5. Електронна поштова адреса емітента: vsk@vsk.com.ua 
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.vsk.com.ua
1.7.Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про 

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 
текст повідомлення

Річні Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ», 21.03.2018 року при-

йняли рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних право-
чинів.

характер правочинів: договори страхування, перестрахування;
гранична сукупна вартість правочинів 900 000 000,00 тис. гривень 

(дев'ятсот мільярдів грн. 00 коп.).
вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-

ті 79 086 тис.грн. (79 086 000 грн. 00 коп.);
співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості акти-

вів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках )- 
1138002%;

загальна кількість голосуючих акцій-1608 кількість голосуючих акцій, що 
зареєстровані для участі у загальних зборах -1608 

кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 
– 1608, «проти» прийняття рішення - 0

Підпис
Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що 

вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
законодавства.

Голова Правління  ткачов в.в.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №58, 26 березня 2018 р. 
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Шановний акціонере Прат «Бліц-інформ»
Приватне акціонерне товариство «Бліц-інформ», код ЄДрПоУ 

20050164
(місцезнаходження: 02156, м. Київ, вул. Кіото, 25)

Приватне акціонерне товариство «Бліц-інформ» (далі-Товариство) 
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбу-
дуться 24 квітня 2018 року за адресою: м. Київ, вул. Мурманська, 7, кімната 
переговорів, четвертий поверх. 

Початок зборів о 10 годині 00 хвилин. 
Реєстрація з 9 години 30 хвилин до 9 години 50 хвилин за місцем про-

ведення зборів. 
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-

них зборах – 18.04.2018 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування 

(Проект порядку денного):
1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту проведення загальних зборів.
3. Звіт Виконавчого органу - Президента за результатами діяльності То-

вариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Пре-
зидента.

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

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

6. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік. 
8. Надання повноважень президенту Товариства брати участь у загаль-

них зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Видавни-
чий дім «Бліц-Інформ» та приймати рішення з питань порядку денного на 
загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Ви-
давничий дім «Бліц-Інформ».

9. Продаж та передача частки у статутному капіталі Товариства з об-
меженою відповідальністю «Видавничий дім «Бліц-Інформ».
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис. грн.) 
найменування показника Звітний

2017 р.
Попередній

2016 р.
Усього активів 729 655 1 066 403
Основні засоби 379 318 475 818
Довгострокові фінансові інвестиції 25 351 25 351
Запаси 72 396 74 862
Сумарна дебіторська заборгованість 735 000 131 925
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 706 6 597
Нерозподілений прибуток (2 195 600) (1 634 764) 
Власний капітал (2 074 141) (1 498 994)
Статутний капітал 148 148
Довгострокові зобов'язання 28 913 73 730
Поточні зобов'язання 2 774 883 2 491 667
Чистий прибуток (збиток) - 546 568 30 243
Середньорічна кількість акцій (шт.) 14753 14753 
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) 

706 1217

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 зборів (повідо-
млення направляється Товариством акціонерам не пізніше ніж за 10 до дати 
проведення Зборів);

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

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 

до проекту порядку денного зборів Товариства, а також щодо нових канди-
датів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати 
кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 
20 днів до дати проведення зборів Товариства, а щодо кандидатів до скла-
ду органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення за-
гальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного зборів подається на 
ім'я Товариства за адресою за адресою: м. Київ, вул. Мурманська, 7 в пись-
мовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її 
вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції 
до питання та/або проекту рішення. Пропозиції щодо включення нових пи-
тань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень 
з цих питань.

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

Кожний акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного, звернувшись з пись-
мовим запитом або особисто до особи, відповідальної за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами, кожний робочий день з 09-00 по 13-00 
години за адресою: м. київ, вул. Мурманська, 7, четвертий поверх, кім-
ната переговорів, а в день проведення Загальних зборів - також у 
місті їх проведення.

Письмовий запит щодо ознайомлення з документами, необхідними 
для прийняття рішень, повинен містити П.і.Б. акціонера, поштову 
адресу. У разі особистого звернення до товариства, акціонер повинен 
мати документ, що підтверджує його особу та повноваження. Посадо-
вою особою товариства, відповідальною за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами є Фурсік н.о., тел. (044)593-05-06.

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

Для участі у зборах акціонерам мати документ, що посвідчує особу (пас-
порт), представникам акціонерів - документ, що посвідчує особу та доручен-
ня, оформлене відповідно до вимог чинного законодавства. Довідки за теле-
фоном: (044) 593-05-06.

наглядова рада Прат «Бліц-інформ»
Проекти рішень по питаннях порядку денного загальних зборів 

акціонерів (крім кумулятивного голосування), що скликаються на 
24.04.2018р.: 

1. По першому питанню порядку денного: 
«обрання лічильної комісії».
Проект рішення:
Обрати лічильну комісію цих загальних зборів у складі 
- Фурсік Н.О.
- Олексюк О.М.
2. По другому питанню порядку денного: 

«Затвердження регламенту проведення загальних зборів»
Проект рішення:
Регламент проведення зборів:
Проект рішення:
Затвердити запропонований регламент проведення зборів, а саме:
- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хви-

лин. 
- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань поряд-

ку денного - до 3 хвилин. 
- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин. 
- Для виступів на загальних зборах акціонерів Товариства слово може 

бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представ-
нику Виконавчого органу, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії 
Товариства, Голові та секретарю загальних зборів акціонерів, Голові та 
членам реєстраційної та лічильної комісій. 

- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного загальних збо-
рів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку 
денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю 
загальних зборів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у 
залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із 

Приватне акціонерне товариство «БЛіц-інФорМ»
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зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його пред-
ставника, та засвідчені їх підписом. 

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

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

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

- 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 загальних зборів 
або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення. 

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

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

- Протокол загальних зборів акціонерів Товариства від імені загальних 
зборів акціонерів Товариства підписують обрані Голова та Секретар загаль-
них зборів акціонерів Товариства. Протокол підшивається, скріплюється 
печаткою Товариства та підписом Президента Товариства. 

- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих 
загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, вну-
трішніх положень та чинного законодавства України.

3.По третьому питанню порядку денного: 
«Звіт виконавчого органу - Президента за результатами діяльності 

товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Президента.»

Проект рішення:
Затвердити звіт Виконавчого органу - Президента за результатами ді-

яльності Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Виконавчого органу – Пре-
зидента задовільною. 

4.По четвертому питанню порядку денного: «Звіт наглядової ради за 
результатами діяльності товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за результатами діяльності Товариства 
за 2017 рік. 

5. По п’ятому питанню порядку денного: «Звіт ревізійної комісії за 
результатами діяльності товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.» 

Проект рішення:
Затвердити звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності Товариства 

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

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

товариства за 2017 рік.»
Проект рішення:
Затвердити збитки Товариства в розмірі 546 568 тис. грн. Дивіденди за 

2017 рік не виплачувати.
8. По восьмому питанню порядку денного: «надання повноважень 

президенту товариства брати участь у загальних зборах учасників 
товариства з обмеженою відповідальністю «видавничий дім «Бліц-
інформ» та приймати рішення з питань порядку денного на загальних 
зборах учасників товариства з обмеженою відповідальністю «видав-
ничий дім «Бліц-інформ».

Проект рішення:
Надати Президенту Товариства Бандурі Андрію Миколайовичу повно-

важення брати участь у загальних зборах учасників Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Видавничий дім «Бліц-Інформ» та приймати рішення з 
питань порядку денного на загальних зборах учасників Товариства з об-
меженою відповідальністю «Видавничий дім «Бліц-Інформ», в тому числі, 
але не обмежуючись, голосувати з усіх питань порядку денного та підпису-
вати протоколи загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відпо-
відальністю «Видавничий дім «Бліц-Інформ» від імені ПрАТ «Бліц-
Інформ».

9. По дев’ятому питанню порядку денного: «Продаж та передача част-
ки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю 
«видавничий дім «Бліц-інформ»

1. Продати та передати частку ПрАТ «Бліц-Інформ» в Товаристві з об-
меженою відповідальністю «Видавничий дім «Бліц-Інформ» в розмірі 2% 
Статутного фонду, що складає 1 000, 00 грн. (одна тисяча гривень 00 копійок) 
– фізичній особі громадянці України Мельнічук Наталії Володимирівні на 
підставі договору купівлі-продажу.

2. Продати та передати частку ПрАТ «Бліц-Інформ» в Товаристві з об-
меженою відповідальністю «Видавничий дім «Бліц-Інформ» в розмірі 49% 
Статутного капіталу, що складає 24 500,00 грн. (двадцять чотири тисячі 
п’ятсот гривень 00 копійок) – фізичній особі громадянину України Набоку 
Сергію Олександровичу на підставі договору купівлі-продажу.

3. Надати повноваження президенту Бандурі Андрію Миколайовичу на 
укладання та право підпису договорів купівлі-продажу, зазначених в п. 1 та 
п. 2 питання 8 порядку денного загальних зборів Товариства.

До уваги акціонерів!
Приватне акціонерне товариство «БаЛтсЬка 

сПМк-1» ( код за ЄДрПоУ 00912095)
Привління приватного акціонерного товариства «Балтська СПМК-1» 

(далі – Товариство) повідомляє, що 28 квітня 2018 року о 10:00 год. В 
прміщенні адміністративного корпусу, в кабінеті Голови правління за адресою 
товариства: 66101, одеська обл. м.Балта, вул..репіна,3 відбудуться 
чергові загальні збори акціонерів товариства

Порядок денний :
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціо-

нерів: обрання лічильної комісії та затвердження її складу, обрання головуючого 
та секретаря загальних зборів акціонерів. 2. Звіт Голови правління Товариства 
про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та 
визначення основних напрямків роботи на 2018 рік та прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту. 3. Звіт Голови Наглядової Ради Товариства за 2017 рік 
та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт ревізора про резуль-
тати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік, затвердження 
висновків та прийняіття рішення за наслідками розгляду звіту. 5. Затвердження 
річного фінансового звіту, балансу та результатів діяльності Товариства на 2017 
рік 6. Про затвердження укладених, подовження терміну дії існуючих правочинів 
в 2017 році та попереднє схвалення правочинів, відповідно ст.71 Закону України 
« Про акціонерні товариства», які можуть вчинятися товариством протягом не 
більше як одного року від дати прийняття такого рішення.
 основні показники фінансово-господарської діяльності Приватного 

акціонерного товариства «Балтська сПМк-1» (тис. грн.)
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів  270,0 270,0

Основні засоби 270,0 270,0
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси -
Сумарна дебіторська заборгованість 25,6 25,6
Грошові кошти та їх еквіваленти - -
Нерозподілений прибуток - -
Статутний капітал 140,9 140,9
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 146,8 87,4
Чистий прибуток (збиток) (361,9) (421,3)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 563 840 563 840
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 1

Перелік акціонерів товариства, які мають право на участь у річних за-
гальних зборах, буде складений на 26 квітня 2018 року. Для участі у зборах 
акціонерам потрібно мати при собі документ, що засвідчує особу, а пред-
ставникам акціонерів - документ, що посвідчує особу і довіреність на право 
представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з 
вимогами чинного Законодавства. 

Реєстрація учасників зборів відбудеться 3 9.00 до 10.00 28 квітня 2018 
року. Ознайомлення акціонерів з документами, потрібними для прийняття 
рішень з питань порядку денного зборів знаходяться за адресою: Одесь-
ка обл., м.Балта, вул. Репіна,3, у робочі дні з 9.00до 17.00 в бухгалтерії то-
вариства, посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами – Голова правління – Каніковська А.В. Телефон для 
довідок 0668630133
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Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
ПриватноГо акціонерноГо товариства 

«БанківсЬка акціонерна страХова коМПаніЯ»
Приватне акціонерне товариство «Банківська акціонерна страхова ком-

панія» (надалі – Товариство), код ЄДРПОУ 21539832, місцезнаходження: 
Україна, 03049, м. Київ, вул. Курська, 10, повідомляє про проведення чер-
гових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі по тексту – Загаль-
ні збори), які відбудуться 26 квітня 2018 року о 12-00 год. за адресою: 
01001, м. київ, пров. Музейний, буд.6 оф. 108.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в Загальних Зборах 
проводиться з 11:00 год. до 11:40 год. 26 квітня 2018 року за місцем про-
ведення Загальних зборів. Дата складання переліку акціонерів Товариства, 
які мають право на участь у зборах складається станом на 24 годину за три 
робочих дні до дня проведення зборів 20 квітня 2018 року. 

Порядок денний зборів: 
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства. 

2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. 
3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 4. Про розподіл 
прибутку і збитків Товариства за 2017 рік. 5. Про розгляд звіту Голови Прав-
ління Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його 
розгляду. 6. Про розгляд звіту Ревізора Товариства за 2017 рік та прийняття 
рішення за наслідками його розгляду. 7. Про затвердження річної регулярної 
інформації про Приватне акціонерне товариство «Банківська акціонерна 
страхова компанія» як емітента цінних паперів.

Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, 
включених до проекту порядку денного.

Питання № 1. Обрання Лічильної комісії.
Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі П.І.Б., П.І.Б., П.І.Б. для 

підрахунку голосів під час голосування на Загальних зборах. Обрати Головою 
лічильної комісії П.І.Б.

Питання № 2. Обрання голови та секретаря Загальних Зборів акціонерів 
Товариства.

Проект рішення: Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства 
П.І.Б., а Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства – П.І.Б.

Питання № 3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 
Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
Питання № 4. Про розподіл прибутку за збитків Товариства за 2017 рік
Проект рішення: За результатами фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2017 рік: 
1. Дивіденди не нараховувати і не сплачувати.
2. Збитки за підсумками діяльності Товариства у 2017 році, покрити за 

рахунок прибутку, що буде отримано в майбутніх періодах.
Питання № 5. Про розгляд звіту Голови Правління Товариства за 2017 

рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення: Затвердити звіт Голови Правління Товариства за 2017 рік.
Питання № 6. Про розгляд звіту Ревізора Товариства за 2017 рік та прий-

няття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2017 рік.

Питання № 7. Про затвердження річної регулярної інформації про При-
ватне акціонерне товариство «Банківська акціонерна страхова компанія» як 
емітента цінних паперів.

Проект рішення: Затвердити річну регулярну інформації про Приватне 
акціонерне товариство «Банківська акціонерна страхова компанія» як емі-
тента цінних паперів за 2017 рік.

З матеріалами з питань порядку денного річних Загальних Зборів акціо-
нери можуть ознайомитися за адресою: Україна, 01001, м. Київ, пров. Му-
зейний, буд.6 оф. 108. Посадовою особою, відповідальною за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами є Голова Правління Товариства 
Мусійчук Сергій Миколайович.

Акціонери мають право, не пізніше як за 20 днів до дати проведення 
Загальних Зборів, письмово подати свої пропозиції щодо питань порядку 
денного Загальних Зборів за адресою: Україна, 01001, м. Київ, пров. Музей-
ний, буд.6 оф. 108.

Для реєстрації та участі у Загальних Зборах акціонерам Товариства 
необхідно мати: документ, що посвідчує особу. Представники акціонерів 
Товариства, крім того, повинні мати довіреність на право участі у Загальних 
Зборах або інший документ, який посвідчує їх повноваження зареєструва-
тися та брати участь у Загальних Зборах, оформлений відповідно до вимог 
чинного українського законодавства. Довідки за телефоном : 8-044-4958510. 
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - 
http://21539832.smida.gov.ua/

Найменування показника Період
Звітний 
2017р.

Попередній 
2016р.

Усього активів 27177 27334
Нематеріальні активи 126 126
Сумарна дебіторська заборгованість 26720 26825
Грошові кошти та їх еквіваленти 329 364
Нерозподілений прибуток -473 -337
Власний капітал 27195 27295
Статутний капітал 26406 26406
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 13 38
Поточні зобов'язання 5 1
Чистий прибуток (збиток) -136 -92
Сукупний дохід -136 -92
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 290 000 1 290 000
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) 4 4
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління _________ 
(підпис)

 Мусійчук С.М.
(ініціали та прізвище керівника)

М.П.  «22» березня 2017 року
 (дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
1. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: Приватне 
акціонерне товариство «тУтковсЬкиЙ» 2. Код за 
ЄДРПОУ: 01431334 3. Місцезнаходження : 04114,м. Київ, вул. Дубро ви цька, 28 
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 390-21-38 (044) 390-21-38 5. Електронна 
поштова адреса: m_moroz@nadragroup.com 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.
tutkovsky.com.ua 7. Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну складу 
посадових осiб емiтента 2. текст повідомлення Рішенням Наглядової ради 
(Протокол засідання №6 від 21.03.2018 р.), на підставі повідомлення про заміну 
представника акціонера Іноземне Підприємство «Тутковський управління 
активами» № 21/03-18 від 21.03.2018 року, припинено повноваження Члена 
наглядової ради Товариства Ленхарта Херіберта з 21.03.2018 року. Особа не 
надала згоди на розкриття паспортних данних, акціями Товариства не володіє, 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, протягом 
якого особа перебувала на посадi: з 21.04.2017р. по 21.03.2018р. Рішенням 
Наглядової ради (Протокол засідання №6 від 21.03.2018р.), на підставі 
повідомлення про заміну представника акціонера Іноземне Підприємство 
«Тутковський управління активами» № 21/03-18 від 21.03.2018 року, припинено 
повноваження Члена наглядової ради Товариства Борисенко тамари 
сергіївни з 21.03.2018 року. Особа не надала згоди на розкриття паспортних 
данних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 
21.04.2017р. по 21.03.2018р. Рішенням Наглядової ради (Протокол засідання №6 
від 21.03.2018р.), на підставі повідомлення про заміну представника акціонера 
Іноземне Підприємство «Тутковський управління активами» № 21/03-18 від 
21.03.2018 року, обрано Членом наглядової ради Товариства Чернявську 

наталію Миколаївну з 21.03.2018 року. Особа не надала згоди на розкриття 
паспортних данних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено на особу: до 
21.04.2020р. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Технік, 
інженер, заступник голови правління з управління проектами, провідний економіст. 
Рішенням Наглядової ради (Протокол засідання №6 від 21.03.2018 р.), на підставі 
повідомлення про заміну представника акціонера Іноземне Підприємство «Тутков-
ський управління активами» № 21/03-18 від 21.03.2018 року, обрано Членом 
наглядової ради Товариства кириченко Галину Петрівну з 21.03.2018 року. 
Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних, акціями Товариства не 
володіє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на 
який призначено на особу: до 21.04.2020 р. Інші посади, які особа обіймала 
протягом останніх 5 років: Голова правління, генеральний директор, менеджер. 
Рішенням Наглядової ради (Протокол засідання №6 від 21.03.2018 р.) обрано 
Головою наглядової ради Товариства іванову олену Миколаївну з 21.03.2018 
року. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних, акціями Товариства 
не володіє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, 
на який призначено на особу: до 21.04.2020р. Інші посади, які особа обіймала 
протягом останніх 5 років: Директор з управлiння проектами, Член Наглядової 
ради. Рішенням Наглядової ради (Протокол засідання №6 від 21.03.2018р.) 
повноваження Чмирьова Дмитра валерiйовича, як Голови Наглядової ради 
припинено. Чмирьов Д.В. продовжує виконувати свої повноваження як Член 
Наглядової ради з 21.03.2018 року. Чмирьов Д.В. не надав згоди на розкриття 
паспортних данних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, протягом якого перебував на посадi 
Голови Наглядової ради: з 25.04.2017р. по 21.03.2018р. 3. Підпис 3.1. Особа, за-
значена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, 
та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 3.2. Найменування 
посади: Голова правління товариства титаренко володимир іванович.
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСПЕЦТРАНС» (ідентифі-
каційний код: 02772037; адреса місцезнаходження: Україна, 04208, м. Київ, 
пр-т Правди, буд. 85) (далі – Товариство) повідомляє, що чергові річні За-
гальні збори акціонерів Товариства будуть проведені 26 квітня 2018 року 
о 15 год. 00 хв. за київським часом (початок о 15 год. 00 хв. за київським 
часом) за адресою: Україна, 04208, м. київ, пр-т Правди, буд. 85 (адмін. 
будинок, 2-й поверх, актовий зал) (далі – чергові річні Загальні збори 
акціонерів Товариства). 

1) Повне найменування та місцезнаходження товариства: 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСПЕЦТРАНС»; Україна, 

04208, м. Київ, пр-т Правди, буд. 85.
2) Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, 

куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 
Чергові річні Загальні збори акціонерів Товариства будуть проведені 

26 квітня 2018 року о 15 год. 00 хв. за київським часом (початок о 15 год. 
00 хв. за київським часом) за адресою: Україна, 04208, м. Київ, пр-т Правди, 
буд. 85 (адмін. будинок, 2-й поверх, актовий зал). 

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

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників на чергові річні 
Загальні збори акціонерів Товариства буде проведена з 14 год. 00 хв. за 
київським часом (включно) по 14 год. 45 хв. (включно) 26 квітня 2018 року 
за адресою: Україна, 04208, м. Київ, пр-т Правди, буд. 85 (адмін. будинок, 
2-й поверх, актовий зал). 

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

22 квітня 2018 року (станом на 24 год. 00 хв. за київським часом) є датою 
складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових річних 
Загальних зборах акціонерів Товариства.

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

Питання 1. «Про обрання членів лічильної комісії чергових річних 
Загальних зборів акціонерів Прат «київспецтранс». 

Проект рішення № 1:
1. Обрати членами лічильної комісії чергових річних Загальних зборів 

акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» осіб, які є членами тимчасової лічильної 
комісії чергових річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспец-
транс».

2. Обрати головою лічильної комісії чергових річних Загальних зборів 
акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» особу, яка є головою тимчасової лічильної 
комісії чергових річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспец-
транс».

Питання 2. «Про прийняття рішень з питань порядку проведення 
чергових річних Загальних зборів акціонерів Прат «київспецтранс». 

Проект рішення № 1:
1. Затвердити регламент розгляду питань порядку денного чергових 

річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс», а саме:
• основна доповідь – до 10 (десяти) хвилин;
• співдоповідь – до 5 (п’яти) хвилин;
• виступи з пропозиціями та/або запитаннями – до 5 (п’яти) хвилин;
• відповіді на запитання – до 10 (десяти) хвилин.
2. Затвердити, що голосування на чергових річних Загальних зборах 

акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» з питань порядку денного проводиться 
виключно з використанням бюлетенів для голосування.

3. Затвердити, що голосування на чергових річних Загальних зборах 
акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» проводиться за принципом: одна акція – 
один голос, крім проведення кумулятивного голосування (кумулятивне голо-
сування - голосування під час обрання осіб до складу органів товариства, 
коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів 
органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право від-
дати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподі-
лити їх між кількома кандидатами).

4. Затвердити, що рішення чергових річних Загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «Київспецтранс» з усіх питань, винесених на голосування, приймаєть-
ся простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 
чергових річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» та є 
власниками голосуючих з цього питання акцій, якщо інше не передбачене 
законодавством України.

Питання 3. «Про затвердження річного звіту Прат «київспецтранс» 
за 2017 рік».

Проект рішення № 1:
1. Затвердити річний звіт ПрАТ «Київспецтранс» за 2017 рік.
Питання 4. «Про розподіл прибутку і збитків Прат «київспец-

транс». 
Проект рішення № 1:
1. Здійснити покриття збитків за 2017 рік за рахунок операційних доходів 

ПрАТ «Київспецтранс» у майбутніх періодах. 
2. Не здійснювати виплату дивідендів за результатами діяльності 

ПрАТ  «Київспецтранс» у 2017 році.
Питання 5. «Про прийняття рішень за наслідками розгляду звіту 

Правління Прат «київспецтранс» за 2017 рік».
Проект рішення № 1:
1. Затвердити звіт Правління ПрАТ «Київспецтранс» про результати 

фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.
2. Визнати роботу Правління ПрАТ «Київспецтранс» за 2017 рік задо-

вільною.
Питання 6. «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 

наглядової ради Прат «київспецтранс» за 2017 рік».
Проект рішення № 1:
1. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Київспецтранс» про резуль-

тати діяльності 2017 рік. 
2. Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «Київспецтранс» за 2017 рік 

задовільною.
Питання 7. «Про прийняття рішень за наслідками розгляду звіту 

ревізійної комісії Прат «київспецтранс» за 2017 рік».
Проект рішення № 1:
1. Затвердити звіт Ревізійної комісії ПрАТ «Київспецтранс» за 2017 рік.
2. Визнати роботу Ревізійної комісії ПрАТ «Київспецтранс» за 2017 рік 

задовільною.
Питання 8. «Про розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвер-

дження заходів за результатами його розгляду».
Проект рішення № 1:
1. Затвердити результати звіту зовнішнього аудиту ПрАТ «Київспец-

транс».
2. Затвердити заходи, запропоновані зовнішнім аудитом ПрАТ «Київспец-

транс».
Питання 9. «Про прийняття рішення про припинення повноважень 

членів лічильної комісії чергових річних Загальних зборів акціонерів 
Прат «київспецтранс».

Проект рішення № 1:
1. Припинити повноваження членів лічильної комісії чергових річних 

Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» з моменту закриття 
чергових річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» від 
26 квітня 2018 року.

1-1) адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з 
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій 
статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: 

На веб-сайті kst.in.ua розміщена інформація з проектом рішень (крім 
кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства, 
а також інформація, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України 
«Про акціонерні товариства».

Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення чергових річних Загальних 
зборів акціонерів Товариства Товариство має розмістити і до дня проведен-
ня чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства включно забез-
печувати наявність на власному веб-сайті такої інформації:

• повідомлення про проведення чергових річних Загальних зборів акціо-
нерів Товариства;

• інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 
дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про про-
ведення чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства;

• перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) 
для його участі у чергових річних Загальних зборах акціонерів Товариства; 

• проекти рішень з питань, включених до порядку денного чергових річних 
Загальних зборів акціонерів Товариства, підготовлені Наглядовою радою 
Товариства або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, 
коментар органу управління Товариства щодо кожного питання, включеного 
до порядку денного чергових річних Загальних зборів акціонерів Товари-
ства.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного чергових річних 
Загальних зборів акціонерів Товариства, запропоновані акціонерами, які 
володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства, мають розміщуватися на 
власному веб-сайті Товариства протягом двох робочих днів після їх отри-
мання Товариством.

Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню прове-
дення чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства, Товариство 
має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість 
акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які 
мають право на участь у чергових річних Загальних зборах акціонерів То-
вариства.

6) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

ПовіДоМЛеннЯ Про ПровеДеннЯ  
ЧерГовиХ ріЧниХ ЗаГаЛЬниХ ЗБорів акціонерів

ПриватноГо акціонерноГо товариства «киЇвсПецтранс»
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Акціонери Товариства можуть ознайомитися з матеріалами (документа-
ми), з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до чергових річних 
Загальних зборів акціонерів Товариства:

• за адресою: Україна, 04208, м. Київ, пр-т Правди, буд. 85, каб. № 301, 
в робочі дні Товариства з понеділка по п’ятницю з 08 год. 00 хв. за київським 
часом (включно) по 17 год. 00 хв. за київським часом (включно) від дати 
надіслання повідомлення про проведення чергових річних Загальних зборів 
акціонерів Товариства до 26 квітня 2018 року;

• в день проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів Това-
риства - також у місці їх проведення.

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів Товариства 
з матеріалами (документами), з якими вони можуть ознайомитися під час 
підготовки до чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства, є 
Корпоративний секретар Товариства (Чирва В.І.).

7) Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 
38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть 
користуватися після отримання повідомлення про проведення загаль-
них зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть викорис-
товуватися:

Акціонери мають права, відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України 
«Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отри-
мання повідомлення про проведення чергових річних Загальних зборів акці-
онерів Товариства у строки, встановлені законодавством України

Від дати надіслання повідомлення про проведення чергових річних За-
гальних зборів акціонерів Товариства до дати проведення чергових річних 
Загальних зборів акціонерів Товариства Товариство надає акціонерам мож-
ливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, 
робочий час та в доступному місці, а в день проведення чергових річних 
Загальних зборів акціонерів Товариства - також у місці їх проведення. 

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення чергових 
річних Загальних зборів акціонерів Товариства Товариство не має права 
вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали 
можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із 
змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому 
разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення чергових 
річних Загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до скла-
ду органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення 
чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Товариство до початку чергових річних Загальних зборів акціонерів То-
вариства у встановленому ним порядку надасть письмові відповіді на пись-
мові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку 
денного чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства та порядку 
денного чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства до дати 
проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Това-
риство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового 
змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного чергових річних 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 чер-
гових річних Загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до 
складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення 
чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Пропозиції щодо 
кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію 
про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), 
або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради 
Товариства - незалежного директора. Пропозиції щодо включення нових 
питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень 
з цих питань.

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

Наглядова рада Товариства приймає рішення про включення пропозицій 
(нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань по-
рядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний 
не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення чергових річних Загальних 
зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товари-
ства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення чергових річних За-
гальних зборів акціонерів Товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше 
відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до про-
екту порядку денного чергових річних Загальних зборів акціонерів Товари-
ства. У такому разі рішення Наглядової ради Товариства про включення 
питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважа-
ється включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотри-
манням вимог цієї статті.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного чер-
гових річних Загальних зборів акціонерів Товариства щодо дострокового 
припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, 
яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно 
обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови 
колегіального виконавчого органу Товариства (особи, яка здійснює повно-
важення одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка 
тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного чергових річних Загальних зборів ак-
ціонерів Товариства вносяться лише шляхом включення нових питань та 
проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вноси-
ти зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного чергових 
річних Загальних зборів акціонерів Товариства пропозиції акціонерів (акці-
онера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій 
може бути прийнято тільки у разі:

• недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим 
частини другої цієї статті;

• неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або 
частиною третьою цієї статті.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного чергових 
річних Загальних зборів акціонерів Товариства пропозицій акціонерів (акці-
онера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути при-
йнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім цієї частини, у 
разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих 
ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом То-
вариства та/або положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

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

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

8) Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:
Представником акціонера на чергових річних Загальних зборів акціонерів 

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 чергових річних За-
гальних зборах акціонерів Товариства.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на чергових 
річних Загальних зборах акціонерів Товариства може бути інша фізична 
особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціоне-
ра - 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 відповідного 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 чергових річних Загальних 
зборах акціонерів Товариства, 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 чергових річних Загальних зборах 
акціонерів Товариства від імені юридичної особи видається її органом або 
іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на чергових річних Загальних 
зборів акціонерів Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто 
перелік питань порядку денного чергових річних Загальних зборів акціонерів 
Товариства із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно 
проголосувати. Під час голосування на чергових річних Загальних зборах ак-
ціонерів Товариства 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 чергових 
річних Загальних зборах акціонерів Товариства на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на чергових річних Загальних зборах акціонерів Товариства декільком сво-
їм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого пред-
ставника на чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на чергових річних 
Загальних зборах акціонерів Товариства не виключає право участі на цих 
чергових річних Загальних зборах акціонерів Товариства акціонера, який 
видав довіреність, замість свого представника.
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У разі, якщо для участі в чергових річних Загальних зборах акціонерів 
Товариства з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той 
представник, довіреність якому видана пізніше.

9) Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціо-
нера) для його участі у загальних зборах:

Якщо інше не вказане на власному веб-сайті Товариства, для участі та 
голосування у чергових річних Загальних зборах акціонерів Товариства, 
акціонер (представник акціонера) має надати: 

• фізична особа -акціонер Товариства – паспорт або інший документ, що 
посвідчує особу у відповідності до законодавства України;

• представник акціонера Товариства за довіреністю – паспорт або інший 
документ, що посвідчує особу у відповідності до законодавства України та 
довіреність для участі у чергових річних Загальних зборах акціонерів Това-
риства, видана такому представнику акціонером Товариства та оформлена 
відповідно до чинного законодавства України;

• керівник юридичної особи – акціонера Товариства (інформація про 
керівника юридичної особи – акціонера Товариства має міститись в Єдино-
му державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та гро-
мадських формувань) – паспорт або інший документ, що посвідчує особу у 
відповідності до законодавства України).

10) основні показники фінансово-господарської діяльності 
товариства (тис. грн.)

Найменування показника Період, рік
попередній
(2016 рік)

Звітний 
(2017 рік)

Усього активів: 213 219 213 682
Основні засоби ( залишкова вартість ) 61 982 55 603
Довгострокові фінансові інвестиції 19 19
Запаси 2 029 4 749
Сумарна дебіторська заборгованість 27 975 29 126
Грошові кошти та їх еквіваленти 705 1 816
Нерозподілений прибуток -110 787 -99 854
Власний капітал 42 528 42 287
Статутний капітал 28 423 28 423
Довгострокові зобов'язання 107 840 107 840
Поточні зобов'язання 62 851 64 061
Чистий прибуток (збиток) -8 203 1 076
Середньорічна кількість акцій (шт.) 113 691 840 113 691 840
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

--- ---

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

--- ---

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

281 270

наглядова рада Прат «київспецтранс» 
Довідки за тел.: +38 (044) 400-49-54; +38 (044) 400-12-85.

ПовіДоМЛеннЯ
про виникнення особливої інформації емітента  

Прат «Бершадський комбінат »
1. Загальні відомості:

1. Повне найменування емітента Приватне акціонер-
не товариство 
«БерШаДсЬкиЙ 
коМБінат »

2.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05513371
3. Місцезнаходження 24400, Вінницька область, 

м. Бершадь, вул..Покровська,1.
4.Міжміський код, телефон та факс (04352) 22988, 22476
5. Електронна поштова адреса bmw@bershad.obolon.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

bershadkomb.com.ua/ 

7.Вид особливої інформації Відомості про попереднє надання 
згоди на вчинення значних 
правочинів

2. текст повідомлення: 
Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Бершадський комбінат», що 

відбулись 22.03.2018 р., прийнято рішення про попереднє надання згоди 
на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством про-
тягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення

Було прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів:

- направлених на придбання Товариством оборотних засобів для здій-
снення господарської діяльності, включаючи товари, сировину, паливо, 
матеріали, енергоресурси, тару та інше майно на граничну сукупну вартість 
300 000,0 тис.грн

- направлених на реалізацію Товариством виробленої продукції. на 
граничну сукупну вартість 500 000,0 тис.грн

Гранична сукупність вартості правочинів становить 800 000,0 тис.грн. 
Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності - 50702,0 тис.грн. Співвідношення граничної сукупності вартості 
правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фі-
нансової звітності – 1577,8 %.

Загальна кількість голосуючих акцій, відповідно переліку акціонерів, які 
мають право на участь у загальних зборах складеного станом на 24 годи-
ну 16.03.2018 року - 8340 голосів

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах - 7250 голосів . Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» 
прийняття рішення - 7250 голосів

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-
шення – 0 голосів.

3. Підпис: Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством України:

Голова Правління _________ Герасименко Олександр В»ячеславович 
/ підпис МП /

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛіЧне акціонерне 

товариство 
«іванівсЬкиЙ 
сПецкар’Єр»

2. Код за ЄДРПОУ 05471750
3. Місцезнаходження 22432, Вінницька обл., 

Калинівський район, с.Іванів,  
вул.Заводська, буд.1

4. Міжміський код, телефон та факс (04333) 2-22-12, (04333) 2-20-45
5. Електронна поштова адреса m_moroz@nadragroup.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації 

http://ivankarer.at.ua

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

2. текст повідомлення
Наказом (Розпорядженням) про припинення трудового договору (контр-

акту) Голови правління ПАТ «ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР» №00000000003-
5889 від 31.01.2018 р. звільнено Головного бухгалтера Товариства До-
вгалюк наталію василівну з 31.01.2018 р. Рішення прийнято за угодою 
сторін, згідно п.1 ст.36 КЗпП України. Особа не надала згоди на розкриття 
паспортних данних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, протягом якого особа 
перебувала на посадi: 07.04.2015 р. – 31.01.2018 р.

Наказом (Розпорядженням) про переведення на іншу роботу Голови 
правління ПАТ «ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР» №00000000008-151 від 
31.01.2018 року призначено Головним бухгалтером Товариства Шевчук 
ольгу валеріївну з 01.02.2018 р. Рішення прийнято за угодою сторін, 
згідно заяви про призначення на зазначену посаду. Особа не надала згоди 
на розкриття паспортних данних, акціями Товариства не володіє, непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадову особу 
призначено безстроково, до призначення іншої особи. Інші посади, які 
особа обіймала протягом останніх 5 років: заступник головного бухгалтера, 
бухгалтер 1 категорії.

3. Підпис
 3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

3.2. Найменування посади Голова правління Демчук Вадим Юрійо-
вич.
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Шановні акціонери!
Приватне акціонерне товариство «ПоЛтава-авто», іденти-

фікаційний код – 03118340 (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: 
Україна, 36028, м. Полтава, вул. Великотирнівська, 1, повідомляє про скли-
кання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням На-
глядової Ради Товариства від 09.03.2017 року, призначених на 26.04.2018 
року о 11:00 годині за адресою: Україна, 36028, м. Полтава, вул. велико-
тирнівська, 1, каб. № 1, з наступним проектом порядку денного (пере-
ліком питань, що виносяться на голосування):

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. Про визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції 
Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

14. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного 
розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок до-
даткових внесків.

15. Про затвердження Рішення про приватне розміщення акцій Товари-
ства та визначення переліку осіб, які є учасниками такого розміщення.

16. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надають-
ся повноваження щодо:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та 
другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі при-
ватного розміщення акцій;

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

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

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

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

у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з 
першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емі-
тента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішен-
ня про відмову від розміщення акцій;

- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне 
право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про 
можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це 
в офіційному друкованому органі.

17. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються 
повноваження:

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

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

- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, 
які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством 
належних їм акцій.
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис. грн.)
найменування показника Період 

звітний попередній 
Усього активів 30151 31829

Основні засоби (за залишковою вартістю) 12675 13929
Запаси 2767 3155
Сумарна дебіторська заборгованість 1614 2062
Гроші та їх еквіваленти 120 4
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

(13715) (12753)

Власний капітал 9012 9974
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал
Довгострокові зобов'язання і забезпечен-
ня
Поточні зобов'язання і забезпечення 21139 21855
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

(921) (3495)

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

(0,41400) (1,57104)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 2224645 2224645

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідо-
млення про проведення загальних зборів (станом на 19.03.2018р.) загальна 
кількість акцій – 2 224 645 штук простих іменних акцій, загальна кількість 
голосуючих акцій – 2 073 171 штуки простих іменних акцій.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних зборах акціонерів – 20.04.2018 року

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

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

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних 
зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації – о 10:00 год.; 
закінчення реєстрації - о 10:45 год.

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

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

порт) та довіреність для участі в річних Загальних зборах акціонерів, оформ-
лену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – доку-
мент, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду 
та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визна-
чені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – 
юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах, 
видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадови-
ми особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися де-
позитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голо-
сування на річних Загальних зборах від імені юридичної особи видається її 
органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими докумен-
тами.

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

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

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах 
не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав 
довіреність, замість свого представника.

внесення пропозицій до проекту порядку денного річних Загальних 
зборів: 

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

Пропозиція до проекту порядку денного подається в письмовій формі із 
зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, 
типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або 
проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать 

Приватне акціонерне товариство «ПоЛтава-авто»
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кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товари-
ства. 

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, 
з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних За-
гальних зборів акціонерів:

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх 
представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства: 
Україна, 36028, м. Полтава, вул. Великотирнівська, 1, каб. № 1, до дати 

скликання (проведення) річних зборів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 
10:00 до 16:00 та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за 
адресою: Україна, 36028, м. Полтава, вул. Великотирнівська, 1, каб. № 1. 
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами – Генеральний директор Мустафаєв Теймур Сергійович. Контак-
тна особа – Андрєєва Ірина Миколаївна. Довідки за телефоном: (0532) 57-
99-56, 067-550-85-20.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор  Мустафаєв т.с.

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

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне 

товариство «ЗавоД тУтковсЬкоГо» 2. Код за ЄДРПОУ: 
01431386 3. Місцезнаходження: 42004, Україна, Сумська обл., м. Ромни, 
вул.Полтавська, 170 4. Міжміський код, телефон та факс: (05448) 7-85-99, 
(05448) 7-85-99 5. Електронна поштова адреса: m_moroz@nadragroup.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації: http://nadra.pat.ua/ 7. Вид особливої ін-
формації: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

2. текст повідомлення
Рішенням Наглядової ради (Протокол засідання №3 від 21.03.2018 р.), на 

підставі повідомлення про заміну представника акціонера Іноземне Підприємство 
«Тутковський управління активами» № 21/03-1-18 від 21.03.2018 року, припине-
но повноваження Члена наглядової ради Товариства Ленхарта Херіберта з 
21.03.2018 року. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних, акція-
ми Товариства не володіє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 25.04.2017 р. 
по 21.03.2018 р. Рішенням Наглядової ради (Протокол засідання №3 від 
21.03.2018 р.), на підставі повідомлення про заміну представника акціонера Іно-
земне Підприємство «Тутковський управління активами» № 21/03-1-18 від 
21.03.2018 року, припинено повноваження Члена наглядової ради Товариства 
Борисенко тамари сергіївни з 21.03.2018 року. Особа не надала згоди на роз-
криття паспортних данних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, протягом якого особа перебу-
вала на посадi: з 25.04.2017 р. по 21.03.2018 р. Рішенням Наглядової ради 
(Протокол засідання №3 від 21.03.2018 р.), на підставі повідомлення про заміну 

представника акціонера Іноземне Підприємство «Тутковський управління акти-
вами» № 21/03-1-18 від 21.03.2018 року, обрано Членом наглядової ради 
Товариства Чернявську наталію Миколаївну з 21.03.2018 року. Особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних данних, акціями Товариства не володіє, 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який 
призначено на особу: до 25.04.2020 р. Інші посади, які особа обіймала протягом 
останніх 5 років: Технік, інженер, заступник голови правління з управління про-
ектами, провідний економіст. Рішенням Наглядової ради (Протокол засідання 
№3 від 21.03.2018 р.), на підставі повідомлення про заміну представника акціо-
нера Іноземне Підприємство «Тутковський управління активами» № 21/03-1-18 
від 21.03.2018 року, обрано Членом наглядової ради Товариства кириченко 
Галину Петрівну з 21.03.2018 року. Рішенням Наглядової ради (Протокол засі-
дання №3 від 21.03.2018 р.) кириченко Галину Петрівну обрано Головою 
наглядової ради Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних 
данних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Строк, на який призначено на особу: до 25.04.2020 р. 
Інші посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Голова правління, 
генеральний директор, менеджер. Рішенням Наглядової ради (Протокол засі-
дання №3 від 21.03.2018 р.), повноваження Чмирьова Дмитра валерiйовича, 
як Голови Наглядової ради припинено. Чмирьов Д.В. продовжує виконувати свої 
повноваження як Член Наглядової ради з 21.03.2018 року. Чмирьов Д.В. не надав 
згоди на розкриття паспортних данних, акціями Товариства не володіє, непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, протягом якого 
перебував на посадi Голови Наглядової ради: з 25.04.2017 р. по 21.03.2018 р.

3. Підпис 
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
з законодавством. 3.2. Найменування посади: Голова правління Товариства 
Дубенко Людмила Анатоліївна.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
і. Загальні відомості. 

1.Повне найменування емітента: Приватне акціонерне 
товариство «БерШаДсЬкиЙ еЛектротеХніЧниЙ 
ЗавоД»

2. Код за ЄДРПОУ: 05769219
3. Місцезнаходження: 24400, Вінницька область, Бершадський район, 

місто Бершадь, вулиця Юрія Коваленка, буд. 165
4. Міжміський код, телефон та факс: (04352) 2-42-26
5. Електронна поштова адреса: par@05769219.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http:// www.05769219.pat.ua
7. Вид особливої інформації: прийняття рішення про попереднє надання 

згоди на вчинення значних правочинів.
іі. текст повідомлення. 1. Дата прийняття рішення про попереднє на-

дання згоди на вчинення значного правочину, назва уповноваженого органу, 
що його прийняв: 22 березня 2018 року Річні загальні збори акціонерів При-
ватного акціонерного товариства «Бершадський електротехнічний завод» 

2. Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема їх характеру: За-
гальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
Товариством значних правочинів, в період з 22.03.2018 року по 22.03.2019 
року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за 
даними останньої річної фінансової звітності Товариства та предметом 
(характером) яких є:- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття 
грошових зобов’язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких 

інших банківських продуктів/послуг банківських установах;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або 

укладання інших договорів;- забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. 
договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких 
третіх осіб;- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), від-
ступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;- інші 
господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно 
виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення 
яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може 
перевищувати 3468 тис.грн.

3. Гранична сукупна вартість правочинів: до 3468 тис.грн;
4. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової 

звітності:– 6934тис.грн.
5. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): - 50,014 %. 

6. Загальна кількість голосуючих акцій 464978 шт; 
кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах 464936 

голосів; кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» – 464936голосів; 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення - 
0.

ііі. Підпис. 1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством.

2. Найменування посади Голова правління В.О.Попук 22.03.2018 року

річна інформація емітента за 2017 р.
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

Приватне акцiонерне 
товариство «коМПЛексне 
ПiДПриЄМство 
ШирокоПроФiЛЬноГо 
БУДiвництва-2», 32306302, 02105, 
м. Київ, вул. Тампере, 13-Б 0445582700,

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

26.03.2018

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

http://emitent.tetra-studio.com.ua/kpshb-2
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ПовіДоМЛеннЯ 
про проведення річних загальних зборів акціонерів 

ПриватноГо акцiонерноГо товариства 
«виноГраДар»

(код ЄДРПОУ 13911074, місцезнаходження згідно з реєстраційними до-
кументами: Одеська обл., Ренiйський р-н, м. Ренi, вул. Аеродромна буд. 2)

ПРАТ «ВИНОГРАДАР» (надалі - Товариство), повідомляє, про скликання 
річних загальних зборів акціонерів, які призначені на 27 квітня 2018 року 
об 11.00 годині за місцезнаходження Товариства: одеська обл., м. ренi, 
вул. аеродромна буд. 2, в адміністративному будинку, кабінет № 3 
(кабінет головного інженера). Реєстрація акціонерів для участі у загальних 
зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 10.00 до 10.45 
годин відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах, складеному станом на 24:00 годину 23 квітня 2018 року у 
порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України. 
Перелік питань включені до проекту порядку денного: 1. Обрання чле-
нів лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення їх по-
вноважень. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства. 

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства 
за 2017 рік. 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради Товариства за 2017 рік. 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту та висновків Ревізора Товариства за 2017 рік. 5. Затвердження річного 
звіту Товариства за 2017 рік. 6. Затвердження порядку розподілу прибутку 
Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з ура-
хування вимог законодавства України. Від дати надіслання повідомлення 
про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, 
акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань проекту порядку денного за адресою: Одеська обл., м. Ренi, 
вул. Аеродромна буд. 2, в адміністративному будинку, каб. № 3 у робочі дні 
з 10:00 до 17:00 години, а в день проведення загальних зборів, також у 
місці їх проведення. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлен-
ня акціонерів з документами – Член правління Негуця Катерина Федорiвна. 
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а 
також інформація, згідно вимого частини 4 ст. 35 Закону України «Про акці-
онерні товариства» – 13911074.sc-ua.com.

Повідомлення
про проведення річних загальних зборів акціонерів

ПриватноГо акціонерноГо товариства «БУЯЛиксЬкиЙ 
коМБінат ХЛіБоПроДУктів»

(код за ЄДРПОУ: 00955242; місцезнаходження: Одеська обл., Іванівський 
р-н, смт Петрівка вул. Карла Маркса буд. 8) 

ПРАТ «БУЯЛИКСЬКИЙ КХП» (надалі - Товариство) повідомляє, що 
27.04.2018 року о 08:00 годині за адресою: одеська обл., іванівський р-н, 
смт. Петрівка, вул. карла Маркса буд. 8, адміністративна будівля това-
риства, 2-й поверх каб. № 5. відбудуться загальні збори. Реєстрація ак-
ціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться в 
день та за місцем проведення зборів з 07:30 до 07:45 годин відповідно до 
переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складе-
ному станом на 24:00 годину 23.04.2018 року у порядку встановленому 
законодавством про депозитарну систему України. 

Перелік питань включені до проекту порядку денного: 1. Обрання 
лічильної комісії загальних зборів акціонерів. Прийняття рішення про при-
пинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря загальних зборів. 
Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів. 2. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2017 
рік. 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 
Товариства за 2017 рік. 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 

та висновків Ревізора Товариства за 2017 рік. 5. Затвердження річного звіту 
Товариства за 2017 рік. 6. Порядок покриття збитків Товариства, прийняття 
рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахування вимог законодав-
ства України. 7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товари-
ства. 8. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 9. Затвердження умов 
цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової 
ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповнова-
жується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової 
ради. 10. Припинення повноважень Ревізора Товариства. 11. Обрання Ре-
візора Товариства. Від дати надіслання повідомлення про проведення за-
гальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть 
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
проекту порядку денного за адресою: Одеська обл., Іванівський р-н, смт. 
Петрівка, вул. К. Маркса буд. 8, адміністративна будівля ПРАТ «БУЯЛИК-
СЬКИЙ КХП», другий поверх каб. № 5 у робочі дні з 09:00 до 17:00, а в день 
проведення загальних зборів, також у місці їх проведення. Посадова особа 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Дирек-
тор Кравченко В.А. Телефони для довідок: 0485448292. Адреса власного 
веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожно-
го з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, 
згідно вимого частини 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»  – 
00955242.sc-ua.com.

Приватне акціонерне товариство  
«БУЯЛиксЬкиЙ коМБінат ХЛіБоПроДУктів»

Додаток 28 
 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне 
акцiонерне 
товариство 
"УкрГаЗотреЙД"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емі-
тента 

33717616

3. Місцезнаходження емітента 87500 м. Марiуполь вул. Крас-
нофлотська, б.170

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(0629) 35-93-25 (0629) 35-93-25

5. Електронна поштова адреса емітента semenova@ifc.ip-pluss.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації 

http://33717616.smida.gov.ua/

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

2. текст повідомлення
Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власнос-

ті на акції в депозитарній системі або акціонером 22.03.2018 р. Частка акці-
онера Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами 
«Альтера Ессет Менеджмент» ЗНВПІФ «Альтера Перший), Ідентифікаційний 
код з торговельного, судового або банківського реєстру 32856284-233064, 
місцезнаходженняКиїв пр-т Голосіївський, буд 70 у загальній кількості акцій 
змінилася з 19.153% до 19.189%, у тому числі частка у загальної кількості 
голосуючих акцій змінилася з 19.153% до 19.189%. Дата повідомлення 
емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній 
системі або акціонером 22.03.2018 р. Частка акціонера Приватне акціонер-
не товариство «Компанія з управління активами «Альтера Ессет Менедж-
мент» (ЗНВПІФ «Кремінь-Інвест» ), Ідентифікаційний код з торговельного, 
судового або банківського реєстру 32856284-233106, місцезнаходження м.
Київ пр-т Голосіївський,буд 70 у загальній кількості акцій змінилася з 36.978% 
до 37.156%, у тому числі частка у загальної кількості голосуючих акцій 
змінилася з 36.978% до 37.156%.

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

3.2. Найменування посади.
Директор ____________ Гороховiк Алiна Дмитрiвна
 М.П.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394 (044) 4983816 (044) 4983815
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Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛіЧноГо акціонерноГо товариства 

«осокор»
Публічне акціонерне товариство «ОСОКОР» (Україна, 02081, м. Київ, 

вул. Здолбунівська, буд. 7-Д, код ЄДРПОУ 03360911) повідомляє про скли-
кання річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного това-
риства «ОСОКОР» (далі – Товариство або ПАТ «ОСОКОР»), які відбудуться 
27 квітня 2018 року о 12:00 годині за адресою: м. київ, вул. Богдана 
Хмельницького, буд. 16-22 (корпус а, 1-й поверх, кімната 101). 

Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ОСОКОР» 
– 27 квітня 2018 року з 11:00 до 11:45 год. за місцем проведення зборів. 
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних 
зборах – 23 квітня 2018 року. 

Проект порядку денного (перелік питань): 
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування.
3. Про обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Про затвердження регламенту загальних зборів.
5. Про затвердження порядку подачі пропозицій для голосування.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління Товариства 

за 2017 рік. 
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової Ради 

Товариства за 2017 рік.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії 

Товариства за 2017 рік.
9. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Това-

риства за 2017 рік (річного звіту та балансу).
10. Про затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства 

за 2017 рік.
11. Прийняття рішення про зміну типу Товариства. Прийняття рішення 

про зміну найменування Товариства.
12. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викла-

дення його у новій редакції та надання повноважень на його підписання.
13. Внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду То-

вариства, шляхом викладення його у новій редакції та надання повноважень 
на його підписання.

14. Внесення змін та доповнень до Положення про Ревізійну комісію 
Товариства, шляхом викладення його у новій редакції та надання повно-
важень на його підписання.

15. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради 
Товариства.

16. Про обрання Голови та членів Наглядової Ради Товариства.
17. Про укладання Договорів про надання послуг з Головою та членами 

Наглядової Ради Товариства. 
18. Про припинення повноважень Голови та члена Ревізійної комісії То-

вариства.
19. Про обрання Голови ревізійної комісії Товариства (ревізора).

20. Про укладення Договору про надання послуг з Головою ревізійної 
комісії Товариства (ревізором).

21. Про затвердження додаткового договору до договору про відкриття 
та обслуговування рахунків у цінних паперах власників акцій та уповно-
важення Голови правління Товариства на його підписання від імені Това-
риства та здійснити інші дії, пов’язані з укладенням та виконанням цього 
договору.

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

Найменування показника Період
Звітний  
2017 р.

Попередній 
2016 р.

Усього активів 24088 6553
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

0 6099

Запаси 22 22
Сумарна дебіторська заборгованість 24053 158
Гроші та їх еквіваленти 12 273
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-27704 -45062

Власний капітал - -
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

189 189

Довгострокові зобов’язання і забезпе-
чення

0 40762

Поточні зобов'язання і забезпечення 51587 10608
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

+17358 -13078

Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 050 000 1 050 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

+16,53143 -12,45524

Для реєстрації участі в Загальних зборах акціонерам ПАТ «ОСОКОР» 
необхідно мати: документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам 
юридичних і фізичних осіб – довіреність, оформлену згідно чинного законо-
давства, та паспорт. Від дати надіслання повідомлення про проведення 
Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери мають 
можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного, у робочі дні, робочий час з 8:00 до 16-45, в 
п’ятницю – до 16:00 (перерва з 12:15 до 13:00) за адресою: м. Київ, вул. Здол-
бунівська, буд. 7-Д, а в день проведення річних Загальних зборів акціонерів – 
у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами - Пиль Галина Петрівна. Телефон для 
довідок: (044) 574-39-16.

Дата розміщення повідомлення у стрічці новин: 22.03.2018.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
з законодавством. Голова правління Гліган Михайло Петрович

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів 
ПриватноГо акціонерноГо товариства 

«весеЛо-кУтсЬкиЙ коМБінат ХЛіБоПроДУктів» 
(далі за текстом ПРАТ «ВЕСЕЛО-КУТСЬКИЙ КХП» або Товариство)

(код за ЄДРПОУ: 00955294; місцезнаходження: Одеська обл., Великоми-
хайлівський р-н, с. Новоборисівка, вул. Леніна, буд. 2)

ПРАТ «ВЕСЕЛО-КУТСЬКИЙ КХП» повідомляє, що 27 квітня 2018 року о 08:00 
годині за адресою: одеська обл., великомихайлівський р-н, с. новоборисів-
ка, вул. Леніна, буд. 2, адміністративна будівля Прат «весеЛо-кУтсЬкиЙ 
кХП», 1-й поверх каб. № 3, відбудуться загальні збори акціонерів Товариства. 
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеть-
ся в день та за місцем проведення зборів з 07:00 до 07:45 годин відповідно до пере-
ліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом 
на 24:00 годину 23 квітня 2018 року у порядку встановленому законодавством про 
депозитарну систему України. Перелік питань включені до проекту порядку 
денного: 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. Прийняття рі-
шення про припинення ії повноважень. Обрання голови та секретаря загальних 
зборів. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціо-
нерів. 2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу То-
вариства за 2017 рік. 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядо-
вої ради Товариства за 2017 рік. 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту та висновків Ревізора Товариства за 2017 рік. 5. Затвердження річного звіту 
Товариства за 2017 рік. 6. Розподіл прибутку Товариства, прийняття рішення про 
виплату дивідендів та їх розмір з урахування вимог законодавства України. 7. При-
пинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 8. Обрання членів 
Наглядової ради Товариства. 9. Затвердження умов цивільно - правових договорів, 
що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагоро-
ди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових дого-
ворів з членами Наглядової ради. 10. Прийняття рішення про збільшення статут-

ного капіталу ПРАТ «ВЕСЕЛО-КУТСЬКИЙ КХП» шляхом приватного розміщення 
додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. 11. 
Прийняття рішення про приватне розміщення акцій ПРАТ «ВЕСЕЛО-КУТСЬКИЙ 
КХП». 12. Визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб ПРАТ 
«ВЕСЕЛО-КУТСЬКИЙ КХП», яким надаються повноваження щодо забезпечення 
приватного розміщення акцій. 13. Прийняття рішення про припинення Товариства 
шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю. 14. Встанов-
лення строку пред’явлення вимог кредиторами. 15. Прийняття рішення про ство-
рення комісії з припинення Товариства. Обрання Голови та членів комісії з при-
пинення та надання їй повноважень щодо управління справами Товариства під 
час перетворення. Прийняття рішення про припинення повноважень органів 
управління Товариства. 16. Затвердження плану, порядку та умов здійснення пере-
творення Товариства. 17. Затвердження оцінки та умов викупу акцій у акціонерів, 
які голосували «проти» прийняття рішення про припинення Товариства. 18. За-
твердження порядку та умов конвертації (обміну) акцій Товариства, що припиня-
ється шляхом перетворення, на частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСЮ, що створюється шляхом перетворення. Від 
дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати прове-
дення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного за адресою: Одесь-
ка обл., Великомихайлівський р-н, с. Новоборисівка, вул. Леніна, буд. 2, 
адміністративна будівля ПРАТ «ВЕСЕЛО-КУТСЬКИЙ КХП», 2-й поверх кабінет 
головного бухгалтера у робочі дні з 09:00 до 17:00, а в день проведення загальних 
зборів, також у місці їх проведення. Посадова особа відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Муравська М.П. 
Телефон для довідок: 0992479949. Адреса власного веб-сайту, на якому розміще-
на інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного, а також інформація, згідно вимого частини 4 ст. 35 Закону України 
«Про акціонерні товариства» – www.00955294.sc-ua.com.
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ПовіДоМЛеннЯ Про ПровеДеннЯ  
ріЧниХ ЗаГаЛЬниХ ЗБорів акціонерів 

ПриватноГо акціонерноГо товариства «ДністровсЬкиЙ»
Повне найменування та місцезнаходження Товариства: ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІСТРОВСЬКИЙ» 67830, пров. Дні-
стровський, 1, с.Новоградківка, Овідіопольського району, Одеської 
області.

Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди 
мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: «27» квітня 2018 
року об 11.00 годині за адресою: одеська область, овідіопольський 
район, с. новоградківка, пров. Дністровський, 9 адмін. будівля, актовий 
зал №1.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах: Час початку реєстрації акціонерів - 10:00. Час закінчення реєстрації 
акціонерів - 10:55.

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

Перелік питань включені  
до проекту порядку денного:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії, прийняття рішення про 
припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря загальних зборів 
акціонерів. Прийняття рішень з питань проведення річних загальних зборів 
акціонерів. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеня (ів) для 
голосування на загальних зборах акціонерів.

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства 
про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 
рік.

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

4. Затвердження висновків та прийняття рішення за наслідками розгля-
ду звіту Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-
господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року. 

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік. 
6. Розподіл прибутку, покриття збитків Товариства, прийняття рішення 

про виплату дивідендів та їх розмір з урахування вимог законодавства 

України.
7. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради То-

вариства.
8. Про обрання голови та членів Наглядової ради Товариства, затвер-

дження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), 
що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з головою 
та членами Наглядової ради. 

9. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.
10. Про обрання Ревізора Товариства, затвердження умов цивільно-

правового договору, трудового договору (контракту), що укладатимуться з 
ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповно-
важується на підписання договору (контракту) з Ревізором. 

11. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які 
можуть вчинятися ПрАТ «Дністровський» протягом одного року з дати прий-
няття такого рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, в т.ч. 
фінансових, що є предметом таких правочинів, перевищує 10 відсотків 
вартості активів за даними фінансової звітності за 2016 рік та надання голо-
ві Правління Товариства повноважень вчиняти такі правочини. 

12. Про повернення боргу за договором позики від 10 листопада 2017р. 
який посвідчено приватним нотаріусом Овідіопольського районного нотарі-
ального округу Одеської області Мазаратій А.В. та зареєстровано у реєстрі 
за № 1778.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з до-
кументами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку 
денного за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Ново-
градківка, пров. Дністровський, 9, кабінет бухгалтера № 1, у робочі дні з 
08:00 до 14:00 години (без перерви), а в день проведення загальних зборів, 
також у місці їх проведення. Посадова особа відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами Голова правління - Ванішвілі Гіа Геор-
гійович.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а 
також інформація, згідно вимого частини 4 ст. 35 Закону України «Про акці-
онерні товариства»: dnistrovskiy.pat.ua.

Приватне акціонерне товариство  
«ДністровсЬкиЙ»

Приватне акціонерне товариство 
«БоБринецЬка сіЛЬГосПтеХніка»

(надалі – Товариство) (код ЄДРПОУ: 03748779: місцезнаходження: 27200, 
Кіровоградська обл., м. Бобринець, вул. Промислова, 6) повідомляє, що чер-
гові загальні збори акціонерів (надалі – загальні збори) відбудуться 27 квіт-
ня 2018 року о 10.00 год., місце проведення: кіровоградська обл., м. Бо-
бринець, вул. Промислова, 6, у кабінет №10 (актовий зал). Реєстрація 
акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах, буде проводитись 
27 квітня 2018 року з 08.50 до 09.50 год., за місцем проведення зборів. Адреса 
власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо 
кожного з питань, включених до проекту порядку денного: bobrintech.at24.
com.ua. Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на 
участь у загальних зборах Товариства: на 24 .00 год. 23 квітня 2018 року. 

Проект порядку денного загальних зборів:
1.Обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішення про 

припинення їх повноважень. 2. Визначення порядку та способу засвідчення 
бюлетенів для голосування. 3. Обрання секретаря загальних зборів акціоне-
рів. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних 
зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів. 4.Звіт Наглядової Ради 
за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради. 5. Звіт Виконавчого органу за 2017 рік. Прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту Виконавчого органу. 6. Затвердження річного звіту та 
балансу Товариства за 2017 рік. 7. Визначення порядку розподілу прибутку 
(покриття збитків) Товариства по результатам 2017 року. 8. Прийняття рі-
шення про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його 
у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визна-
чення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту ПРИВАТ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОБРИНЕЦЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА» 
та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту. 9. Прийняття рішення 
про попереднє надання згоди (схвалення) на вчинення значних правочинів, 
які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати 
прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та розміру 
їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладання таких 
правочинів.

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Зборів акці-
онери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства за адре-
сою Товариства: 27200, Кіровоградська обл., м. Бобринець, вул. Промислова,6, 
кабінет № 3 у робочі дні, робочий час, а в день проведення загальних зборів  - 

також у місці їх проведення, або надсилати на адресу місцезнаходження То-
вариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку 
денного Зборів та самого порядку денного Зборів. Посадовою особою, відпо-
відальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Колісніченко 
Наталія Миколаївна – інспектор відділу кадрів, тел.05257-3-47-78.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів акціонери мають 
право вносити письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту по-
рядку денного Зборів та/або проектів рішень до питань порядку денного. 
Пропозиції акціонерів обов'язково повинні мати форму та містити всю ін-
формацію, які визначені законодавством України та статутом Товариства, а 
пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного 
обов'язково повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. При 
реєстрації для участі у Зборах акціонеру (представнику акціонера) реєстра-
ційній комісії необхідно:пред'явити особистий паспорт; надати документи 
(копії документів, засвідчені нотаріально): для неповнолітніх акціонерів 
письмову згоду осіб, які згідно з чинним законодавством представляють 
інтереси неповнолітніх до досягнення повноліття або одруження; для пред-
ставників акціонерів документи, що підтверджують право участі у Зборах 
від імені акціонера: документ, що підтверджує право на представництво 
малолітньої особи-акціонера; довіреність; договір про управління або до-
говір доручення; для представника юридичної особи, якщо це не директор 
- довіреність та витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань станом на дату проведення Зборів. 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 порядку. Довіреність на право участі та голосування на за-
гальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою 
особою, уповноваженою на це її установчими документами. Надання дові-
реності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає 
право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, 
замість свого представника. Під час голосування на загальних зборах пред-
ставник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голо-
сування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, пред-
ставник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах 
акціонерів на свій розсуд. Згідно переліку акціонерів, яким надсилається 
повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 
20.03.2018р., загальна кількість акцій Товариства - 2268400 штук, голосуючих 
акцій – 2010421 штуки. наглядова рада товариства.
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ПовіДоМЛеннЯ Про ПровеДеннЯ ріЧниХ ЗаГаЛЬниХ ЗБорів 
акціонерів

ПриватноГо акціонерноГо товариства «аГроФірМа 
«троЯнДа»

До уваги акціонерів 
ПриватноГо акціонерноГо товариства

«аГроФірМа «троЯнДа» !
Приватне акціонерне товариство «аГроФірМа «троЯнДа» 

(код за ЄДРПОУ - 03359658, місцезнаходження: 04123, м. Київ, вул. Оси-
повського, 1-А) (далі - Товариство), повідомляє про проведення Річних за-
гальних зборів акціонерів Товариства (далі-загальні збори акціонерів):

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

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

8.10 год.
• Місце проведення загальних зборів: м. київ, вул. осиповського, 1-а, 

другий поверх, кімната № 19.
2) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у за-

гальних зборах:
• Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні 

збори акціонерів, проводиться у день проведення та за адресою проведен-
ня загальних зборів з 7:45 до 8:05.

• Час початку реєстрації акціонерів 7:45; Час закінчення реєстрації акці-
онерів 8:05.

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

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися на підставі Переліку акціонерів, 
які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, 
станом на 20 квітня 2018 року (станом на 24 годину) (дата визначена рішен-
ням Наглядової ради Товариства).

4) ПереЛік ПитанЬ раЗоМ З ПроектоМ ріШенЬ (крім кумулятив-
ного голосування) щодо кожного з питань, включених до 

Проект ПорЯДкУ ДенноГо:
1. Обрання членів Лічильної комісії загальних зборів акціонерів, прий-

няття рішення про припинення їх повноважень. 
Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі:
Міщенко Віта Василівна – член Лічильної комісії;
Черній Галина Мефодіївна (в особі представника Гладченко Оксани 

Леонідівни) – член Лічильної комісії. 
Припинити повноваження членів Лічильної комісії з моменту закриття 

цих загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів ак-

ціонерів. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-
сування (в тому числі кумулятивного).

Проект рішення: Ухвалити, прийняте Наглядовою радою рішення щодо 
регламенту проведення загальних зборів акціонерів: час на доповідь – до 
10 хвилин; виступ по Порядку денному – до 15 хвилин; виступ в дебатах – до 
5 хвилин; довідки – до 3 хвилин. Форма голосування (в тому числі кумуля-
тивного) – за допомогою бюлетенів. Затвердити порядок та спосіб засвід-
чення бюлетенів для голосування (в тому числі кумулятивного голосування): 
бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування 
засвідчуються підписом голови реєстраційної комісії.

3. Обрання Голови загальних зборів акціонерів, секретаря загальних 
зборів акціонерів та надання їм повноважень на підписання Протоколу 
річних загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про при-
пинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати Головою цих загальних зборів акціонерів Фе-
доришину Людмилу Микитівну, секретарем – Погрібного Валерія Олексан-
дровича. Надати повноваження Голові загальних зборів акціонерів Федори-
шиній Людмилі Микитівні та Секретарю загальних зборів акціонерів 
Погрібному Валерію Олександровичу підписати Протокол річних загальних 
зборів акціонерів. Припинити повноваження Голови та Секретаря цих за-
гальних зборів акціонерів з моменту підписання Протоколу річних загальних 
зборів акціонерів.

4. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Директора Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Директора 
Товариства задовільною.

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

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 
результатами діяльності 2017 рік. Визнати роботу Наглядової ради за-
довільною.

6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками пере-
вірки фінансово- господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту /висновків Ревізійної комісії.
Проект рішення: Затвердити звіт/висновки Ревізійної комісії Товариства 

за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 
результатами 2017 року. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

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

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

8. Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, перед-
бачених законом.

Проект рішення: Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2017 році 
розподілити наступним чином:

5 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2017 році, направити 
на поповнення Резервного капіталу Товариства;

95 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2017 році, направити 
на покриття збитків минулих періодів. 

9. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, перед-
бачених законом.

Проект рішення: За результатами діяльності Товариства в 2017 рік, 
дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

10. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.
Проект рішення: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства, 

визначені Статутом Товариства.
11. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів 

Наглядової ради.
Проект рішення: достроково припинити повноваження наступних членів 

Наглядової ради:
Федоришина Людмила Микитівна, Погрібний Валерій Олександрович, 

Мадан Олександр Васильович.
12. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-

правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з 
ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповнова-
жується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення: обрати строком на 3 роки членами Наглядової ради 
кандидатів, що наберуть відповідно до закону кількість голосів шляхом ку-
мулятивного голосування та обрання Голови Наглядової ради, членам 
Наглядової ради, здійснити у порядку, передбаченому чинним законодав-
ством. 

Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів 
(контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановити 
розмір їх винагороди на безоплатній основі, уповноважити директора Това-
риства на підписання таких договорів (контрактів) з ними.

13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної 
комісії.

Проект рішення: припинити повноваження наступних членів Ревізійної 
комісії:

Харлапін Дмитро Євгенович, Шинкарчук Наталя Василівна, Мiщенко Юрiй 
Петрович

14. Обрання членів Ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-
правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з 
ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповнова-
жується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.

Проект рішення: обрати строком на 3 роки членами Ревізійної комісії 
кандидатів, що наберуть відповідно до закону кількість голосів шляхом ку-
мулятивного голосування та обрання Голови Ревізійної комісії, членам Ре-
візійної комісії, здійснити у порядку, передбаченому чинним законодав-
ством. 

Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів 
(контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановити 
розмір їх винагороди на безоплатній основі, уповноважити директора Това-
риства на підписання таких договорів (контрактів) з ними.

15. Про внесення змін до Статуту Товариства та обрання особи, яка 
уповноважується на їх підписання.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» шляхом викладення його 
в новій редакції та надати повноваження на його підписання та внесення 
змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських фор-
мувань, директору Товариства з правом передоручення третім особам.

16. Приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність до вимог 
Закону України «Про акціонерні товариства» та нової редакції Статуту, об-
рання особи, яка уповноважується на їх підписання. 

Проект рішення: Привести внутрішні положення Товариства у відповід-
ність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та нової редак-
ції Статуту шляхом викладення у новій редакції: ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗА-
ГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ, 
ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ, КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛІННЯ. Надати повноваження Директору Товариства підписати ви-

Приватне акціонерне товариство «аГроФірМа «троЯнДа»
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щезазначені положення.
17. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Під-

твердження повноважень Директора Товариства щодо укладення та під-
писання зазначених в цьому рішенні правочинів і документів пов’язаних з 
ними.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством в 
ході поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня про-
ведення цих загальних зборів акціонерів Товариства значних правочинів, у 
тому числі, але не обмежуючись, правочини, предметом (характером) яких 
є: одержання Товариством грошових коштів (майнових прав на грошові 
кошти) (кредитів/позик, фінансової допомоги, прийняття грошових 
зобов’язань), гарантій, акредитивів, цінних паперів та/або одержання будь-
яких інших банківських продуктів/послуг; передача (купівля-продаж) будь-
якого майна (майнових прав), грошових коштів (майнових прав на грошові 
кошти), фінансової допомоги, нерухомого майна, цінних паперів, що нале-
жать Товариству в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забез-
печення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або 
забезпечення зобов’язань будь-яких третіх осіб; договорів купівлі-продажу 
майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або 
переведення боргу, оренди та лізингу; договорів поставки, купівлі-продажу, 
фінансової допомоги, позик, надання послуг Товариством, договорів про 
спільну діяльність, договорів про комплексну забудову, договорів доручень, 
комісії, будь-яких інших господарських договорів та інших правочинів, за 
якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін. Гранична 
сукупна вартість таких правочинів - 2000000,00 тис. грн. Підтвердити, що 
такі правочини вчиняються відповідно до Статуту Товариства та чинного 
законодавства. Підтвердити повноваження Директора Товариства щодо 
укладення та підписання зазначених в цьому рішенні правочинів і докумен-
тів пов’язаних з ними.

18. основні показники фінансово-господарської діяльності 
товариства (тис. грн)*:

Найменування 
показника

Період
Звітний 2017 р. Попередній 2016 р.

Усього активів 310 550 582 978
Основні засоби 142 171
Довгострокові фінансові 
інвестиції

-

Запаси 103 659 175 081
Сумарна дебіторська 
заборгованість

55 377 259 058

Грошові кошти та їх 
еквіваленти

1 865 4 515

Нерозподілений 
прибуток (непокритий 
збиток)

(163 772) (203 507)

Власний капітал 35 899 (5 933)
Статутний капітал 53 030 53 030
Довгострокові 
зобов'язання 

- -

Поточні зобов'язання 274 651 588 911
Чистий прибуток 41 932 273 281
Середньорічна кількість 
акцій (шт.)

212 119 400 212 119 400

Кількість власних акцій, 
викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума 
витрачених на викуп 
власних акцій протягом 
періоду

0 0

Чисельність працівників 
на кінець періоду (осіб)

36 38

5) Відповідно до ПЕРЕЛІКУ АКЦІОНЕРІВ, ЯКИМ НАДСИЛАТИМЄТЬСЯ 
ПИСЬМОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ 
ЗБОРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА, складеному станом на 21 березня 
2018 р. (на 24 годину), загальна кількість акцій іменних простих складає: 
212119400 штук, голосуючих акцій: 212016724 штук. 

Затверджено наглядовою радою 
Прат «аГроФірМа «троЯнДа»

6) адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з 
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій 
статті 35 Закону України «Про акціонерні товари-
ства»: https://www.troianda.com.ua/

7) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: 

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам та/або їх 
представникам можливість ознайомитися з документами, необхідними для 

прийняття рішень з питань порядку денного Річних загальних зборів акціо-
нерів Товариства, у робочі дні, робочий час з 10 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. 
за адресою: м. Київ, вул. Осиповського, 1-А, кімната № 18, а в день прове-
дення загальних зборів акціонерів - у місці їх проведення, за адресою: м. 
Київ, вул. Осиповського, 1-А, другий поверх, кімната № 19. Особа, відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Директор То-
вариства Обрізків Руслан Лук’янович. Довідки за телефоном: 
(044) 430-14-30.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних 
зборів акціонерів Товариство не має права вносити зміни до документів, 
наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім 
змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у 
зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше 
ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до 
складу органів товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення за-
гальних зборів.

Товариство до початку загальних зборів акціонерів зобов’язане надава-
ти письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, вклю-
чених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів та порядку 
денного загальних зборів акціонерів до дати проведення загальних зборів 
акціонерів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитан-
ня однакового змісту.

8) Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 
38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть 
користуватися після отримання повідомлення про проведення загаль-
них зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть викорис-
товуватися: 

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а 
також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких 
не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції 
вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів 
акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства 
- не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції 
щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити 
відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени 
наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, 
чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або 
про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - неза-
лежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних 
зборів акціонерів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням 
прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або 
класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту 
рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, 
який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. З деталь-
ною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, 
наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення загаль-
них зборів акціонерів у строк до дати проведення загальних зборів, акціоне-
ри можуть ознайомитись в ст. ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні 
товариства», а також звернутись до керівництва Товариства для уточнення 
інформації.

9) Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціо-
нера) для його участі у загальних зборах:

Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі 
необхідно мати: акціонерам - документ, що посвідчує особу (паспорт, інший 
документ, що посвідчує особу, передбачений законодавством); представни-
кам акціонерів - довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством, 
або інші документи, що посвідчують повноваження представника, а також 
документ, що посвідчує особу (паспорт, інший документ, що посвідчує особу, 
передбачений законодавством). В реєстрації акціонера (його представника) 
може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціоне-
ра (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його 
представника), а в разі участі представника акціонера - також документів, 
що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах 
акціонерів Товариства.

10) Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіре-
ністю: 

Акціонер відповідно до вимог цивільного кодексу України та ст. 39 За-
кону України «Про акціонерні товариства» може видати довіреність на 
право участі та голосування на загальних зборах акціонерів Товариства. 
Представником акціонера на загальних зборах акціонерів Товариства може 
бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові 
особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути пред-
ставниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Представ-
ником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акці-
онерного 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 особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може 
посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР по-
рядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від 
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імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповно-
важеною на це її установчими документами. Довіреність на право участі 
та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання 
щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних 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 роз-
суд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосуван-
ня на загальних зборах декільком своїм представникам. Для участі у річних 
загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати: акціоне-
рам - документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів 

- довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством, або інші доку-
менти, що посвідчують повноваження представника, а також документ, що 
посвідчує особу (паспорт). В реєстрації акціонера (його представника) 
може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціо-
нера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера 
(його представника), а в разі участі представника акціонера - також доку-
ментів, що підтверджують повноваження представника на участь у за-
гальних зборах акціонерів Товариства.

Це Повідомлення про проведення Річних загальних зборів акціонерів 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» 
опубліковане 26.03.2017 року в офіційному друкованому виданні «Бюлетень 
«Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
№58(2811).

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

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

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товари-
ство “Днiпровський завод 
мiнеральних добрив”

2. Код за ЄДРПОУ 31980517
3. Місцезнаходження 51917, м. Кам’янське,  

просп. Аношкiна, 179
4. Міжміський код, телефон та факс (0569) 58-45-25 
5. Електронна поштова адреса dzmu@dzmu.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.dzmu.dp.ua

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

ii. текст повідомлення
Повноваження Калмикова Олега Iвановича (паспорт: серiя ММ № 437759, 

виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi 
04.01.2000) на посадi Секретаря Наглядової ради Приватного акціонерного 
товариства «Днiпровський завод мінеральних добрив» (надалі – 
ПАТ «ДЗМД») припинені 23.03.2018 року на пiдставi чинного законодавства 
України у зв’язку з отриманням ПАТ «ДЗМД» 23.03.2018 року від акціонера 
ПАТ «ДЗМД» - Товариства з обмеженою відповідальністю «Украгрохімхол-
динг» (надалі – ТОВ «Украгрохімхолдинг») Повідомлення про заміну члена 
Наглядової ради ПАТ «ДЗМД» представника акціонера – ТОВ «Украгрохім-
холдинг» - Калмикова Олега Iвановича на Христофорова Дмитра Анатолі-
йовича. Калмиков О. I. перебував на посадi Секретаря Наглядової ради з 
03.04.2017 року. Калмиков О.I. не володiє пакетом акцiй або часткою в 
статутному капiталi ПАТ «ДЗМД». Калмиков О. I. непогашених судимостей 
за корисливi та посадовi злочини не має.

Повноваження Москаленка Сергія Петровича (паспорт: серiя ММ 
№ 052434, виданий Червонозаводським РВ УМВС України в Харківській об-
ласті 30.11.1998) на посадi члена Наглядової ради ПАТ «ДЗМД» припинені 
23.03.2018 року на пiдставi чинного законодавства України у зв’язку з отри-
манням ПАТ «ДЗМД» 23.03.2018 року від акціонера ПАТ «ДЗМД» - ТОВ «Укр-
агрохімхолдинг» - Повідомлення про заміну члена Наглядової ради 
ПАТ «ДЗМД» представника акціонера – ТОВ «Украгрохімхолдинг» - Моса-
ленка Сергія Петровича на Кольцова Євгена Євгенійовича. Москаленко С. П. 
перебував на посадi члена Наглядової ради з 03.04.2017 року. Москален-
ко С. П. не володiє пакетом акцiй або часткою в статутному капiталi 
ПАТ «ДЗМД». Москаленкло С. П. непогашених судимостей за корисливi та 
посадовi злочини не має.

Христофоров Дмитро Анатолійович (паспорт: серiя МК №367369, виданий 
Московським МВ ХМУ УМВС України в Харківській області 16.01.1997 року) 
23.03.2018 року набув повноваження члена Наглядової ради ПАТ «ДЗМД» 
у зв’язку з отриманням ПАТ «ДЗМД» 23.03.2018 року від акціонера 
ПАТ «ДЗМД» - ТОВ «Украгрохімхолдинг» - Повідомлення про заміну члена 
Наглядової ради ПАТ «ДЗМД» представника акціонера – ТОВ «Украгрохім-

холдинг» - Калмикова Олега Iвановича на Христофорова Дмитра Анатолі-
йовича (протоколом № 2 вiд 23.03.2018 року засiдання Наглядової ради 
ПАТ «ДЗМД» було обрано Секретарем Наглядової ради ПАТ «ДЗМД» на 
підставі чинного законодавства України та Статуту Товариства). Христофо-
ровим Д. А. набуто повноваження члена Наглядової ради ПАТ «ДЗМД» на 
строк – до дати припинення повноважень Загальними зборами акціонерів 
ПАТ «ДЗМД» або дати отримання ПАТ «ДЗМД» від акціонера ПАТ «ДЗМД» - 
ТОВ «Украгрохімхолдинг» - Повідомлення про заміну члена Наглядової ради 
ПАТ «ДЗМД» представника акціонера – ТОВ «Украгрохімхолдинг» - Христо-
форова Дмитра Анатолійовича (Секретарем Наглядової ради обрано також 
на строк – до припинення повноважень Наглядовою радою ПАТ «ДЗМД»). 
Христофоров Д. А. є представником акцiонера ПАТ «ДЗМД» - 
ТОВ «Украгрохiмхолдинг». Христофоров О. I. перебував на наступних по-
садах: заступник начальника Головного Управління МВС України в Дніпро-
петровській області; заступник начальника Управління МВС України на 
Придніпровській залізниці; начальник управління внутрішньої безпеки 
ПАТ «Банк Кредит Дніпро»; заступник генерального директора по безпеці 
СТОВ «Зернова компанія «Хорс»; директор ТОВ «Варта». Христофоров Д. А. 
не володiє пакетом акцiй або часткою в статутному капiталi ПАТ «ДЗМД». 
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

Кольцов Євгеній Євгенійович (паспорт: серiя ММ №696191, виданий Ор-
джонікідзевським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 27.09.2000 
року) 23.03.2018 року набув повноваження члена Наглядової ради 
ПАТ «ДЗМД» у зв’язку з отриманням ПАТ «ДЗМД» 23.03.2018 року від акціо-
нера ПАТ «ДЗМД» - ТОВ «Украгрохімхолдинг» - Повідомлення про заміну 
члена Наглядової ради ПАТ «ДЗМД» представника акціонера – ТОВ «Укр-
агрохімхолдинг» - Мосаленка Сергія Петровича на Кольцова Євгена Євгені-
йовича. Кольцовим Є. Є. набуто повноваження члена Наглядової ради 
ПАТ «ДЗМД» на строк – до дати припинення повноважень Загальними збо-
рами акціонерів ПАТ «ДЗМД» або дати отримання ПАТ «ДЗМД» від акціоне-
ра ПАТ «ДЗМД» - ТОВ «Украгрохімхолдинг» - Повідомлення про заміну члена 
Наглядової ради ПАТ «ДЗМД» представника акціонера – ТОВ «Украгрохім-
холдинг» - Кольцова Євгена Євгенійовича. Кольцов Є. Є. є представником 
акцiонера ПАТ «ДЗМД» - ТОВ «Украгрохiмхолдинг». Кольцов Є. Є. перебував 
на наступних посадах: замісник генерального директора ТОВ «Промислові 
інвестиції», заступник керівника регіонального стурктурного підрозділу 
СТОВ «Зернова компанія «Хорс», керівник регіонального структурного під-
розділу СТОВ «Зернова компанія «Хорс», замісник генерального директора 
АТ «Стиль» Харківський будинок моделей одягу», заступник генерального 
директора з господарських та загальних питань ПАТ «ДЗМД». Кольцов Є.Є. 
не володiє пакетом акцiй або часткою в статутному капiталi ПАТ ДЗМД». Не-
погашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Гнатченко Борис Володимирович
генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 23.03.2018
(дата)

Приватне акцiонерне товариство “ДнiПровсЬкиЙ ЗавоД МiнераЛЬниХ ДоБрив”

річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) 
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, 

які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів для 
опублікування в офіційному друкованому виданні за 2017 р.

1.Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Мукачiвська фабрика «Реммеблi», 05480424, Закарпатська , д/н, 89600, 
м.Мукачеве, вул.Крилова,70, 0509705656,. 2.Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії : 
22.03.2018. 3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: remmebli.emitents.net.ua

Директор  Левенець Б. Й.

Приватне акцiонерне товариство «МУкаЧiвсЬка ФаБрика «реММеБЛi»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Шановні акціонери!
Публічне акціонерне товариство «ЯМПіЛЬтеХсервіс»

ідентифікаційний код 009022867, місцезнаходження: Вінницька обл., 
м. Ямпіль, вул. Черняховського, 1 повідомляє про проведення чергових 

загальних зборів акціонерів, які
відбудуться «26» квітня 2018 року об 11 годині 00 хвилин

за адресою: вінницька обл., м. Ямпіль, вул. Черняховського, 1, 
актовий зал

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проводитись з 
10 год. 00 хв. по 10 год. 50 хв. за місцем проведення зборів.

Дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про 
проведення загальних зборів – «15» березня 2018 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – на 24-00 «20» квітня 2018 року.

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати паспорт або інший до-
кумент, що посвідчує особу. Для представників акціонерів необхідно мати 
довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства та документ, 
що посвідчує особу представника. 

Перелік питань разом з проектом рішень, щодо кожного з питань, 
включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів 

Пат «ЯМПіЛЬтеХсервіс» на «26» квітня 2018 року:
1. Про обрання Лічильної комісії.
Проект рішення:
обрати Лічильну комісію у наступному складі: Гречанюк в.в., Граб-

чак в.в., Мунтян Г.о.
2. Про обрання Голови та секретаря зборів. Затвердження регламенту 

зборів.
Проект рішення:
обрати Головою зборів терех П.Ф., секретарем зборів Гуменна т.в., 

затвердити регламент зборів – виступ до 5 хвилин, обговорення – до 
3 хвилин.

3. Про розгляд та затвердження річного звіту директора Товариства за 
2017 рік.

Проект рішення:
визнати роботу директора товариства задовільною та затвердити 

річний звіт директора за 2017 рік (додаток № 1).
4. Про розгляд та затвердження звіту ревізійної комісії Товариства за 

2017 рік.
Проект рішення:
визнати роботу ревізійної комісії товариства задовільною та за-

твердити звіт ревізійної комісії за 2017 рік (додаток № 2).
5. Про розгляд та затвердження звіту наглядової ради Товариства за 

2017 рік.
Проект рішення:
визнати роботу наглядової ради товариства задовільною та за-

твердити звіт наглядової ради за 2017 рік (додаток № 3).
6. Про розгляд та затвердження фінансової звітності Товариства за 2017 

рік.
Проект рішення:
Затвердити фінансову звітність товариства за 2017 рік (додаток 

№ 4).
7. Про затвердження розподілу (використання) прибутку та покриття 

збитків Товариства за результатами діяльності у 2017 році.
Проект рішення: 
Затвердити порядок розподілу (використання) прибутку та покрит-

тя збитків товариства за результатами діяльності у 2017 році та по-
крити збитки товариства за рахунок прибутку майбутніх періодів.

8. Про зміну типу Товариства згідно із Законом України «Про акціонерні 
товариства» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне 
товариство та відповідну зміну найменування Товариства.

Проект рішення:
Визначити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯМ-

ПІЛЬТЕХСЕРВІС» – приватне акціонерне товариство, та змінити 
найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯМПІЛЬ-
ТЕХСЕРВІС» на наступне:

Повне найменування товариства:
українською мовою – «Приватне акціонерне товариство «ЯМ-

ПіЛЬтеХсервіс»;
скорочене найменування товариства:
українською мовою – «Прат «ЯМПіЛЬтеХсервіс».
9. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту 

Товариства у новій редакції у зв’язку зі зміною типу Товариства та з вне-
сенням змін до законодавства.

Проект рішення:
Затвердити нову редакцію статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНО-

ГО ТОВАРИСТВА «ЯМПІЛЬТЕХСЕРВІС» (додаток № 5).
Уповноважити Голову зборів Тереха П.Ф. підписати нову редакцію 

статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯМПІЛЬТЕХ-

СЕРВІС».
Зобов’язати директора товариства товариства тереха П.Ф. забез-

печити державну реєстрацію статуту ПриватноГо акціонерноГо 
товариства «ЯМПіЛЬтеХсервіс» в новій редакції.

10. Про внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства та 
затвердження Положення про Загальні збори Товариства у новій редакції у 
зв’язку зі зміною типу Товариства та з внесенням змін до законодавства.

Проект рішення:
Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори ПРИ-

ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯМПІЛЬТЕХСЕРВІС» (додаток 
№ 6).

11. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства та 
затвердження Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції 
у зв’язку зі зміною типу Товариства та з внесенням змін до законодавства.

Проект рішення:
Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду ПРИ-

ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯМПІЛЬТЕХСЕРВІС» (додаток 
№ 7).

12. Про внесення змін до Положення про виконавчий орган Товариства 
та затвердження Положення про виконавчий орган Товариства у новій ре-
дакції у зв’язку зі зміною типу Товариства та з внесенням змін до законодав-
ства.

Проект рішення:
Затвердити нову редакцію Положення про виконавчий орган ПРИ-

ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯМПІЛЬТЕХСЕРВІС» (додаток 
№ 8).

13. Про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства 
та затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства у новій ре-
дакції у зв’язку зі зміною типу Товариства та з внесенням змін до законодав-
ства.

Проект рішення:
Затвердити нову редакцію Положення про Ревізійну комісію ПРИ-

ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯМПІЛЬТЕХСЕРВІС» (додаток 
№ 9).

14. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення:
Припинити повноваження членів наглядової ради товариства:
терех в. П. – голова наГЛЯДовоЇ раДи;
віт в. о. – член наГЛЯДовоЇ раДи;
Гуменна т. в. – член наГЛЯДовоЇ раДи. 
15. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
16. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових до-

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

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

муться з членами наглядової ради товариства (додаток № 10).
Уповноважити директора товариства тереха П. Ф. на підписання 

договорів (контрактів) з членами наглядової ради товариства».
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 

можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами під час підготовки до 

загальних зборів надіславши на адресу Товариства або подати особисто до 
Товариства письмовий запит із зазначенням ім’я, прізвища і по-батькові, 
паспортних даних акціонера, найменування питання порядку денного, сто-
совно якого акціонер бажає отримати для ознайомлення матеріали, зручні 
для акціонера дати ознайомлення з матеріалами, контактні дані акціонера. 
Ознайомлення відбувається в робочий час за місцезнаходженням Товари-
ства в кімнаті № 01, відповідальна особа – Терех Петро Федорович.

Для ознайомлення із зазначеними матеріалами акціонерам необхідно 
мати документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів 
необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), та документ, що 
підтверджує повноваження представника акціонера на право ознайомлення 
з матеріалами, пов’язаними з порядком денним і необхідними акціонерам 
для ухвалення рішень з питань порядку денного загальних зборів, – дові-
реність, оформлену відповідно до чинного законодавства або її належним 
чином засвідчену копію. Крім того, для ознайомлення з документами акціо-
нер (представник акціонера) повинен мати при собі документ, що підтвер-
джує право власності акціонера на акції Товариства – оригінал виписки про 
стан рахунку в цінних паперах, складеної депозитарною установою станом 
на дату звернення акціонера (представника акціонера) з вимогою про на-
дання документів для ознайомлення.

За додатковою інформацією звертатися за телефоном: 097-565-94-79.
інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог ста-

тей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони 
можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення 
загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть ви-

ПУБЛіЧне акціонерне товариство «ЯМПіЛЬтеХсервіс»
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користовуватися:
Стаття 36 Закону України «Про акціонерні товариства». Доку-

менти, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. 

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів 
до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно нада-
ти акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товари-
ства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення 
загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про прове-
дення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для озна-
йомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства, від-
повідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами. 

У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з 
питань, визначених статтею 68 цього Закону, акціонерне товариство повинно 
надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп 
товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього 
Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) по-
винні бути єдиними для всіх акціонерів.

2. Статутом акціонерного товариства з кількістю акціонерів понад 100 
осіб може бути передбачений інший порядок надання акціонерам докумен-
тів, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних 
зборів. Такі документи можуть надаватися в електронній формі або в інший 
спосіб, передбачений статутом. 

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

4. Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому 
ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитан-
ня акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних 
зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних 
зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі 
запитання однакового змісту.

Стаття 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Пропо-
зиції до проекту порядку денного загальних зборів. 

1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а 
також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких 
не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

2. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 
загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу 
органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних 
зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку 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.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради акці-
онерного товариства відповідно до частини другої цієї статті, обов’язково 
включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища 
відповідного кандидата.

3. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерно-
го товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (най-
менування) 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. 

4. Наглядова рада акціонерного товариства, а в разі скликання поза-
чергових загальних зборів такого товариства на вимогу акціонерів у випад-
ках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонери, які 
цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових 
питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку 
денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не 
пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо канди-
датів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати 
проведення загальних зборів. 

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

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного за-
гальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегі-
ального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосіб-

ного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо 
кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціо-
нерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного ви-
конавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме 
його повноваження.

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

6. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загаль-
них зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які 
сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також про-
позиції комітету при наглядовій раді публічного акціонерного товариства з 
питань призначень незалежних директорів, може бути прийнято тільки у 
разі: 

недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим 
частини другої цієї статті; 

неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або 
частиною третьою цієї статті.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних 
зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким 
належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, 
передбачених абзацом другим та/або третім цієї частини, у разі неподання 
акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань по-
рядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного това-
риства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства.

7. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту 
порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається 
наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прий-
няття. 

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

Публічне акціонерне товариство також надсилає повідомлення з про-
ектом порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, 
включених до проекту порядку денного загальних зборів фондовій біржі, на 
якій цінні папери товариства допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 
10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті 
відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів.

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.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіре-
ністю:

1. Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товари-
ства 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. 

2. 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 призна-
чення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за 
допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про 
електронний документообіг.

3. 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 депози-
тарною 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. 
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Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на загальних зборах декільком своїм представникам. 

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого пред-
ставника на загальних зборах акціонерного товариства. 

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах 
не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав 
довіреність, замість свого представника.

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

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

найменування показника Період
Звітний  
2017 р.

Попередній 
2016 р.

Усього активів 172 158
Основні засоби (за залишковою вартістю) 172 158
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 0 0
Гроші та їх еквіваленти 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

153 139

Власний капітал 172 158
Зареєстрований статутний капітал 19 19

Довгострокові зобов'язання і забезпечен-
ня

0 0

Поточні зобов'язання і забезпечення 0 0
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток) 

-14 -14

Середньорічна кількість акцій (шт.) 11016 11016
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

1 1

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

-1,27 -1,27

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проек-
тами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го, та інформація, визначена ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні то-
вариства», зокрема, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих 
акцій станом на 15 березня 2018 року (дату складання переліку осіб, яким 
надсилається повідомлення про проведення загальних зборів): http://
yampilrayagrotehservis.net.ua/.

Станом на 15 березня 2018 року загальна кількість акцій складає  
11016 шт, кількість голосуючих акцій – 6373 (згідно з переліком акціонерів, 
яким надсилаєтся повідомлення про проведення загальних зборів акціоне-
рів від 20.03.2018).

Приватне акцiонерне товариство 
«троЯнiвсЬке»

Повідомлення про надання згоди на вчинення значних правочинів
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ТРОЯНIВСЬКЕ»

2. Організаційно-правова форма 
емітента

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження емітента 01001 мiсто Київ провулок 
Музейний, будинок 2 лiтера В

4. Код за ЄДРПОУ 30184563
5. Міжміський код та телефон, факс +380679937115 +380679937115
6. Електронна поштова адреса troaynivske@emitent.net.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення 

про надання згоди на вчинення 
значних правочинів

ii. Зміст інформації.
№ з/п Дата 

прийняття 
рішення

ринкова 
вартість 

майна або 
послуг, що 
є предме-

том 
правочину 
(тис. грн)

вартість 
активів 

емітента за 
даними 

останньої 
річної 

фінансової 
звітності 
(тис. грн)

співвідношення 
ринкової вартості 

майна або послуг, що 
є предметом 

правочину, до 
вартості активів 

емітента за даними 
останньої річної 

фінансової звітності 
(у відсотках)

1 2 3 4 5
1 22.03.2018 54000.00 253.5 21301.78

Зміст інформації:
22.03.2018 року єдиним акцiонером емiтента прийнято рiшення про 

надання попередньої згоди на вчинення значних правочинiв на загальну 
суму, що не перевищує 54 000 000,00 грн. (П’ятдесят чотири мiльйони) 
гривень. Встановлено, що предметом договорiв, на якi надається попе-
редня згода може бути оренда нерухомого майна (в тому числi зерносхо-
вища, складу, їдальнi), оренда сiльськогосподарської технiки, оренда 
легкових автомобiлiв, купiвля сiльськогосподарської технiки (в тому числi 
жатки, оприскувача), купiвля Товариством насiння, засобiв захисту рос-
лин та добрива, надання Товариству послуг iз захисту земель вiд 
шкiдникiв, купiвля палива, купiвля запчастин до сiльськогосподарської 
технiки та легкових автомобiлiв. 

ііі. Підпис
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, 

що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для роз-
криття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор коноваЛ рУсЛан МиХаЙЛовиЧ
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

М.П. 22.03.2018
(дата)

Приватне акціонерне товариство  
«аДМ іЛЛіЧівсЬк»

Повідомлення про проведення загальних зборів
(код за ЄДРПОУ: 32790234)

«ПовіДоМЛеннЯ
про проведення Загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство «АДМ Іллічівськ» (надалі – «Товари-
ство»), місцезнаходження якого: 68001, Одеська область, місто Чорно-
морськ, вул. Транспортна 26, відповідно до п. 10.5, п.10.6 та п.10.7 Стату-
ту ПрАТ «АДМ Іллічівськ», повідомляє, що 25 квітня 2018 о 08:00 за 
адресою: офіс 11, вул. Праці, 8, м. Чорноморськ одеської області, 
Україна, відбудуться Загальні збори акціонерів Товариства.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АДМ 

Іллічівськ».
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АДМ 

Іллічівськ».
3. Прийняття рішення з питань проведення Загальних зборів акціонерів.
4. Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «АДМ Іллічівськ».
5. Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «АДМ Іллічівськ».
6. Затвердження Положення про Правління Товариства.
7. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

Ради, за винятком випадків, встановлених законодавством.
9. Обрання членів Наглядової Ради, затвердження цивільно-правових 

договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, 
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується 
на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради.

10. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, 
звіту Правління, звіту ревізійної комісії (Ревізора).

11. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів 
ПрАТ «АДМ Іллічівськ», які можуть вчинятися Товариством протягом не 
більше як одного року з дати прийняття такого рішення.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах – на 24 годину 21.04.2018 року.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком 
денним зборів, за наступною адресою: офіс 11, вул. Праці, 8, м. Чорно-
морськ Одеської області, Україна,, відповідальна посадова особа за озна-
йомлення з документами – Христюк В.В.

Акціонери мають право внести пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства не 
пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного 
товариства 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.

Реєстрація учасників відбудеться з 07-30 до 08-00 за тією ж адресою.
Для участі у зборах акціонери повинні мати при собі документ, що по-

свідчує особу, представники акціонерів повинні надати довіреність на 
право участі в зборах та голосуванні та документ, що посвідчує особу. Теле-
фон для довідок: (048) 7296700.

Правління Прат «аДМ іллічівськ»
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Приватне акціонерне товариство «ПраГа авто» (надалі – То-
вариство), код за ЄДРПОУ-31167690, місцезнаходження - 03142, м. Київ, 
вул. Академiка Кримського, буд. 27 повідомляє, що річні загальні збори 
акціонерів відбудуться 27 квітня 2018 року об 11:00 год. за адресою: 03142, 
м. Київ, вул. Академiка Кримського, буд. 27, кабінет Генерального директо-
ра №1.

Перелік питань проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

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

ства. 
4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2017 рік та за-

твердження заходів за результатами його розгляду. 
6. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2017 рік та затвердження заходів 

за результатами його розгляду.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального дирек-

тора, звіту Ревізора.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, 

передбачених законом.
10. Про надання згоди на вчинення правочинів щодо вчинення яких є 

заінтересованість.
11. Про виступ фінансовим поручителем перед АТ «Райффайзен Банк 

Аваль».
12. Припинення повноважень та відкликання Генерального директора 

Товариства.
13. Обрання Генерального директора Товариства.
14. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів ак-
ціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.

15. Про надання повноважень на укладання (підписання) договорів/до-
даткових угод та підписання інших необхідних документів.

Реєстрація учасників відбуватиметься 27 квітня 2018 року з 10:00 год. до 
10:50 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних 
зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і 
довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чин-
ного законодавства. Дата складання переліку акціонерів, які мають право 
на участь у загальних зборах 23 квітня 2018 р.Від дати надіслання Товари-
ством повідомлення про проведення загальних зборів до 26 квітня 2018 року 
(включно), акціонери мають право ознайомитись з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням 
Товариства: 03142, м. Київ, вул. Академiка Кримського, буд. 27, офіс 1, в 
робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 09.00 до 18.00 (перерва з 13.00 до 14.00).
Акціонери мають право надсилати Товариству письмові запитання щодо 
питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку 
денного загальних зборів до дати проведння загальних зборів.Посадова 
особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами  – 
Генеральний директор Харун Леонід Васильович (надалі - відповідальна 
особа), тел. 207-77-00.Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо 
питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонер-
ного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товари-
ства в обсязі та порядку згідно статті 38 Закону України «Про акціонерні 
товариства».Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку ден-
ного ЗЗА вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних 
зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів това-
риства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. 
Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше 
відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до про-
екту порядку денного загальних зборів.Порядок ознайомлення акціонерів з 
матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до ЗЗА 
(надалі-матеріали): акціонер (представник) звертається до відповідальної 
особи за зазначеними вище відповідною адресою та час; надає паспорт 
(для представника - паспорт та довіреність з відповідними правами); відпо-
відальна особа надає матеріали; після ознайомлення акціонер (представник) 
повертає матеріали відповідальній особі в повному об’ємі. Факт надання та 
повернення матеріалів фіксується в «Журналі надання матеріалів щодо 
загальних зборів акціонерів, що скликані на 27.04.2018 року» із зазначенням 
часу отримання, повернення матеріалів, відповідних підписів акціонера 
(представника).Порядок участі та голосування на ЗЗА за довіреністю: після 
реєстрації та отримання бюлетенів для голосування представник голосує і 
фіксує волевиявлення в бюлетені для голосування виключно у відповід-
ності до наданих йому повноважень, що повинні бути зазначені в довіренос-
ті на право участі у ЗЗА, оформлену відповідно до вимог чинного законо-
давства України. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена 
інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до по-
рядку денного, а також інша інформація згідно вимог чинного законодавства 

України: www.praga-auto.com.ua.
Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:
По питанню №1: Обрати Головою Лічильної комісії Чернова Олександра 

Ігоровича.По питанню №2: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюле-
тенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голо-
ва реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі 
акціонерам бюлетенів із затвердженими Виконавчим органом формою і тек-
стом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі 
акціонерам бюлетенів із затвердженими Виконавчим органом формою і тек-
стом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх 
підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Виконавчим ор-
ганом формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить 
позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі 
реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.По питанню 
№3: Обрати Головою зборів Жильчикова Валерія Юрійовича, Секретарем 
зборів Гвоздьову Діану Михайлівну.По питанню №4: Встановити наступний 
регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попе-
реднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазна-
ченням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорен-
ня – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у 
письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціоне-
ра; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.По питанню №5: Звіт 
Генерального директора Товариства за 2017 рік прийняти до відома та за-
твердити наступні заходи: Генеральному директору продовжити виконувати 
свої обов’язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного 
законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх 
служб Товариства.По питанню №6: Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік 
прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізору продовжити ви-
конувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та 
чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-
господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами 
якої підготувати відповідний висновок.По питанню №7: 1) Затвердити звіт 
Виконавчого органу Товариства за 2017 рік.2) Затвердити звіт Ревізора Това-
риства за 2017 рік.По питанню №8: Затвердити річний звіт Товариства за 
2017 рік.По питанню №9: Чистий прибуток отриманий в 2017 році розподі-
лити наступним чином: 5% направити до резервного капіталу Товариства, а 
інші 95% залишити у якості нерозподіленого прибутку. Дивіденди за 2017 рік 
не нараховувати та не виплачувати.По питанню №10: надати згоду Товари-
ству на вчинення з АТ «Райффайзен Банк Аваль» наступного правочину, щодо 
якого є заінтересованість, та затвердити проект зазначеного правочину (про-
ект затвердженого правочину викласти в Додатку до протоколу), а саме: на-
дання поруки у зв’язку з виступленням Товариством фінансовим поручителем 
перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» по зобов’язанням ТОВ «АВТОЦЕНТР 
ПРАГА АВТО на КІЛЬЦЕВІЙ» перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» по новому 
договору надання гарантій терміном не пізніше 30.11.2018р., в суммі, що не 
перевищує 1 000 000,0 (один мільйон) гривень 00 копійок, який буде укладе-
но в межах Генеральної кредитної угоди №010/08/3928 від 14.04.2008 р., яка 
укладена між ПрАТ «ПРАГА АВТО», ТОВ «АВТОЦЕНТР ПРАГА АВТО на 
КІЛЬЦЕВІЙ» та АТ «Райффайзен Банк Аваль», з лімітом кредитування в 
суммі гривневого еквіваленту 5 500 000 (п’яти мільйонів п’ятисот тисяч) дол.
США строком до 08.04.2021р.По питанню №11: Виступити фінансовим по-
ручителем, укласти договір поруки перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» по 
зобов’язанням ТОВ «АВТОЦЕНТР ПРАГА АВТО на КІЛЬЦЕВІЙ» перед АТ 
«Райффайзен Банк Аваль» по новому договору надання гарантій терміном 
не пізніше 30.11.2018р., в суммі, що не перевищує 1 000 000,0 (один мільйон) 
гривень 00 копійок, який буде укладено в межах визначеної Генеральної 
кредитної угоди №010/08/3928 від 14.04.2008 р. Затвердити проект договору 
поруки по зобовязанням ТОВ «АВТОЦЕНТР ПРАГА АВТО на КІЛЬЦЕВІЙ» 
перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» згідно нового договору надання гарантій 
(проект договору поруки викласти в Додатку до протоколу).По питанню №12: 
Припинити повноваження та відкликати Генерального директора Товариства 
Харуна Леоніда Васильовича з 30 квітня 2018 року.По питанню №13: Об-
рати Генеральним директором Товариства Гвоздьову Діану Михайлівну з 
01 травня 2018 року.По питанню №14: Попередньо, терміном на один рік, 
до 27.04.2019 року, схвалити значні правочини, в тому числі значні правочини 
із заінтересованістю, які будуть вчинятися Товариством, граничною сукупною 
вартістю правочинів до 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) грн. 00 коп. Характер 
значних правочинів: договори по будівництву; договори купівлі-продажу; до-
говори банківського вкладу; інвестиційні договори; кредитні договори; дого-
вори страхування; договори іпотеки; інші договори, які своєю економічною 
сутністю є кредитними, договорами позики, угодами про надання або отри-
мання фінансової допомоги, так само як і будь-якими іншими угодами, які за 
своєю економічною сутністю аналогічні зазначеним, в тому числі і які потре-
бують застави нерухомого та іншого майна Товариства.По питанню №15: 
Надати повноваження Генеральному директору ПрАТ «Прага Авто», на укла-
дення/підписання з АТ «Райффайзен Банк Аваль» від імені Товариства право-
чинів (договорів та/або додатків до них) та інших документів, необхідних для 
виконання прийнятих рішень, самостійно погодивши всі інші умови цих право-

Приватне акціонерне товариство «ПраГа авто»
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чинів (договорів та/або додатків до них). 
основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)
Найменування показника період

звітний попере-
дній

Усього активів 36542,4 35772,3
Основні засоби (за залишковою вартістю) 30820,70 31989,3
Запаси 472,1 504,5
Сумарна дебіторська заборгованість 5235,7 3272,9
Гроші та їх еквіваленти 5,5 3,0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (48266,9) (50499,8)
Власний капітал - -
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 147,5 147,5
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 17550,0 24967,8
Поточні зобов’язання і забезпечення 67108,7 61156,1
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 2232,9 (5527,7)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 100 100
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 22,33 -55,28

Генеральний директор

Шановний акціонер!
наглядова рада ПУБЛіЧноГо акціонерноГо 

товариства 
«ШаХтоБУДМонтаЖне УПравЛіннЯ №1», 

ідентифікаційний код 00180924, 
яке знаходиться за адресою: 85312, Донецька область, Мар`їнський 

район, м. курахове, ПроМисЛова Зона, буд. 69/15, (надалі товари-
ство), повідомляє про проведення річних загальних зборів товариства 
(надалі - Збори).

Дата та час проведення Зборів: 26 квітня 2018 року о 10 год. 00 хв. 
Місце проведення Зборів: 85612, Україна, Донецька область, 
Мар’їнський район, місто курахове, Промислова зона, 69/15, 2 поверх, 
кабінет заступника директора з виробництва.Час початку реєстрації 
учасників Зборів: 26 квітня 2018 року о 09 год. 00 хв.Час закінчення ре-
єстрації учасників Зборів: 26 квітня 2018 року о 09 год. 45 хв.Дата та час 
відкриття Зборів: 26 квітня 2018 року о 10 год. 00 хв. Місце реєстрації 
учасників Зборів: 85612, Україна, Донецька область, Мар’їнський район, 
місто Курахове, Промислова зона, 69/15, 2 поверх, приймальня.Дата скла-
дання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 22 квіт-
ня 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 Директора за 2017 рік та затвердження заходів за ре-

зультатами 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 15750 11951
Основні засоби (за залишковою вартістю) 3306 3640
Запаси 5843 2113
Сумарна дебіторська заборгованість 4042 3051
Гроші та їх еквіваленти 23 314
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

-936 -2009

Власний капітал -9118 -8182
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 9 9

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 44 -
Поточні зобов’язання і забезпечення 24824 20133
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток) 

-616 -2290

Середньорічна кількість акцій (шт.) 37800 37800
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн). 

-24,76190 -53,14815

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх про-
ведення акціонери мають право ознайомитись із документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення акціонерів 
відбувається за адресою: 85312, Донецька область, Мар’їнський район, 
м. Курахове, ПРОМИСЛОВА ЗОНА, будинок 69/15, 2 поверх, приймальня, у 
робочі дні з 10 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв., а в день проведення Зборів - також 
у місці їх проведення, в порядку, встановленому законодавством, Статутом 
та внутрішніми положеннями Товариства. Посадова особа Товариства, від-
повідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – директор 
Котков Антон Васильович. Телефони для довідок: 050 943 94 87.

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 комісі-
єю з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі 
у Зборах повинна містити чітко визначені правомірні, конкретні та здійсненні 
юридичні дії, які належить вчинити представнику акціонера. Акціонер має 
право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер 
має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на 
Зборах. Про призначення, заміну та/або відкликання представника для учас-
ті в Зборах акціонер має письмово повідомити про це реєстраційну комісію 
та виконавчий орган Товариства. Голосування на Зборах представників акці-
онерів здійснюється відповідно до зареєстрованих голосів та відповідно до 
завдання акціонера, що видав довіреність, щодо голосування.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким над-
силається повідомлення про проведення Зборів становить 37 800 штук. За-
гальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким 
надсилається повідомлення про проведення Зборів становить 31 932 штуки. 
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо 
кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.shsmu1.pat.ua.

наглядова рада Пат «ШБМУ №1»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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До уваги акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Продмаш - веселе» (надалі - То-

вариство), місцезнаходження: 72202, Запорізька обл., Веселівський р-н, 
смт. Веселе, вул. Миру, 20А, код за ЄДРПОУ 14313895.

Наглядова рада Товариства повідомляє, що чергові (річні) Загальні 
збори акціонерів Товариства (надалі - Збори) відбудуться о 10:00 год. 
27 квітня 2018 року за адресою: Запорізька обл., смт. веселе, вул. Миру, 
20а, адм. корпус (кімната № 3).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них Зборах: 23.04.2018

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1) обрання складу та членів лічильної комісії, прийняття рішень з питань 

порядку проведення Зборів; 
2) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за резуль-

татами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду вказа-
ного звіту;

3) прийняття рішення про затвердження звіту та висновків Ревізора То-
вариства, прийняття рішення за наслідками розгляду вказаного звіту;

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

5) розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 рік та затвердження 
заходів за результатами його розгляду;

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

7) прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства.
Реєстрація акціонерів для участі у Зборах буде здійснюватись за місцем 

їх проведення з 9:00 до 9:45 год
Адреса веб-сайту, де розміщено інформацію, визначену п. 5 - 1 ч. 3 ст. 35 

Закону України «Про акціонерні товариства»: http://prodmashvs.wix.com/
prodmash-vesele.

Відповідно до приписів ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» 
акціонери чи їх представники під час підготовки до Зборів мають наступні 
права: від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати 
проведення Зборів ознайомитись з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного Зборів у робочі дні з 09.00 до 17.00 год. за 
адресою місцезнаходження Товариства (кабінет № 7) і в день проведення 
Зборів – також у місці їх проведення, посадова особа, відповідальна за по-
рядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — т.в.о. Голови правління 
Товариства Мовчан О.М.; отримувати письмові відповіді на письмові запи-
тання щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів до дати 
проведення Зборів.

Відповідно до приписів ст. 38 Закону України «Про акціонерні товари-
ства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до 
складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісно-

го складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів 
до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства 
- не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів. 

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

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

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

Найменування показника Період
2016 рік 2017 рік

Усього активів 7324,9 7336,0
Основні засоби 5695,1 5774,0
Довгострокові фінансові інвестиції -
Запаси 1308,9 1428,2
Сумарна дебіторська заборгованість 264,4 110,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 19,5 0,6
Власний капітал 5028,1 4743,7
Статутний капітал 4710,3 4710,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (6793,0) (7228,7)
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 2296,8 2592,3
Чистий прибуток (збиток) (15) (435,7)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 18841 18841
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду

- -

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

- -

Середньооблікова чисельність працівників на 
кінець періоду (осіб)

18 22

наглядова рада

Приватне акціонерне товариство  
«ПроДМаШ - весеЛе»

титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, 

що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкрит-
тя в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. 
Голова правлiння Ярема роман Ярославович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

М.П. 22.03.2018
(дата)

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

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
“Львiвський локомотиворемонтний завод”
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 79018, Львiв, Залiзнична 1а
4. Код за ЄДРПОУ 00740599
5. Міжміський код та телефон, факс 0322378404
6. Електронна поштова адреса info@lvivlrz.com

ii. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії

22.03.2018

(дата)
2. Повідомлення 
опубліковано у*

Бюлетень "Вiдомостi нацiональної 
комiсiї та фондового ринку"

(номер та найменування офіційного 
друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення 
розміщено на сторінці

www.lvivlrz.com в мережі Інтернет

(адреса сторінки) (дата)

відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата 
вчинення 
дії

Зміни 
(призна-

чено, 
звільне-

но, 
обрано 

або 
припине-

но 
повнова-

ження)

Посада Прізвище, 
ім'я, по 

батькові 
фізичної 

особи або 
повне 

наймену-
вання 

юридичної 
особи

Паспортні 
дані 

фізичної 
особи або 

ідентифіка-
ційний код 
за ЄДрПоУ 
юридичної 

особи

розмір 
частки в 
статутно-

му 
капіталі 
емітента 

(у 
відсотках)

1 2 3 4 5 6
22.03.2018 припинено 

повнова-
ження

Член 
наглядо-
вої ради

Головащен-
ко О.А.

н/д н/д 
н/д

0

Зміст інформації:
Припинено повноваження члена наглядової ради Приватного 
акцiонерного товариства " Львiвський Локомотиворемонтний завод" 
Головащенка О.А.на пiставi п.п.1 частини 1 ст 57 ЗУ "Про акцiонернi 
товариства",заяви про припиненння повноважень за власним бажанням.

Приватне акцiонерне товариство “ЛЬвiвсЬкиЙ ЛокоМотивореМонтниЙ ЗавоД”
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Шановні акціонери!
спостережна рада ПУБЛіЧноГо акціонерноГо товариства 

«аЛЬФа-Банк» (код еДрПоУ 23494714, місцезнаходження: 
 01001, м. київ, вул. Десятинна, 4/6) повідомляє про проведення 

річнихзагальних зборів акціонерів ПУБЛіЧноГо акціонерноГо 
товариства «аЛЬФа-Банк»

26 квітня 2018 рокуо 16:30 за адресою: Україна, м. київ,  
вул. Десятинна, 4/6, оф.2-а.

Реєстрація учасників річних Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «АЛЬФА-
БАНК» (далі - Збори) буде здійснюватися 26 квітня 2018 року за місцем їх 
проведення з 16:00 до 16:15 (за київським часом). Початок Зборів - 16:30.

Дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах 
акціонерів Банку - станом на 24 годину 20 квітня 2018 року.

Проект порядку денного з проектами рішеньз кожного питання 
порядку денного Зборів

1. Обрання лічильної комісії річнихЗагальних Зборів Акціонерів 
ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Проект рішення:
1.1. Обрати лічильну комісію у складі: Сапун Лариса Василівна.
2. Затвердження регламенту річних Загальних Зборів Акціонерів 

ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
Проект рішення: 2.1. Затвердити регламент річних Загальних Зборів 

Акціонерів ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (додається).
3. Розгляд Звіту Правління ПАТ «АЛЬФА-БАНК» за 2017 рік, включаючи ви-

значення основних напрямів діяльності ПАТ «АЛЬФА-БАНК» на 2018 рік.
Проект рішення: 3.1. Затвердити звіт Правління ПАТ «АЛЬФА-БАНК» за 

2017 рік, включаючи визначення основних напрямів діяльності ПАТ «АЛЬФА-
БАНК» на 2018 рік (додається).

4. Розгляд Звіту Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» за 2017 рік.
Проект рішення: 4.1. Затвердити звіт Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-

БАНК» за 2017 рік (додається).
5. Розгляд звіту та висновків зовнішньої аудиторської фірми та прийняття 

рішення за наслідками розгляду рекомендацій Спостережної Ради 
ПАТ «АЛЬФА-БАНК» за результатами розгляду висновків зовнішньої аудитор-
ської фірми стосовно річної фінансової звітності ПАТ «АЛЬФА-БАНК» за 2017 
рік.

Проект рішення: 5.1. Прийняти до відома звіт та висновки зовнішнього 
незалежного аудитора – Товариства з обмеженою відповідальністю «АУДИ-
ТОРСЬКА ФІРМА «ПКФ АУДИТ-ФІНАНСИ» (додається) про результати ау-
диторської перевірки річної фінансової звітності ПАТ «АЛЬФА-БАНК» за 
2017 рік, а також щодо дотримання ПАТ «АЛЬФА-БАНК» вимог законодав-
ства та нормативно-правових актів Національного банку України з питань:

• внутрішнього контролю;
• внутрішнього аудиту;
• визначення розміру кредитного ризику за активними банківськими 

операціями;
• визнання пов'язаних із банком осіб та здійснення операцій з ними;
• достатності капіталу банку, яка має визначатися з урахуванням якості 

активів банку, а також операцій із пов'язаними з банком особами;
• ведення бухгалтерського обліку.
5.2. Затвердити заходи, згідно рекомендацій, затверджених Спостереж-

ною Радою ПАТ «АЛЬФА-БАНК» за результатами розгляду висновків зо-
внішнього незалежного аудитора – Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ПКФ АУДИТ-ФІНАНСИ» (додаються). 

6. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «АЛЬФА-БАНК» за 2017 
рік.

Проект рішення: 6.1. Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «АЛЬФА-
БАНК» за 2017 рік, складену за міжнародними стандартами фінансової 
звітності, та результати діяльності ПАТ «АЛЬФА-БАНК» за 2017 рік (дода-
ються).

7. Про розподіл прибутку, отриманого ПАТ «АЛЬФА-БАНК» за результа-
тами діяльності у 2017 році.

Проект рішення: 7.1. Розподілити отриманий за результатами діяльнос-
ті ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у 2017 році прибуток таким чином – 10 відсотків 
отриманого прибутку спрямувати до резервного фонду, 90 відсотків отри-
маного прибутку спрямувати на покриття збитків минулих років. 

8. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2017 рік.
Проект рішення: 8.1. Дивіденди за простими акціями за результатами 

діяльності ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у 2017 році не нараховувати й не виплачу-
вати.

9. Затвердження розміру винагороди членам Спостережної Ради 
ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Проект рішення: 9.1. Затвердитирозмір винагороди членам Спостережної 
Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК»(додається).

10. Прийняття рішення про зміну типу ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
Проект рішення: 10.1. Змінити тип ПАТ «АЛЬФА-БАНК», як акціонерного 

товариства, з публічного на приватне.
11. Про зміну назви ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
Проект рішення: 11.1. Змінити назву Банку з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-
БАНК».

12. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «АЛЬФА-БАНК». 
Проект рішення: 12.1. Внести зміни та доповнення до Статуту 

ПАТ «АЛЬФА-БАНК», виклавши його в новій редакції (додається).
12.2. Голові Правління Банку або особі, яка виконує його обов’язки, під-

писати нову редакцію Статуту Банку та здійснити заходи щодо:
- погодження нової редакції Статуту Банку з Національним банком України;
- державної реєстрації нової редакції Статуту Банку відповідно до вимог 

чинного законодавства України.
13. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів 

ПАТ «АЛЬФА-БАНК» шляхом затвердження його в новій редакції.
Проект рішення: 13.1. Внести зміни до Положення про Загальні збори 

акціонерів ПАТ «АЛЬФА-БАНК», виклавши його в новій редакції (додаєть-
ся). 

13.2. Нова редакція Положення набуває чинності з дня реєстрації нової 
редакції Статуту Банку (затвердженої рішенням цих Загальних зборів) у 
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 
та громадських формувань.

14. Внесення змін до Положення про Спостережну Раду ПАТ «АЛЬФА-
БАНК» шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення: 14.1. Внести зміни до Положення про Спостережну Раду 
ПАТ «АЛЬФА-БАНК», виклавши його в новій редакції(додається).

14.2. Нова редакція Положення набуває чинності з дня реєстрації нової 
редакції Статуту Банку (затвердженої рішенням цих Загальних зборів) у 
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 
та громадських формувань.

15. Внесення змін до Положення про Правління ПАТ «АЛЬФА-БАНК» 
шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення: 15.1. Внести зміни до Положення про Правління 
ПАТ «АЛЬФА-БАНК», виклавши його в новій редакції (додається).

15.2. Нова редакція Положення набуває чинності з дня реєстрації нової 
редакції Статуту Банку (затвердженої рішенням цих Загальних зборів) у 
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 
та громадських формувань.

На власному веб-сайті Банку за адресою https://alfabank.ua/ru/investor-
relations/documents акціонери можуть ознайомитися з: повідомленням про 
проведення Зборів акціонерів; проектами рішень щодо кожного з питань, 
включених до проекту порядку денного Зборів акціонерів Банку, підготов-
леними Спостережною Радою або у разі, якщо не запропоновано ухвален-
ня жодного рішення, коментар органу управління щодо кожного питання, 
включеного до порядку денного Зборів акціонерів; інформацією про загаль-
ну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку 
осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів акціонерів; 
переліком документів, що має надати акціонер (представник акціонера) 
для його участі у Зборах акціонерів; проектами рішень з питань, включених 
до порядку денного Зборів акціонерів, запропонованими акціонерами, які 
володіють більш як 5 відсотками акцій Банку; інформацією про загальну 
кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку 
акціонерів, які мають право на участь у Зборах акціонерів.

Порядок ознайомлення з матеріалами, під час підготовки до Зборів ак-
ціонерів. З документами, необхідними для прийняття рішень з питань про-
екту порядку денного Зборів акціонерів Банку, акціонери можуть ознайоми-
тися з дати направлення цього Повідомлення про проведення Зборів 
акціонерів до 26 квітня 2018 року за адресою: 01001, м. Київ, вул. Десятин-
на, 4/6, оф. 2-а, в робочі дні тижня з 15:00 до 18:00, а в день скликання 
Зборів акціонерів Банку - 26 квітня 2018 року - за місцем їх проведення.

Документи та проекти рішень з питань проекту порядку денного Зборів на-
даються акціонеру для ознайомлення на підставі його письмового запиту, 
отриманого Правлінням ПАТ «АЛЬФА-БАНК» не пізніше ніж за 2 (два) робочих 
дні до дати ознайомлення. Документи для ознайомлення надаються в паперо-
вому вигляді. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами (матеріалами) - Голова Правління ПАТ «АЛЬФА-БАНК» або особа, 
яка виконує його обов'язки. Відповідальний виконавець - керівник з правового 
забезпечення адміністративної практики Юридичного управлінняПАТ «АЛЬФА-
БАНК» Ружанський О.В. Телефон для довідок :+38 (044) 490-46-00 (7815). 

Банк до початку Зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів 
щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів акціонерів та 
порядку денного Зборів акціонерів до дати проведення зборів. Банк може 
надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожен акціонер до проведення Зборів має право: за запитом, поданим у ви-
щевказаному порядку, ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань проекту порядку денного Зборів акціонерів і з проектами рішень; 
внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів 
акціонерів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 
Зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку 
денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до 
проекту порядку денного Зборів акціонерів подається в письмовій формі із за-
значенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу 

ПУБЛіЧне акціонерне товариство «аЛЬФа-Банк»
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та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту 
рішення. Зміни до проекту порядку денного Зборів вносяться лише шляхом 
включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Оскарження акціонером рішення Спостережної Ради про відмову у 
включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє 
проведення Зборів акціонерів.

Порядок участі та голосування на Зборах акціонерів за дорученням. У 
роботі Зборів акціонерів можуть брати участь особи, включені до переліку 
акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Для реєстрації учасникам Зборів акціонерів Банку необхідно мати пас-
порт, а для представників акціонерів - також документи, що підтверджують 
їх повноваження - засвідчену згідно з чинним законодавством України дові-
реність на право участі та голосування на Зборах акціонерів Банку.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах акціонерів 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 Зборах акціонерів представ-
ник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голо-
сування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, 
представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах 
акціонерів на свій розсуд.

Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах акціоне-
рів не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіре-
ність, замість свого представника.

спостережна рада Пат«аЛЬФа-Банк»

Приватне акціонерне товариство «тоМаШГороДсЬкиЙ Ще-
БеневиЙ ЗавоД» (код ЄДРПОУ 01003414) повідомляє, що Наглядовою 
радою Товариства прийнято рішення про проведення чергових загальних 
зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»), які відбудуться 25 квітня 
2018 року о 14 год. 00 хв. за адресою: Україна, рівненська область, 
рокитнівський район, смт. томашгород, вулиця Поліська, 7, актовий 
зал.

Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників проводитиметь-
ся з 13 год. 00 хв. до 13 год. 45 хв. за вищевказаною адресою проведення 
Загальних зборів. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 
«19» квітня 2018 року (станом на 24.00 год.).

Проект порядку денного та проекти рішень:
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства. Обрати 

лічильну комісію у наступному складі: 
Голова лічильної комісії – Стрілець Н.І., член лічильної комісії - Козло-

вець  С.А., член лічильної комісії – Кушнір О.В.
2.Про обрання Голови Загальних зборів Товариства. Затвердити Голо-

вою Зборів Кушнір Ларису Леонідівну 
3. Про обрання Секретаря Загальних зборів Товариства. Затвердити 

секретарем Зборів Мартинюк Любов Павлівну 
4. Про затвердження регламенту Загальних зборів Товариства. Затвер-

дити Порядок проведення та регламент роботи загальних зборів акціо-
нерів в наступній редакції:

З усіх питань порядку денного, в т.ч. процедурних питань, рішення 
приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвались 
для участі у загальних зборах. Голосування з усіх питань порядку денного 
здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Форма та 
текст бюлетенів затверджені рішенням Наглядової ради. Засвідчення 
бюлетенів для голосування здійснюється Головою Реєстраційної комісії. 
Для проведення загальних зборів акціонерів пропонується наступний 
регламент роботи: Час для виступу з доповіддю щодо питання порядку 
денного встановити 10 хв.; Виступи по обговоренню питання порядку 
денного проводиться за попереднім подання заяв секретарю зборів; Час 
виступу в дебатах по доповіді встановити до 5 хв.;

5. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2017 рік. Звіт 
Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвердити.

6.Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2017 рік. 
Звіт виконавчого органу Товариства за 2017 рік затвердити.

7. Про звіт ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2017 рік. Звіт 
та висновки ревізійної комісії за 2017 рік затвердити.

8.Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Річний фінан-
совий звіт Товариства затвердити. 

9.Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 
рік. Направити отриманий у 2017 році прибуток Товариства на розвиток 
виробництва.

10.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, 
виконавчого органу та ревізійної комісії. Роботу Наглядової ради, виконав-
чого органу та ревізійної комісії визнати задовільною.

11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 
Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів. По-
передньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством 
протягом одного року з дня проведення Загальних зборів. Щодо вчинення 
значних правочинів, з приводу яких на момент проведення зборів невідомо 
чи будуть вчинятися Товариством протягом 2018 року вирішили схвали-
ти вчинення Товариством у 2018 році і до моменту проведення у 2019 році 
наступних загальних зборів за рішенням Наглядової ради (без попередньо-
го схвалення із загальними зборами) значних правочинів: договорів по-
ставки, купівлі-продажу, надання послуг, кредитних договорів, договорів 
позики, договорів застави майна Товариства, договорів поруки, договорів 
майнової поруки (в тому числі майном Товариства), договорів гарантії, 
договорів факторингу, договорів уступки прав вимоги (цесії), договорів 

іпотеки (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства), що пере-
вищують 25% від вартості активів Товариства за даними останньої 
річної фінансової звітності складеної станом на 31.12.2017р.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до 
дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам право 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного Загальних зборів у приміщенні ПАТ «Томашгородський 
щебеневий завод» за адресою: Україна, Рівненська область, Рокитнівський 
район, смт. Томашгород, вулиця Поліська, 7, кабінет приймальної щоденно 
(крім суботи та неділі) 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 про-
ведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із 
зазначеними документами, є уповноважена особа Товариства посада голо-
вний бухгалтер Мартинюк Л.П. (тел.: 03635-26319). З питань порядку ден-
ного та організаційних питань проведення Загальних зборів звертатись до 
зазначеної уповноваженої особи. Для участі в Загальних зборах акціонерам 
необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. 
Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший до-
кумент, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до 
вимог чинного законодавства. Інформація з проектом рішень щодо кожного 
з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному 
веб-сайті tomash.pat.ua

 Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний 
акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту 
порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових канди-
датів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати 
кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 
20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а 
щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів 
до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових 
питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень 
з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціо-
нерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований 
кандидат представником акціонера.

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

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. 
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 представни-
кам.

Голова наглядової ради  Ю.в.ольховий.

Приватне акціонерне товариство  
«тоМаШГороДсЬкиЙ ЩеБеневиЙ ЗавоД»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

Публiчне акцiонерне товариство по 
газопостачанню та газифiкацiї 
«ЖИТОМИРГАЗ»

2. Код за ЄДРПОУ 03344071
3. Місцезнаходження 10002, м. Житомир, вул. Фещенка - 

Чопiвського, буд. 35
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0412) 42-27-42; (0412) 34-44-72 (0412) 
34-44-72

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

http://zt.104.ua

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

ii. текст повідомлення
Припинено повноваження голови Наглядової ради Товариства Девiда 

Ентонi Ховарда Брауна (David Antony Howard Brown) - представника 
акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS 
LIMITED), НЕ 294764. Рiшення про змiни у складi посадових осiб прийняте 
Загальними зборами акцiонерiв 21.03.2018. Повноваження припиняються з 
01.05.2018 у зв`язку з закiнченням строку повноважень Наглядової ради 
товариства. 

Посадова особа Девiд Ентонi Ховард Браун згоди на розкриття паспорт-
них даних не надавала. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа 
не володiє часткою в статутному капiталi емiтента згiдно зведеного облiкового 
реєстру власникiв цiнних паперiв. Особа перебувала на посадi Члена На-
глядової ради з 26.03.2017 та на посадi Голови Наглядової ради з 
18.04.2017. 

Припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Iана Бьор-
да (Ian Bird) - представника акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД 
(PESNERO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 294764. Рiшення про змiни у складi 
посадових осiб прийняте Загальними зборами акцiонерiв 21.03.2018. Повно-
важення припиняються з 01.05.2018 у зв`язку з закiнченням строку повно-
важень Наглядової ради. 

Посадова особа Iан Бьорд (Ian Bird) згоди на розкриття паспортних даних 
не надавала. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа 
не володiє часткою в статутному капiталi емiтента згiдно зведеного облiкового 
реєстру власникiв цiнних паперiв. Особа перебувала на посадi Члена На-
глядової ради з 26.03.2017.

Припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Iллi 
Юрiйовича Ушанова (Илья Юрьевич Ушанов) - представника акцiонера 
ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED), НЕ 291552. 
Рiшення про змiни у складi посадових осiб прийняте Загальними зборами 
акцiонерiв 21.03.2018. Повноваження припиняються з 01.05.2018 у зв`язку 
з закiнченням строку повноважень Наглядової ради. 

Посадова особа Iлля Юрiйович Ушанов згоди на розкриття паспортних 
даних не надавала. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа 
не володiє часткою в статутному капiталi емiтента згiдно зведеного облiкового 
реєстру власникiв цiнних паперiв. Особа перебувала на посадi Члена На-
глядової ради з 26.03.2017.

Припинено повноваження секретаря Наглядової ради Товариства Вiталiя 
Павловича Мiлькевича - представника акцiонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕР-
ПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), НЕ 290927. 
Рiшення про змiни у складi посадових осiб прийняте Загальними зборами 
акцiонерiв 21.03.2018. Повноваження припиняються з 01.05.2018 у зв`язку 
з закiнченням строку повноважень Наглядової ради. 

Посадова особа Вiталiй Павлович Мiлькевич згоди на розкриття паспорт-
них даних не надавала. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа 
не володiє часткою в статутному капiталi емiтента згiдно зведеного облiкового 
реєстру власникiв цiнних паперiв. Особа перебувала на посадi Члена На-
глядової ради з 26.03.2017 та на посадi секретаря Наглядової ради з 
18.04.2017.

Припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Михайла 
Олексiйовича Слюсаря - представника акцiонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕР-
ПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), НЕ 290927. 
Рiшення про змiни у складi посадових осiб прийняте Загальними зборами 
акцiонерiв 21.03.2018. Повноваження припиняються з 01.05.2018 у зв`язку 
з закiнченням строку повноважень Наглядової ради. 

Посадова особа Михайло Олексiйович Слюсар згоди на розкриття пас-
портних даних не надавала. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа 
не володiє часткою в статутному капiталi емiтента згiдно зведеного облiкового 
реєстру власникiв цiнних паперiв. Особа перебувала на посадi Члена На-
глядової ради з 26.03.2017.

Обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства Девiда Ентонi 
Ховарда Брауна (David Antony Howard Brown) - представника акцiонера 
ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), 
НЕ 294764. Рiшення про змiни у складi посадових осiб прийняте Загальни-
ми зборами акцiонерiв 21.03.2018. 

Посадова особа Девiд Ентонi Ховард Браун згоди на розкриття паспорт-
них даних не надавала. Iнформацiя щодо iнших посад, якi обiймала про-
тягом останнiх п`яти рокiв вiдсутня, тому що посадова особа не надавала 
згоди на її включення у зв`язку з її конфiденцiйнiстю.

Особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента згiдно зведе-
ного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обрано 
на посаду члена Наглядової ради з 01.05.2018 на строк 3 (три) роки.

Обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства Iана Бьорда (Ian 
Bird) - представника акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД 
(PESNERO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 294764. Рiшення про змiни у складi 
посадових осiб прийняте Загальними зборами акцiонерiв 21.03.2018. 

Посадова особа Iан Бьорд згоди на розкриття паспортних даних не на-
давала. Iнформацiя щодо iнших посад, якi обiймала протягом останнiх п`яти 
рокiв вiдсутня, тому що посадова особа не надавала згоди на її включення 
у зв`язку з її конфiденцiйнiстю.

Особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента згiдно зведе-
ного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обрано 
на посаду члена Наглядової ради з 01.05.2018 на строк 3 (три) роки.

Обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства Iллю Юрiйовича 
Ушанова (Илья Юрьевич Ушанов) - представника акцiонера ОЛУБЕРА 
ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED), НЕ 291552. Рiшення 
про змiни у складi посадових осiб прийняте Загальними зборами акцiонерiв 
21.03.2018. 

Посадова особа Iлля Юрiйович Ушанов згоди на розкриття паспортних 
даних не надавала. Iнформацiя щодо iнших посад, якi обiймала протягом 
останнiх п`яти рокiв вiдсутня, тому що посадова особа не надавала згоди 
на її включення у зв`язку з її конфiденцiйнiстю.

Особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента згiдно зведе-
ного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обрано 
на посаду члена Наглядової ради з 01.05.2018 на строк 3 (три) роки.

Обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства Вiталiя Павловича 
Мiлькевича - представника акцiонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД 
(SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), НЕ 290927. Рiшення про змiни у 
складi посадових осiб прийняте Загальними зборами акцiонерiв 21.03.2018. 

Посадова особа Вiталiй Павлович Мiлькевич згоди на розкриття паспорт-
них даних не надавала. Iнформацiя щодо iнших посад, якi обiймала про-
тягом останнiх п`яти рокiв вiдсутня, тому що посадова особа не надавала 
згоди на її включення у зв`язку з її конфiденцiйнiстю.

Особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента згiдно зведе-
ного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обрано 
на посаду члена Наглядової ради з 01.05.2018 на строк 3 (три) роки.

Обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства Михайла 
Олексiйовича Слюсара - представника акцiонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕР-
ПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), НЕ 290927. 
Рiшення про змiни у складi посадових осiб прийняте Загальними зборами 
акцiонерiв 21.03.2018. 

Посадова особа Михайло Олексiйович Слюсар згоди на розкриття пас-
портних даних не надавала. Iнформацiя щодо iнших посад, якi обiймала 
протягом останнiх п`яти рокiв вiдсутня, тому що посадова особа не надава-
ла згоди на її включення у зв`язку з її конфiденцiйнiстю.

Особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента згiдно зведе-
ного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обрано 
на посаду члена Наглядової ради з 01.05.2018 на строк 3 (три) роки.

Припинено повноваження голови Ревiзiйної комiсiї Товариства ОРАТРА 
IНВЕСТМЕНТС ЛТД (ORATRA INVESTMENTS LTD), 1763693. Рiшення про 
змiни у складi посадових осiб прийняте Загальними зборами акцiонерiв 
21.03.2018. Повноваження припиняються з 21.03.2018. 

Юридична особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0,000621% згiдно зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв. 
Особа перебувала на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї з 01.05.2016 та на 
посадi Голови Ревiзiйної комiсiї з 24.11.2016. 

На посаду замiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого не обрано, у 
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звязку з тим, що Загальними зборами акцiонерiв Товариства 21.03.2018 були 
прийнятi рiшення про внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства та 
Положень про Загальнi збори акцiонерiв, Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну 
комiсiю Товариства, згiдно яких Ревiзiйна комiсiя на Товариствi лiквiдується.

Припинено повноваження секретаря Ревiзiйної комiсiї Товариства СТАМА 
ВЕНЧЕРС ЛТД (STAMA VENTURES LTD), 1762952. Рiшення про змiни у 
складi посадових осiб прийняте Загальними зборами акцiонерiв 21.03.2018. 
Повноваження припиняються з 21.03.2018. 

Юридична особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0,000621% згiдно зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв. 
Особа перебувала на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї з 01.05.2016 та на 
посадi Секретаря Ревiзiйної комiсiї з 24.11.2016. 

На посаду замiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого не обрано, у 
звязку з тим, що Загальними зборами акцiонерiв Товариства 21.03.2018 були 
прийнятi рiшення про внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства та 
Положень про Загальнi збори акцiонерiв, Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну 
комiсiю Товариства, згiдно яких Ревiзiйна комiсiя на Товариствi лiквiдується.

Припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Товариства АВЕЛIО 
ХОЛДIНГЗ ЛТД (AVELIO HOLDINGS LTD), 1763691. Рiшення про змiни у 

складi посадових осiб прийняте Загальними зборами акцiонерiв 21.03.2018. 
Повноваження припиняються з 21.03.2018. 

Юридична особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0,000621% згiдно зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв. 
Особа перебувала на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї з 01.05.2016. 

На посаду замiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого не об-
рано, у звязку з тим, що Загальними зборами акцiонерiв Товариства 
21.03.2018 були прийнятi рiшення про внесення змiн та доповнень до Ста-
туту Товариства та Положень про Загальнi збори акцiонерiв, Наглядову раду, 
Правлiння та Ревiзiйну комiсiю Товариства, згiдно яких Ревiзiйна комiсiя на 
Товариствi лiквiдується.

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 Ющенко Валентин Iванович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 26.03.2018
(дата)

Приватне акціонерне товариство «терноПіЛЬсЬкиЙ кар’Єр» 
Код за ЄДРПОУ 00292623 (надалі – «Товариство») Місцезнаходження: 
47372,Тернопільська обл., Збаразький р-н, с.Максимівка, вул.Стара Макси-
мівка, буд.29 повідомляє про проведення річних загальних зборів акціо-
нерів Товариства (надалі – Збори), які відбудуться «25» квітня 2018 року 
за адресою: 47372, тернопільська обл., Збаразький р-н, с.Максимівка, 
вул. стара Максимівка, буд.29, зал засідань. Початок зборів об 11.00 
годині. Реєстрація акціонерів для участі у річних загальних зборах відбу-
деться 25 квітня 2018 року з 10.00 до 10.45 годин за місцем проведення 
Зборів. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 
«19» квітня 2018 року (станом на 24.00год.).

Проект ПорЯДкУ ДенноГо та Проекти ріШенЬ:
1.Обрання лічильної комісії. Обрати лічильну комісію у наступному 

складі: Голова лічильної комісії – Лехман Л.В.; член лічильної комісії - Вар’ян 
Ю.М.;член лічильної комісії – Тимець Г.М.

2.Обрання голови та секретаря Зборів. Затвердити Головою Зборів 
Свідерського І.С., а секретарем Загальних зборів – Містермана В.М.

3.Звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік. Затвердити звіт 
Виконавчого органу Товариства за 2017 рік.

4.Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Затвердити звіт На-
глядової ради Товариства про діяльність у 2017 році.

5.Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Затвердити звіт Реві-
зійної комісії Товариства за 2017 рік. 

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

7.Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік. Затвердити при-
буток Товариства в сумі 13614000,00 грн. (тринадцять мільйонів шістсот 
чотирнадцять тисяч гривень 00 копійок). Затвердити дивіденди за 2017 
рік в Товаристві в сумі 12252600,00 грн. (дванадцять мільйонів двісті 
п’ятдесят дві тисячі шістсот гривень 00 копійок)

8.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, 
виконавчого органу та ревізійної комісії. Роботу Наглядової ради, виконав-
чого органу та ревізійної комісії визнати задовільною.

9. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його 
в новій редакції.

10.Затвердження значних правочинів, які вчинялись Товариством про-
тягом 2017-2018 років. Затвердити значні правочини, які вчинялись Това-
риством протягом 2017-2018 рр. а саме: з АТ «Укрексімбанк».

11. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які 
можуть вчинятись Товариством протягом року (2018-2019 р.р.).

Попередньо схвалити та надати згоду на вчинення Товариством зна-
чних правочинів, вартість яких перевищує 25 відсотків (включаючи право-
чини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства 
за даними останньої фінансової звітності Товариства, а саме: генераль-
ні кредитні угоди, кредитні договори, договори застави/іпотеки, догово-
ри поруки, додаткові угоди та договори про внесення змін та доповнень 
до них, які можуть вчинятись Товариством з АТ «Укрексімбанк» протягом 
періоду в 1 (один) рік (2018-2019 рр.) з дати прийняття цього рішення, 
граничною сукупною вартістю 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень, за 
умови погодження умов таких правочинів Наглядовою радою Товари-
ства.

Уповноважити Голову Правління або особу, яка виконує обов’язки Голо-
ви Правління, підписати такі договори, угоди від імені Товариства на 
умовах визначених Наглядовою радою Товариства.

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 в порядку, передбаченому 
ст.36 ЗУ «Про акціонерні товариства», у приміщенні ПрАТ «Тернопіль-
ський кар’єр» за адресою:47372,Тернопільська обл., Збаразький р-н, с.
Максимівка, вул. Стара Максимівка, буд.29, щоденно (крім суботи та 
неділі) з 09:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 
год.), а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведен-
ня. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами: Лехман Людмила Василівна. Телефон для довідок: /0352/ 
246489, 0504387169. З питань порядку денного та організаційних питань 
проведення Загальних зборів звертатись до зазначеної уповноваженої 
особи. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: 
karyer.in.ua

 Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний 
акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту 
порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових канди-
датів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати 
кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 
20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а 
щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів 
до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових 
питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень 
з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціо-
нерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований 
кандидат представником акціонера.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 
товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найме-
нування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних 
йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також 
кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який 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 акці-
онерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвід-
чує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного 
законодавства. Довіреність на право участі та голосування на загальних 
зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими 
посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвід-
чуватися депозитарною установою у встановленому Національною ко-
місією 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) рішення потрібно 
проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник 
повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосу-
вання. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, пред-
ставник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах 
акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на 
право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм пред-
ставникам.

Голова наглядової ради 

Приватне акціонерне товариство «терноПіЛЬсЬкиЙ кар’Єр»
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Приватне акціонерне товариство «Зарічненський молокозавод» (Код за 
ЄДРПОУ 00423982) Місцезнаходження: 34000, Україна, Рівненська обл., 
Зарічненський р-н, смт. Зарічне, вул. Центральна, буд.65 повідомляє, що 
Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення чергових 
загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»), які відбудуться 
«25» квітня 2018 року за адресою: Україна, рівненська обл., Зарічнен-
ський р-н, смт. Зарічне, вул. центральна, буд.65, адмінприміщення 
товариства, кабінет голови правління. Початок зборів об 10-00 годині. 
Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників проводитиметься з 
9 год. 00 хв. до 9 год. 45 хв. за вищевказаною адресою проведення Загаль-
них 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 – Дани-
ло Ю.П.; члени лічильної комісії Чекун В.М. та Ковтунович Н.М.

2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства. За-
твердити Головою Зборів Бакунець С.М., а секретарем Загальних зборів – 
Ковалевич Н.В.

3. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2017 рік. За-
твердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2017 році.

4. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2017 рік. 
Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік.

5. Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2017 рік. За-
твердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. 

6. Про 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. Прибуток, отриманий Товариством за 2017 направити на розвиток 
виробництва. Дивіденди за 2017 рік в Товаристві не розподіляти та не 
виплачувати.

8. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. При-
пинити повноваження членів Наглядової ради у повному складі.

9. Обрання членів Наглядової ради товариства. Здійснюється шляхом 
кумулятивного голосування.

10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-
муться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується 
на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. 
Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з 
членами Наглядової ради на безоплатній основі. Надати повноваження 
голові правління Товариства на підписання цивільно-правових договорів, 
які будуть укладені з членами Наглядової ради Товариства.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до 
дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам право 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного Загальних зборів у приміщенні ПрАТ «Зарічненський мо-
локозавод» за адресою: Рівненська обл., Зарічненський р-н, смт. Зарічне, 
вул. Центральна, буд.65, кабінет голови правління щоденно (крім суботи та 

неділі) з 09:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), 
а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Відпо-
відальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними 
документами, є уповноважена особа Товариства посада голова правління 
Гриненко В.Д. (тел.: 03632 30968). З питань порядку денного та організацій-
них питань проведення Загальних зборів звертатись до зазначеної уповно-
важеної особи. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: 
zarmoloko.pat.ua 

 Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний 
акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту 
порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових канди-
датів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати 
кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 
20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а 
щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів 
до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових 
питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень 
з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціо-
нерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований 
кандидат представником акціонера.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 
товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найме-
нування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних 
йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також 
кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який 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 акці-
онерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвід-
чує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного 
законодавства. Довіреність на право участі та голосування на загальних 
зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими 
посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвід-
чуватися депозитарною установою у встановленому Національною ко-
місією 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) рішення потрібно 
проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник 
повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосу-
вання. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, пред-
ставник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах 
акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на 
право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм пред-
ставникам.

Приватне акціонерне товариство  
«ЗаріЧненсЬкиЙ МоЛокоЗавоД»

річна інформація емітента  
за 2017 р.

1. Найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, між-
міський телефон: ПАТ «Київський завод автоматики», 14309356, 04116, 
Київ, Старокиївська, 10 (044)483-29-84. 2. Дата розкриття річної інфор-
мації у інформаційній базі даних Комісії: 26.03.2018. 3. Адреса сторінки 
в мережі Інтернет: http://emitent.tetra-studio.com.ua/kza. 4. Загальні збо-
ри: чергові, 16.03.2017, кворум - 98.19%. Порядок денний: 1. Обрання 
лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв.2. Обрання голови та се-
кретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства.3. Затвердження по-
рядку ведення (регламенту) загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства.4. Внесення змiн до статуту Товариства.5. Внесення змiн до 
положеньТовариства про Загальнi збори акцiонерiв, про Наглядову раду, 
про Правлiння, про Ревiзiйну комiсiю i Кодексу Корпоративного управлiння 
Товариства.6. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства у 2015 роцi та прийняття рiшення за наслiдками 
його розгляду. 7. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства у 2016 роцi та прийняття рiшення за наслiдками 
його розгляду.8. Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк та прий-
няття рiшення за наслiдками його розгляду.9. Звiт Наглядової ради То-
вариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його 
розгляду.10. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк та висновок 
Ревiзiйної комiсiї Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за результатами 2015 року та прий-

няття рiшення за наслiдками їх розгляду.11. Звiт Ревiзiйної комiсiї Това-
риства за 2016 рiк та висновок Ревiзiйної комiсiї Товариства за пiдсумками 
перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результа-
тами 2016 року та прийняття рiшення за наслiдками їх розгляду.12. За-
твердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) Товариства за 2015 
рiк.13. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) Товари-
ства за 2016 рiк.14. Визначення основних напрямiв та чiтких цiлей 
дiяльностi Товариства та у 2017 роцi.15. Розподiл прибутку Товариства 
за результатами дiяльностi у 2015 роцi. Затвердження розмiру рiчних 
дивiдендiв. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право 
на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв їх виплати. Визначення дати 
складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, по-
рядку та строкiв їх виплати.16. Розподiл прибутку Товариства за резуль-
татами дiяльностi у 2016 роцi. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв. 
Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отриман-
ня дивiдендiв, порядку та строкiв їх виплати.17. Припинення повноважень 
Голови та членiв наглядової ради Товариства.18. Обрання членiв на-
глядової ради Товариства.19. Припинення повноважень Голови та членiв 
ревiзiйної комiсiї Товариства.20. Обрання членiв ревiзiйної комiсiї 
Товариства.21. Затвердження кошторисiв витрат на забезпечення 
дiяльностi наглядової ради та ревiзiйної комiсiї Товариства.5. Аудитор-
ська фірма, якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВ «БЕНТАМС 
АУДИТ», 40182892. 6. Дивiденди на протязi звiтного перiоду сплачува-
лися в повному обсязi.

Пат «киЇвсЬкиЙ ЗавоД автоМатики»
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ШановниЙ акціонер!
ПриватноГо акціонерноГо товариства 

«ПриЛУцЬкиЙ ПтаХокоМБінат» 
Місцезнаходження: 17500, Чернігівська область, місто Прилуки, вул. Жит-

ня, 132
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРИЛУЦЬКИЙ ПТАХОКОМ-

БІНАТ» (надалі - Товариство) повідомляє, що Наглядовою радою Товариства 
прийнято рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів (на-
далі – «Загальні збори»), які відбудуться 26 квітня 2018 року за адресою: 
Чернігівська обл., м. Прилуки, вул.Житня, буд.132 (кабінет Директора). 

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 14.03.2018р.) – 1 226 120 (Один мільйон двісті двадцять шість 
тисяч сто двадцять) штук 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 14.03.2018р.) – 931 636 (Дев’ятсот тридцять 
одна тисяча шістсот тридцять шість) штук 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 

Директора про результати фінансово-господарської діяльності това-
риства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його роз-
гляду.

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

6. Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту 
ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльнос-
ті товариства 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. По внесення змін до статуту товариства та затвердження нової 

редакції статуту товариства.
11.Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчи-

нятись товариством протягом не більше одного року з дати прийняття 
такого рішення 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 Товариства за адресою 
– http://myasolyub.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 прийняття 
рішень з питань порядку ден ного та проектом (проектами) рішення з питань 
порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Чернігівська обл., м.
Прилуки, вул.Житня, 132 у робочі дні, робочий час з 10-00 годин до 16-00 
годин. В день проведення річних Загальних зборів – також у місці їх про-
ведення за адресою: Чернігівська обл., м.Прилуки, вул.Житня, буд.132. 
Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: 
головний бухгалтер товариства - Мірошніченко Лариса Миколаївна, тел. 
(04637) 5-02-58. 

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.Прилуки, вул.Житня, 132, Приватне акціо-
нерне товариство «Прилуцький птахокомбінат» 

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 «ПриЛУцЬкиЙ ПтаХокоМБінат»

(тис.грн) 
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів  3008,8  2275,7
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1704,4  1543,1
Запаси  734,2 339,9 
Сумарна дебіторська заборгованість  462,2 304,5 
Гроші та їх еквіваленти 105,4  81,1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  357,7 460,7 
Власний капітал  1022,1 1125,1 
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал  649,8  649,8
Довгострокові зобов’язання і забезпечення  -  -
Поточні зобов’язання і забезпечення 1986,7  1150,6
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

7972,9 8923,1 

Середньорічна кількість акцій (шт.)  1126120 1126120 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.) 

 103,0 131,8 

Телефон для довідок: тел. (04637) 5-02-58
наглядова рада
Прат «Прилуцький птахокомбінат»

Приватне акціонерне товариство «ПриЛУцЬкиЙ ПтаХокоМБінат»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №58, 26 березня 2018 р. 
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 ПУБЛіЧне акціонерне товариство «ДніПровсЬке» (надалі – 
Товариство) (код за ЄДРПОУ05431294, місцезнаходження – вул. Промис-
лова, 3, офіс № 82, с. Проліски, Бориспільський район, Київська область, 
Україна, 08322) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбу-
дуться 26квітня 2018 року о 15:30 год. за адресою: вул. Промислова, 3, 
офіс № 82, с. Проліски, Бориспільський район, Київська область, Україна, 
08322.Перелік питань проекту порядку денного:Прийняття рішень з 
питань порядку проведення загальних зборів:1) обрання лічильної 
комісії,голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства;2) за-
твердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства;3) затвер-
дження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.1.  Звіт-
генерального директора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звітугенерального директора Товариства. 2. Звіт На-
глядової ради Товариства за 2017 рік.Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звітуНаглядової ради Товариства. 3. ЗвітРевізійної комісії Товари-
ства за 2017 рік.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної 
комісії Товариства. 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 
5. Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбаче-
них Законом України «Про акціонерні товариства». 6. Припинення повно-
важень членів Наглядової ради Товариства. 7. Обрання членів Наглядової 
ради Товариства. 8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що 
укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення роз-
міру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання 
цивільно-правових договорів з ними.Реєстрація учасників відбудеться 26 квіт-
ня 2018 року з 15:00 год. до 15:25 год. за місцем проведення зборів. Для 
реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, 
представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформле-
ну відповідно до вимог чинного законодавства. У реєстраціїакціонера (його 
представника) для участі в загальних зборах може бути відмовлено реє-
страційною комісією в разі відсутності в акціонера (його представника) до-
кументів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі 
участі представника акціонера –також документів, що підтверджують повно-
важення представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь 
у загальних зборах, складеному станом на 24.00 годину за 3 (три) робочих 
дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 годину 
20 квітня 2018 р.Від дати надіслання Товариством повідомлення про про-
ведення загальних зборів до 25 квітня 2018 року (включно), акціонери мають 
право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, за будь-якою з адрес: вул. Промислова, 3, офіс 
№ 82, с. Проліски, Бориспільський район, Київська область, Україна, 08322 
та вул. Київський шлях, 14, 3-й поверх, офіс № 312, відділ бухгалтерії, 
м. Бориспіль, Київська область, Україна (у робочі дні (понеділок-четвер – з 
8:00 до 17:00, п'ятниця – з 8:00 до 16:00, обідня перерва з 12:00 до 13:00)), 
а в день проведення Загальних зборів за місцем їх проведення за адресою: 
вул. Промислова, 3, офіс № 82, с. Проліски, Бориспільський район, Київська 
область, Україна, 08322.Акціонери мають право надсилати Товариству 
письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного 
загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення 
загальних зборів.Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів із документами – генеральний директор ПАТ «ДНІПРОВСЬКЕ», 
Русанов Вячеслав Валентинович (надалі - відповідальна особа), тел. 
0459555572.Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, 
включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного то-
вариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства в 
обсязі та порядку згідно статті 38 Закону України «Про акціонерні товари-
ства».Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного за-
гальних зборів вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення за-
гальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу 
органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних 
зборів.Пропозиції щодо кандидатів у члениНаглядової ради Товариства 
мають містити інформацію про те, чи є запропонованийкандидат представ-
ником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується напо-
саду члена Наглядової ради – незалежного директора.Пропозиція до про-
екту порядку денного загальних зборів Товаристваподається в письмовій 
формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який їївносить, 
кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та (або)
проекту рішення, а також кількості, типу акцій, що належать кандидату, 
якийпропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Пропо-
зиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків 
голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту поряд-
ку денного загальних зборів.Пропозиції подаються за адресою: вул. Київ-
ський шлях, 14, 3-й поверх, офіс № 312, відділ бухгалтерії, м. Бориспіль, 
Київська область, Україна (у робочі дні (понеділок-четвер – з 8:00 до 17:00, 
п’ятниця – з 8:00 до 16:00, обідня перерва з 12:00 до 13:00)).Порядок озна-
йомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під 
час підготовки до загальних зборів(надалі–матеріали): акціонер (представ-

ник) звертається до відповідальної особи за зазначеними вище відповідною 
адресою та час; надає паспорт (для представника – паспорт та довіреність 
з відповідними правами); відповідальна особа надає матеріали; після озна-
йомлення акціонер (представник) повертає матеріали відповідальній особі 
в повному об’ємі. Факт надання та повернення матеріалів фіксується в 
«Журналі надання матеріалів щодо загальних зборів акціонерів, що скли-
кані на 26.04.2018 року» із зазначенням часу отримання, повернення мате-
ріалів, відповідних підписів акціонера (представника).Порядок участі та голо-
сування на загальних зборах за довіреністю: після реєстрації та отримання 
бюлетенів для голосування представник голосує і фіксує волевиявлення в 
бюлетені для голосування виключно у відповідності до наданих йому повно-
важень, що повинні бути зазначені в довіреності на право участі у загальних 
зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. 
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го: www.dneprovskoe.сom.Проекти рішень по питанням проекту порядку 
денного:По питанню №1: З питань порядку проведення загальних зборів 
прийняти наступні рішення:1) Обрати головою лічильної комісії Дмитренка 
Дмитра Олександровича, членом Лічильної комісії – Деркач Ольгу Олексан-
дрівну, членом лічильної комісії – Нескоромного Андрія Валерійовича, голо-
вою зборів – Лиманця Олексія Олексійовича, секретарем зборів – Соколову 
Юлію Миколаївну;2) Затвердити наступний регламент загальних зборів: 
доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надаєть-
ся голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або 
представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропо-
зиції й зауваження надавати голові зборів у письмовому вигляді із зазна-
ченням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань 
порядку денного – бюлетенями;3)Затвердити наступний порядок і спосіб 
засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх 
представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність ви-
готовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою 
радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності ви-
готовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою 
радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує 
бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердже-
ним Наглядовою радою формі і тексту бюлетенів, Голова реєстраційної 
комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить під-
пис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бю-
летені.Постановити,що затверджувані порядок і спосіб засвідчення бюле-
тенів дійсні і є обов’язковими до виконання для всіх зборів акціонерів 
Товариства.По питанню №2: звіт генерального директора Товариства за 
2017 рік прийняти до відома.Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства 
за 2017 рік.По питанню №3: звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік 
прийняти до відома. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 
рік.По питанню №4: звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік прийняти 
до відома.Затвердити звітРевізійної комісії Товариства за 2017 рік.По пи-
танню №5: затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.По питанню №6: 
покриття збитків Товариства у сумі 28 767 тис. грн. здійснити з прибутку 
Товариства наступних періодів.По питанню №7: припинити повноваження 
членів Наглядової ради Товариства з дати прийняття такого рішення.По 
питанню №8: голосування відбуватиметься кумулятивним способом.По 
питанню №9: затвердити умови цивільно-правових договорів, що уклада-
тимуться з членами Наглядової ради у запропонованій редакції, включаючи 
умову про безоплатний характер діяльності членів Наглядової ради.Обрати 
та уповноважитигенерального директора Публічного акціонерного товари-
ства «ДНІПРОВСЬКЕ» на підписання цивільно-правових договорів із чле-
нами Наглядової ради Товариства.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства, 

(згіднонаціональних положень (стандартів) ведення бухгалтерського 
обліку),(тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попере-

дній
Усього активів 11 245 15791
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2 435
Запаси - 129
Сумарна дебіторська заборгованість 11 108 14 947
Гроші та їх еквіваленти 135 271
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (300 103) (265 134)
Власний капітал (294 248) (259 279)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 1 158 1 158
Довгострокові зобов’язання і забезпечення - 17 794
Поточні зобов’язання і забезпечення 305 504 258 692
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (28 767) ( 51 698)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4 632 564 4 632 564
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -6,21 -11,16

наглядова рада Пат «ДніПровсЬке» 

ПУБЛіЧне акціонерне товариство «ДніПровсЬке»
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ПУБЛіЧне акціонерне товариство 
«націонаЛЬниЙ ДеПоЗитаріЙ УкраЇни»

(місцезнаходження:04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8)
(надалі – Товариство) 

повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться

26 квітня 2018 року о 15 год. 00 хв. за адресою:
м. київ, вул. нижній вал, 17/8, 4 поверх, кімната 422.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного річних 
Загальних зборів акціонерів Пат «нДУ»:

1. Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів 
ПАТ «НДУ».

2. Про обрання Голови річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ».
3. Про обрання Секретаря Річних Загальних зборів акціонерів 

ПАТ «НДУ».
4. Про регламент роботи річних Загальних зборів акціонерів 

ПАТ «НДУ».
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «НДУ» 

за 2017 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 

ПАТ «НДУ» за 2017 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії 

ПАТ «НДУ» за 2017 рік.
8. Про затвердження висновків Ревізійної комісії ПАТ «НДУ».
9. Про затвердження річного звіту ПАТ «НДУ» за 2017 рік.
10. Про розподіл прибутку і збитків ПАТ «НДУ», затвердження розміру 

річних дивідендів та визначення способу їх виплати.
11. Про скасування рішення Загальних зборів акціонерів від 09.08.2007 

року та рішення Загальних зборів акціонерів від 27.04.2011 року.
12. Про зміну типу ПАТ «НДУ».
13. Про зміну найменування ПАТ «НДУ».
14. Про внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства 

«Національний депозитарій України».
15. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Публічного 

акціонерного товариства «Національний депозитарій України».
16. Про внесення змін до Положення про Правління Публічного акціо-

нерного товариства «Національний депозитарій України».
17. Про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Публічного 

акціонерного товариства «Національний депозитарій України».
18. Про внесення змін до Положення про Раду учасників депозитарної 

системи Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій 
України».

19. Про затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління 
Акціонерного товариства «Національний депозитарій України».

20. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.
Адреса веб-сайту ПАТ «НДУ», на якому розміщується повідомлення про 

проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ», інформація з 
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного, проекти рішень з питань порядку денного, запропоновані акціоне-
рами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства, інформація про 
загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання пере-
ліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних 
зборів акціонерів ПАТ «НДУ» та станом на дату складення переліку акціо-
нерів, які мають право на участь у річних Загальних зборів акціонерів 
ПАТ «НДУ», перелік документів, що має надати акціонер (представник ак-
ціонера) для його участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «НДУ»: 
www.csd.ua.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних 
зборах ПАТ «НДУ» буде здійснюватися 26 квітня 2018 року з 14 год. 00 хв. 
до 14 год. 45 хв. за адресою: м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8, 4 поверх, кім-
ната 422.

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватися згідно з 
переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах 
акціонерів ПАТ «НДУ», складеному у порядку, встановленому законодав-
ством про депозитарну систему України, станом на 24 годину 20 квітня 2018 
року.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідом-
лення про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» 
(20.03.2018 року), згідно такого переліку:

- загальна кількість простих іменних акцій ПАТ «НДУ» становить 10 320 
(десять тисяч триста двадцять).

- загальна кількість голосуючих простих іменних акцій ПАТ «НДУ» ста-
новить 10 129 (десять тисяч сто двадцять дев’ять).

Для участі у зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує 
особу акціонера. Представникам акціонерів, крім того, необхідно мати до-
кумент, що відповідно до законодавства надає право представляти акціо-
нера на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «НДУ» (довіреність або 
документи, що підтверджують право особи діяти без довіреності).

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на 
певний строк. Акціонер має право у будь-який момент до закінчення стро-
ку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, замінити свого представ-
ника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Това-
риства, або взяти участь у річних Загальних зборів акціонерів Товариства 
особисто.

У разі, якщо для участі в Загальних зборах акціонерів з'явилося декілька 
представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому 
видана пізніше.

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

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

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

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних 
зборів акціонерів ПАТ «НДУ» акціонери можуть ознайомитись з матеріала-
ми (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» під час підготовки 
до річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ», проектом договору про 
викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 
Закону України «Про акціонерні товариства» у робочі дні в понеділок -четвер 
з 9.00 до 18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 17.00, за місцезнаходженням Това-
риства: м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8, 4 поверх, кімната 418, а в день про-
ведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» - у місці їх прове-
дення. Посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з 
матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного річних Загальних зборів акціонерів під час підготовки до 
річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ», є Член Правління Тарасен-
ко Олексій Олександрович. Довідки за тел.: (044) 591-04-33.

Акціонери мають право отримати письмову відповідь Товариства на 
письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку 
денного та порядку денного річних Загальних зборів ПАТ «НДУ» до дати 
проведення річних Загальних зборів ПАТ «НДУ».

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ», 
а також щодо кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не 
може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції, оформ-
лені у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», 
вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних Загальних 
зборів ПАТ «НДУ», а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не 
пізніше, ніж за сім днів до дати проведення річних Загальних зборів 
ПАТ «НДУ». 
основні показники фінансово-господарської діяльності Пат «нДУ» 

(тис.грн)
Найменування показника, тис. грн. Період

На кінець 
звітного 
періоду

На початок 
звітного 
періоду

Усього активів 130 977 126 600
Основні засоби (за залишковою вартістю) 12 857 5 796
Запаси 158 55
Сумарна дебіторська заборгованість 7 806 7 371
Гроші та їх еквіваленти 90 826 106 271
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 7 096 (176)
Власний капітал 112 487 105 203
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 103 200 103 200
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 18 490 21 397

За звітний 
період

За попере-
дній період

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 7 422 277
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10 320 10 320
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(гривні з копійками)

719,19 26,84

ПУБЛіЧне акціонерне товариство «націонаЛЬниЙ ДеПоЗитаріЙ УкраЇни»
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
«АЛЬЯНС», код ЄДРПОУ 32495221, місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Со-
бінова, 1, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціо-
нерів, які відбудуться 26 квітня 2018 р. о 12.00 год. за адресою: м. Дніпро, 
бульвар катеринославський, офіс 700. Початок реєстрації акціонерів з 
11.00 год., закінчення реєстрації о 12.00 год.. Дата складення переліку акці-
онерів, які мають право на участь у загальних зборах – 20 квітня 2018 р. 

Загальна кількість акцій на 23.03.2018р. (дата складення переліку осіб, 
яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів) – 
364 000 простих іменних акцій. Загальна кількість голосуючих акцій на 
23.03.2018р. - 364 000 простих іменних акцій

Проект ПорЯДкУ ДенноГо:
1.Обрання лічильної комісії зборів, голови та секретаря чергових за-

гальних зборів. 2. Затвердження Звіту правління про фінансово-господарську 
діяльність Товариства за 2017 рік. 3.Затвердження Звіту та висновків Реві-
зора за 2017 рік. 4. Затвердження Звіту Внутрішнього аудитора за 2017 рік. 
5.Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2017 рік. 
6. Прий няття рішення про розподіл прибутку за 2017 рік. 7.Прийняття рішен-
ня про внесення змін до Статуту Товариства відповідно до чинного законо-
давства шляхом викладення його у Новій редакції. 8.Призначення відпові-
дальної особи за проведення реєстрації змін до Статуту Товариства. 
9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які 
можуть вчинятись Товариством. 

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного розміщено на сайті www.skaliance.com.ua  З мате-
ріалами загальних зборів можна ознайомитись у робочі дні з 9.00 до 17.00 
години за адресою: м. Дніпро, бульвар Катеринославський, 2, офіс 700. 
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами 
– Сніжко Євген Валерійович. Довідки за тел. (056) 372-30-10.

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

Для реєстрації та участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно мати 
паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену 
відповідно до законодавства України. Довіреність на право участі та голо-

сування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується но-
таріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а 
також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому На-
ціональною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіре-
ність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридич-
ної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її 
установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на 
Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, 
тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, 
як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосуван-
ня на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як 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 пред-
ставникам. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників За-
гальних зборів, акціонер має право змінити свого представника, повідо-
мивши про це реєстраційну комісію та Правління Товариства. Надання 
довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виклю-
чає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, 
замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах 
з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, 
довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній 
власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних 
зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним 
представником.

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

Найменування показника Період
звітний Попередній

Усього активів 1 533 671 1 546 380
Основні засоби: (за залишковою вартістю) 1 6
Запаси 3 4
Сумарна дебіторська заборгованість 240 786 224 369
Гроші та їх еквіваленти 75 450 47 718
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 62 137 288 053
Власний капітал 1 317 786 1 323 583
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 700 336 700 336
Довгострокові зобов‘язання і забезпечення 88 789 97 930
Поточні зобов‘язання і забезпечення 127 096 124 867
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

54 699 2 373

Середньорічна кількість акцій (шт.) 364 000 364 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

150,27198 6,51923

Правління Прат «ск «аЛЬЯнс»

Приватне акціонерне товариство «страХова коМПаніЯ «аЛЬЯнс»

Повідомлення про проведення загальних зборів
Приватне акціонерне товариство «виГоД-

сЬкиЙ ЛісокоМБінат» (Код ЄДРПОУ 00274232 
місцезнаходження:77552, смт. Вигода, вул. Д.Галицького,63, Долинський 
район, Івано-Франківська область далі Товариство), повідомляє про скли-
кання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 
27 квітня 2018 року о 12.00 год у приміщенні будинку культури, що зна-
ходиться за адресою: 77552, смт. вигода, вул. Д.Галицького,63, До-
линський район, івано-Франківська область. Реєстрація акціонерів для 
участі у загальних зборах: 27 квітня 2018 року з 11 год. 00 хв. до 11 год. 
45 хв., за місцем їх проведення. Дата складання переліку акціонерів, які 
мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 23 квітня 
2018 року.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії зборів. 
2. Звіт генерального директора про результати фінансово- господарської 

діяльності Товариства за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту генерального директора Товариства. 

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

4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2017 р.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік 
7. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його в 

новій редакції. 
8. Затвердження договорів, укладених з банківськими установами, про-

лонгація діючих та надання попередньої згоди на вчинення значних право-
чинів.

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів 
до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства чи їх пред-
ставники можуть ознайомитись з документами стосовно загальних збо-
рів в робочі дні з 9 до 12 години за місцезнаходженням Товариства в 
кабінеті 334 за місцезнаходженням товариства, а в день проведення 
загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення. Відповідальна осо-
ба за ознайомлення з документами – Генеральний директор Пенгрин 
Ліліана Йосипівна. Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно 
мати при собі документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів 
потрібно мати документ, що посвідчує особу, та довіреність на право 
участі загальних зборах акціонерів, оформлену у відповідності до за-
конодавства України. Довіреність на право участі та голосування на 
загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо 
голосування по кожному питанню порядку денного. Якщо довіреність не 
містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання 
щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Кожний 
акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до про-
екту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а також 
щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вно-
сяться з урахуванням вимог ст.38 Закону України «Про акціонерні това-
риства» не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів 
— не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропо-
зиції акціонерів, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голо-
суючих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до про-
екту порядку денного річних Загальних зборів.Адреса веб-сайту 
Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань 
порядку денного www.uniplyt.com.ua 

Довідки за телефоном +380979685787 Наглядова рада
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Приватне акціонерне товариство
«світЛовоДсЬке автотрансПортне ПіДПриЄМство-13507» 
(надалі – Товариство) (код ЄДРПОУ 05465732, місцезнаходження: 27500, 

Кіровоградська обл., м.Світловодськ, вул. Героїв Чорнобиля, буд 38) пові-
домляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства 
(надалі – загальні збори акціонерів), які відбудуться 27 квітня 2018 року о 
13.00 год. за адресою: кіровоградська область, м.світловодськ, вул. Ге-
роїв Чорнобиля, буд 38, офіс Прат «світловодське атП-13507» (актовий 
зал). Реєстрація акціонерів (їх представників ), що прибули на загальні 
збори акціонерів відбудеться з 12.00 до 12.45 год. за місцем проведення 
загальних зборів акціонерів. Дата складання переліку акціонерів, які мають 
право на участь у загальних зборах на 24.00 год. 23 квітня 2018 року. Адре-
са власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://satp13507.at24.com.ua.

Проект порядку денного:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішення про 

припинення їх повноважень.
2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-

вання 
3. Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань по-

рядку проведення чергових загальних зборів акціонерів, затвердження ре-
гламенту зборів.

4. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Звіт Наглядової Ради за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками 
його розгляду.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік. 
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за під-

сумками діяльності Товариства у 2017році. 
8. Про розширення сфери діяльності та внесення доповнення до видів 

економічної діяльності Товариства
9. Затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення у новій 

редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання змін до Статуту 
Товариства.

10. Попереднє надання згоди (схвалення) на вчинення значних право-
чинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року 
з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та 
розміру їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладення 
таких правочинів.

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Зборів 
акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням То-
вариства за адресою: 27500, Кіровоградська обл., м. Світловодськ вул. 
Героїв Чорнобиля, буд 38, офіс ПрАТ «Світловодське АТП-13507» у 
робочі дні, робочий час, а в день проведення загальних зборів - також 

у місці їх проведення, або надсилати на адресу місцезнаходження То-
вариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту по-
рядку денного Зборів та самого порядку денного Зборів. Посадовою 
особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами, є головний економіст Кучеренко Тетяна Михайлівна тел.0960814936. 
Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів акціонери мають 
право вносити письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту 
порядку денного Зборів та/або проектів рішень до питань порядку ден-
ного. Пропозиції акціонерів обов'язково повинні мати форму та містити 
всю інформацію, які визначені законодавством України та статутом То-
вариства, а пропозиції щодо включення нових питань до проекту по-
рядку денного обов'язково повинні містити відповідні проекти рішень з 
цих питань.При реєстрації для участі у Зборах акціонеру (представнику 
акціонера) реєстраційній комісії необхідно:пред'явити особистий паспорт 
(у випадку пред'явлення паспорта громадянина України з безконтактним 
електронним носієм додатково пред'являється витяг з Єдиного держав-
ного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання); для 
неповнолітніх акціонерів, у випадку їх одруження до досягнення вісім-
надцятирічного віку, додатково пред'являється свідоцтво про 
одруження;надати документи (копії документів, засвідчені нотаріально): 
для представників акціонерів документи, що підтверджують право учас-
ті у Зборах від імені акціонера: документ, що підтверджує право на 
представництво малолітньої особи-акціонера; довіреність; договір про 
управління або договір доручення; для директора акціонера юридичної 
особи – витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та гро-
мадських формувань станом на дату проведення Зборів.

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 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. Акціонер має право видати довіреність на 
право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм пред-
ставникам.

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.

Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосу-
вати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо дові-
реність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі 
питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. 
Згідно переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведен-
ня загальних зборів, складеним станом на 15.03.2018р., загальна кількість 
акцій товариства - 2694800 штук, голосуючих акцій – 1615164 штук .

наГЛЯДова раДа

Приватне акціонерне товариство
«світЛовоДсЬке автотрансПортне ПіДПриЄМство-13507» 

Шановний акціонер!
Приватне акціонерне товариство «каракУБсЬке ХЛіБоПриЙ-

МаЛЬне ПіДПриЄМство», код ЄДРПОУ 00957519, місцезнаходження: 
Україна, 87543, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Таганрозька, буд. 76, офіс 
111 (далі – «товариство»), повідомляє про скликання річних загальних 
зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2018 року об 11:00 
годині за адресою: Україна, 87543, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. та-
ганрозька, буд. 76, офіс 111, з наступним порядком денним:

1. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
2. Обрання членів лічильної комісії для підрахунку голосів на Загальних 

зборах акціонерів. 
3. Звіт Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність 

Товариства за 2017 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 
4. Звіт Наглядової ради Товариства про проведену роботу у 2017 році і 

прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізора Товариства щодо фінансово-господарської діяльності 

Товариства у 2017 році і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 
Висновок Ревізора Товариства щодо річного звіту і балансу Товариства за 
2017 рік і його затвердження.

6. Затвердження річного звіту Товариства.
7. Затвердження розподілу прибутків та збитків Товариства за 2017 рік. 
8. Припинення повноважень членів наглядової ради.
9. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-

правових договорів (трудових договорів (контрактів)), що укладатимуться з 
ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповнова-

жується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
10. Припинення повноважень Ревізора Товариства.
11. Обрання Ревізора Товариства.
12. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.
Реєстрація акціонерів для участі в зборах проводиться згідно переліку 

акціонерів Товариства, складеного станом на 24-00 годину 20 квітня 2018 
року (дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах акціонерів, затверджену Наглядовою радою Товариства). 
Реєстрація акціонерів для участі в зборах буде проводитися в місці прове-
дення зборів акціонерів (за адресою: Україна, 87543, Донецька обл., м. Ма-
ріуполь, вул. Таганрозька, буд. 76, офіс 111) 26 квітня 2018 року з 09:00 до 
10:30 за місцевим часом. Акціонерам потрібно мати при собі документ, що 
засвідчує особу, а представникам акціонерів – документи, які підтверджують 
їх повноваження згідно з діючим законодавством України.

Для ознайомлення з матеріалами (документами), необхідними для прий-
няття рішень з порядку денного загальних зборів акціонерів, звертатися до 
Медвідь Іванни Миколаївни у робочі дні за місцезнаходженням Товариства: 
Україна, 87543, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Таганрозька, буд. 76, офіс 
111. Довідки за телефоном: +38 050-315-72-71.

З повагою, 
Корнійко Д.М.
Голова Правління 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КАРАКУБСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

Приватне акціонерне товариство  
«каракУБсЬке ХЛіБоПриЙМаЛЬне ПіДПриЄМство»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №58, 26 березня 2018 р. 
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Шановний акціонер!
ПУБЛіЧне акцiонерне товариство «Будівельно-монтажне 

управління по газифікації»
(код за ЄДРПОУ: 03335563, місцезнаходження: 29019, м. Хмельниць-

кий, проспект Миру, 42/1) повідомляє про проведення чергових загальних 
зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 27 квітня 2018 року о 10:00 
годині за адресою: м. Хмельницький, проспект Миру, будинок 42/1, 

зал засідань
Перелік питань проекту ПорЯДкУ ДенноГо:
1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів. 

2. Обрання голови і секретаря річних загальних зборів.3. Затвердження 
порядку проведення річних загальних зборів акціонерів (регламенту зборів). 
4. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяль-
ності ПАТ «БМУ по газифікації» у 2017 році та прийняття рішення за на-
слідками розгляду відповідного звіту. 5. Звіт Наглядової ради про роботу у 
2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту. 
6. Припинення повноважень членів Наглядової ради. 7. Обрання членів 
Наглядової ради.8. Звіт і висновки Ревізійної комісії за 2017 рік та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.9. Затвердження річної 
фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «БМУ по газифікації» за 2017 рік. 
10. Порядок розподілу прибутку за підсумками роботи у 2017 році. 11. Ви-
значення основних напрямків діяльності на 2018 рік. 12. Наступне схвален-
ня правочинів, вчинених Товариством в 2017році.13. Про попереднє схва-
лення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2018 
року.Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників здійснювати-
метьсяз 08:30 год. до 09:30 год. замісцем проведення зборів (оф.№34). 
Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах 
акціонерів складається станом на 24 год. 23 квітня 2018 року. З матеріала-
ми, які готуються під час підготовки до загальних зборів, можна ознайомитись 
у робочі дні з 10.00 до 12.00 год. за адресою: 29019, м. Хмельницький, про-
спект Миру, 42/1, каб.№35.Відповідальні особи за порядок ознайомлення 
акціонерів з матеріалами — Подворна Надія Михайлівна, Войт Василь Ва-
сильович.Телефон для довідок: (0382) 71-72-70, 71-71-15Відповідно до 
Закону України «Про акціонерні товариства»: від дати надіслання повідо-
млення про проведення загальних зборів до дати їх проведення товариство 
повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного (ст.36);кожний ак-
ціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту 
порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до скла-
ду органів товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до 
дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства 
- не пізніше ніж за сім днів. Пропозиції щодо включення нових питань до 
проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих 
питань. Пропозиція подається в письмовій формі із зазначенням прізвища 
(найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, 
змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення (ст.38);у загальних 

зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які 
мають право на таку участь, або їх представники (ст.34); представником 
акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути 
інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність 
на право участі та голосування на загальних зборах: видана фізичною осо-
бою - посвідчується нотаріусом; видана юридичною особою – посвідчуєть-
ся її органом (ст.39). Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інфор-
мація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного: www.bmu.pat.ua. Станом на дату складання переліку 
осіб(14 березня 2018р), яким надсилається повідомлення про проведення 
Зборів, загальна кількість акцій складає 14550168 шт., голосуючих акцій – 
9711686 шт.До увагиакціонерів!Цінніпапериакціонерів, які не уклалидоговір 
про обслуговуваннярахунку у ціннихпаперах з депозитарною установою, не 
враховуються при визначенні кворуму, та не приймаютьучастіу голосуванні 
з питань порядку денного.

основні показники фінансово-господарської діяльності  
Пат «БМУ по газифікації» (тис.грн.)

Найменування показника Період
Попере-

дній
2016 р.

Звітний
2017 р.

Усього активів 5853 7378
Основні засоби 1065 950
Довгострокові фінансові інвестиції (інші фінансові 
інвестиції)

- -

Запаси 2062 2804
Сумарна дебіторська заборгованість 865 1085
Грошові кошти та їх еквіваленти 1861 2539
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (-6077) (-5464)
Власний капітал (-2439) (-1826)
Статутний капітал 3638 3638
Довгострокові зобов’язання і забезпечення - -
Поточні зобов’язання 8292 9204
Чистий прибуток (збиток) (-243) 613
Середньорічна кількість акцій (шт.) 14550168 14550168
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 25 21

Наглядова рада ПАТ «БМУ по газифікації»

ПУБЛіЧне акцiонерне товариство  
«БУДівеЛЬно-МонтаЖне УПравЛіннЯ По ГаЗиФікаціЇ»

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів
ПриватноГо акціонерноГо товариства  

«орДЖонікіДЗевсЬкиЙ рУДореМонтниЙ ЗавоД»
Код за ЄДРПОУ 30866547. Місцезнаходження товариства згідно його 

статуту: 53300, м. Орджонікідзе, вул. Г.Тикви, буд. 3, 
Повідомляємо про скликання чергових загальних зборів акціонерів, які від-

будуться 27 квітня 2018р. о 14:00 год. за місцезнаходженням товариства: адре-
са 53300, м. Покров, вул. Г. тикви, б. 3, кім. 30. Реєстрація учасників зборів від-
будеться за місцем та в день проведення зборів. Час початку реєстрації акціонерів 
для участі у загальних зборах 13:15 год., час закінчення реєстрації- 13:45 год. 

Проект порядку денного:
1.Обрання членів лічильної комісії ПрАТ «ОРРЗ» загальних зборів акціонерів 

та прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2.Обрання робочих орга-
нів зборів та затвердження регламенту їх проведення. 3.Затвердження річного 
звіту ПрАТ «ОРРЗ» за 2017 рік. 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Наглядової ради ПрАТ «ОРРЗ» за 2017 рік. 5. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту правління ПрАТ «ОРРЗ» про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2017 р. 6. Прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту ревізора ПрАТ «ОРРЗ» за 2017р. 7. Розподіл прибутку і 
збитків ПрАТ «ОРРЗ».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах від-
буватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня 
проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24:00 год. 23 квітня 2018 року. 
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт. Представникам 
акціонерів – паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонерів на 
загальних зборах, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства України. 
З підготовленими документами (матеріалами), пов’язаними з порядком денним 

загальних зборів, акціонери Товариства можуть озна йо ми тись з понеділка по 
вівторок з 08:00 до 12:00 за місцезнаходженням Товариства (53300, м. Орджоні-
кідзе, вул. Г. Тикви, 3, кім. 30). Відповідальний за ознайомлення акціонерів з до-
кументами - Перший заступник голови правління ПрАТ «ОРРЗ» Юзьков Ігор 
Петрович. Адреса, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту 
порядку денного чергових загальних зборів – 53300, м. Покров, вул. Г. Тикви,3.
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис.грн)
Найменування показника період

2017р. 2016р.
Усього активів 55806 68736
Основні засоби 32888 48668
Довгострокові фінансові інвестиції 1068 1068
Запаси 5793 6500
Сумарна дебіторська заборгованість 12171 8897
Грошові кошти та їх еквіваленти 577 325
Нерозподілений прибуток 1077 1022
Власний капітал 51631 63749
Статутний капітал 16600 16600
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 4155 4987
Чистий прибуток (збиток) 55,09446 -225
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1660000 1660000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 62 81
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законом. Голова правління ПрАТ «ОРРЗ» С.І. Дубіна 
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Шановний акціонер!
ПУБЛіЧне акціонерне товариство «ДоЛинсЬкиЙ ПтаХокоМ-

Бінат» (ідентифікаційний код 00443660, місцезнаходження: 28500, кіро-
воградська обл., м. Долинська, вул. івана Яковенка, 143) (надалі – 
Товариство) повідомляє про проведення річних Загальних зборів 
акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2018 року об 12:00 го-
дині за адресою: 28500, кіровоградська обл., м. Долинська, вул. івана 
Яковенка, 143 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 – 20 квітня 2018 року.

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

порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
Проект рішення: обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови 

комісії Цвітного Івана Анатолійовича, членів комісії Решняк Надія Іванів-
на та Островського Володимира Миколайовича, та прийняти рішення 
про припинення 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 бюле-
теню 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 Валері-

ївну, а секретарем Герасименко Віту Михайлівну, 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 
питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голо-
сування; 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 
діяльності товариства за 2017 рік, та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту виконавчого органу.

Проект рішення: Затвердити звіт виконавчого органу (директора) 
ПАТ «Долинський птахокомбінат» 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 «Долинський 
птахокомбінат» за 2017 рік.

7. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 
2017 р.

Проект рішення: Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) 
ПАТ «Долинський птахокомбінат» за 2017 рік.

8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товари-
ства за 2017 р.

Проект рішення: Затвердити порядок розподілу прибутку та по-
криття збитків ПАТ «Долинський птахокомбінат» 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 зміну найменування Товариства.
Проект рішення: У зв’язку зі зміною типу Товариства, затвердити 

нове найменування Товариства: Повне найменування Товариства: україн-
ською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОЛИНСЬКИЙ 
ПТАХОКОМБІНАТ»; Скорочене найменування Товариства: українською 
мовою: ПрАТ «ДОЛИНСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ».

11. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та 
затвердження 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 Герасименко Віті Ми-

хайлівні відповідно.
13. Затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, ви-

конавчий орган, принципів (кодексу) корпоративного управління товари-
ства.

Проект рішення: Затвердити нову редакцію Положення про Загаль-
ні збори Товариства; Затвердити нову редакцію Положення про На-
глядову раду Товариства; Затвердити нову редакцію Положення про 
виконавчий орган (Директора) Товариства; Затвердити нову редакцію 
Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

14. Визначення уповноваженої особи на підписання, затверджених 
річними Загальними зборами акціонерів Товариства, положень про за-
гальні збори, наглядову раду, виконавчий орган Товариства, Принципів 
(кодексу) корпоративного управління Товариства, викладених в новій 
редакції.

Проект рішення: уповноважити голову та секретаря цих річних За-
гальних зборів акціонерів Товариства на підписання, затверджених 
річними загальними зборами, положень про загальні збори, наглядову 
раду, виконавчий орган Товариства, Принципів (кодексу) корпоративно-
го управління Товариства, викладених в новій редакції.

15. Про підтвердження рішень органів управління товариства.
Проект рішення: підтвердити всі рішення органів управління това-

риства, прийняті протягом 2017 року.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного 
http://meat-dolynska.com.ua/

Інформація про загальну кількість акцій станом на дату складання 
переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних 
зборів (28 лютого 2018 року) – 205 062 560 шт.;

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій станом на дату 
складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведен-
ня загальних зборів (28 лютого 2018 року) – 203 096 497 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 
голосування на загальних зборах, засвідчених належним чином.

До дати проведення загальних зборів акціонери (їх представники) мо-
жуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з 
питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства за 
адресою: 28500, Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Івана Яковен-
ка,  143, 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 про-
ведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами –директор –Смирська Надія Іванівна.

Довідки за телефоном: (05234) 5-18-07, (067)658-36-97.
Після надіслання цього повідомлення Товариство не має права вноси-

ти зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають 
можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язку із 
змінами в порядку денному чи у зв’язку з виправленням помилок. У тако-
му разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення 
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 денно-
го загальнихзборів, надаються Товариством письмово та надсилаються 
акціонеру простим поштовим листом протягом 2-х робочих днів з дати 
отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення зборів.

Акціонери Товариства мають право внести пропозиції щодо питань, 
включених до проекту порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до 
дати проведення Зборів,а щодо кандидатів до складу органів Товариства 
- не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропо-
зиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні 
містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо канди-
датів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити 
інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціо-
нера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена 
наглядової ради - незалежного директора. 

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

Товариство приймає рішення про включення пропозицій (нових питань 
порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) 
до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж 

ПУБЛіЧне акціонерне товариство «ДоЛинсЬкиЙ ПтаХокоМБінат»
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за 15 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу орга-
нів 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 (акці-
онера), 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 дострокове 
припинення повноважень директора, одночасно обов’язково подається 
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 
включення 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 голо-
суючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами 
строку та неповноти даних, про які зазначені вище у даному повідомлен-
ні, а також у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запро-
понованих ними питань порядку денного. Мотивоване рішення про від-
мову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів 
Товариством надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту його 
прийняття. 

У разі внесення змін до проекту порядку денного зборів Товариство не 
пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів повідомляє акціонерів 
про такі зміни та направляє або вручає особисто порядок денний, а також 
проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Інфор-
мація про зміни в проекти порядку денного зборів не пізніше ніж за 10 днів 
до дати проведення зборів буде також розміщена на власному веб-сайті 
Товариства. 

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.

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 видаєтьсяїї органом 
або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціо-
нерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто пере-
лік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за 
яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 
загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як перед-
бачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить зав-
дання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосу-
вання на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
основнi показники фiнансово-господарськоїдiяльностiпiдприємст

ва (тис.грн)*
Найменування показника Період

звітний попере-
дній

Усього активів 732 139 742 795
Основні засоби (за залишковою вартістю) 4 780 17 884
Запаси 5 765 22 853
Сумарна дебіторська заборгованість 677 074 292 491
Гроші та їх еквіваленти 32 264
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 136 631 162 552
Власний капітал 158 448 181 917
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 15 390 15 390
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 573 691 560 878
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -25 921 19 269
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 026 000 1 026 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)
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«ЗатверДЖено»
наглядовою радою

Прат «ДніПро Мотор інвест»
Протокол № 5 від20.03.2018

ПовіДоМЛеннЯ
про проведення річних Загальних зборів акціонерів (далі – Збори)

ПриватноГо акціонерноГо товариства «ДніПро Мотор 
інвест» (коД ЄДрПоУ14298457)

03134, м. київ, вул. Якутська, буд. 14 
(далі – товариство)

ЗБори товариства ПровоДЯтЬсЯ:
Дата: 27квітня 2018 року
Час: 10-00
Місце: м. Київ, вул. Якутська, буд. 14, 2 поверх, кімната 202
реЄстраціЯ акціонерів:
ПоЧаток: 9-00
ЗакінЧеннЯ: 9-45

Дата скЛаДеннЯ ПереЛікУ акціонерів, Які МаЮтЬ Право на 
УЧастЬ У ЗБораХ:

23 квітня 2018 року, станом на 24 годину
Проект ПорЯДкУ ДенноГо:
1. Обрання робочих органів Зборів Товариства (Голови Зборів, Секретаря 
Зборів, Лічильної комісії Зборів). 
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директо-
ра Товариства про результати діяльності за 2017 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Това-
риства про результати діяльності за 2017 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства 
про результати діяльності за 2017 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 
ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з 
членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагоро-
ди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з члена-
ми Наглядової ради Товариства.
10. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Това-
риства в новій редакції.
11. Затвердження внутрішніх положень Товариства.
12. Наділення повноваженнями.
основні ПокаЗники Фінансово — ГосПоДарсЬкоЇ ДіЯЛЬності 

товариства За 2017 рік.  
(тис.грн.)

Найменування показника Звітний  
період 

Попередній 
період

Усього активів  94797 97452
Основні засоби  45945 44924
Довгострокові фінансові інвестиції  25151 25151
Запаси 11738 7538
Сумарна дебіторська заборгованість  7156 17854
Грошові кошти та їх еквіваленти 1976 1601
Нерозподілений прибуток 15080 14493
Власний капітал 15709 15122
Статутний капітал 406 406
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 79088 82330
Чистий прибуток (збиток) 1182 1675
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1000 1000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

73 72

Приватне акціонерне товариство «ДніПро Мотор інвест» 
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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ПереЛік ПитанЬраЗоМ З ПроектоМ ріШенЬ  
(кріМ кУМУЛЯтивноГо ГоЛосУваннЯ)  

ЩоДо коЖноГо З ПитанЬ,  
вкЛЮЧениХ До ПроектУ ПорЯДкУ ДенноГо:

1. Обрання робочих органів Зборів Товариства (Голови Зборів, 
Секретаря Зборів, Лічильної комісії Зборів).
Проект рішення: Обрати Головою Зборів Товариства Цмеха 
Олександра Вікторовича. Обрати Секретарем Зборів Товариства 
Підлужнія Олександра Володимировича. Обрати Лічильну комісію у 
наступному складі: Голова Лічильної комісії – Площенюк Олександр 
Леонідович, Член Лічильної комісії – Чехун Лілія Олександрівна. 

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального 
директора Товариства про результати діяльності за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товариства 
про результати діяльності за 2017 рік

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 
Товариства про результати діяльності за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про 
результати діяльності за 2017 рік

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора 
Товариства про результати діяльності за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства про результати 
діяльності за 2017 рік

5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 
2017 рік. 

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Частину чистого прибутку Товариства за 2017 рік в 
розмірі 1 181 600 (один мільйон сто вісімдесят одну тисячу шістсот) 
гривень 00 копійок направити на виплату дивідендів акціонерам 
Товариства. Виплату дивідендів здійснити безпосередньо кожному 
акціонеру, пропорційно кількості належних кожному акціонеру акцій у 
розрахунку 1181 (одна тисяча сто вісімдесят одна) гривня  
60 (шістдесят) копійок на одну акцію. Іншу частину чистого прибутку 
Товариства не розподіляти та залишити в розпорядженні Товариства, 
направивши на розвиток підприємства і фінансування діяльності. 

7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів 
Наглядової ради.
Проект рішення: Припинити повноваження Наглядової ради 
Товариства. 

8.Обрання членів Наглядової ради.
Проект рішення: Питання пов’язано з кумулятивним голосуванням.

9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що 
укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, 
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради 
Товариства.
Проект рішення: 1) Затвердити умови цивільно-правових договорів, 
що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариствата 
встановити розміру їх винагороди відповідно до проектів договорів, 
запропонованих Товариством. 2) Уповноважити Генерального 
директора Товариства на підписання договорів з членами Наглядової 
ради Товариства. 

10. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту 
Товариства в новій редакції.
Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити 
Статут Товариства в новій редакції. 
11. Затвердження внутрішніх положень Товариства.
Проект рішення: Затвердити в новій редакції внутрішні положення 
Товариства, а саме: Положення про Загальні збори акціонерів 
Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення 
про Генерального директора Товариства та Положення про Ревізійну 
комісію (Ревізора) Товариства. 
12. Наділення повноваженнями.
Проект рішення: Уповноважити Голову Зборів та Секретаря Зборів, 
підписати нову редакцію Статуту Товариства, в тому числі в органах 
нотаріату. Уповноважити Генерального директора Товариства 
здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції 
Статуту Товариства та внесення змін до відомостей про Товариство, 
що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з правом 
передоручення наданих повноважень третім особам.

аДреса вЛасноГо веБ-саЙтУ, на ЯкоМУ роЗМіЩена інФорМа-
ціЯ З ПроектоМ ріШенЬ ЩоДо коЖноГо З ПитанЬ, вкЛЮЧениХ 
До ПроектУ ПорЯДкУ ДенноГо, а такоЖ інФорМаціЯ віДПовіД-

но До Ч. 4 ст. 35 ЗаконУ УкраЇни «Про акціонерні товари-
ства»:

www.dmi.com.ua
ПорЯДок оЗнаЙоМЛеннЯ акціонерів З МатеріаЛаМи (ДокУ-

МентаМи):
строк: з 20березня 2018 року по 27квітня 2018 року включно
Місце: м. Київ, вул. Якутська, буд. 14, 2 поверх, кім. 202
Час: з 9:00 до 18:00 у робочі дні
віДПовіДаЛЬ-
на осоБа:

Генеральний директор ФілімончукІ.К.

Права, наДані акціонераМ віДПовіДно До виМоГ статеЙ 36 та 
38 ЗаконУ УкраЇни «Про акціонерні товариства»

1. Акціонери мають право, зокрема, до дня проведення Зборів 
ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного Зборів, у робочий час в робочі дні за 
адресою: м. Київ, вул. Якутська, 14, в приміщенні Товариства на 
2 поверсі, кім. № 202, а в день проведення Зборів в місці їх проведення. 
Відповідальний за порядок ознайомлення з документами – Генеральний 
директор ФілімончукІ.К. 

2. Акціонери до дати проведення Зборів мають право подавати 
Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту 
порядку денного Зборів та порядку денного Зборів, на які Товариство 
зобов’язане надати письмові відповіді до початку Зборів у встановленому 
Товариством порядку.

3. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
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 вносяться 
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 Зборів 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.

4. Акціонер має право оскаржити до суду рішення про відмову у 
включення його пропозиції до проекту порядку денного Зборів 
Товариства.

ПорЯДок УЧасті та ГоЛосУваннЯ на ЗБораХ За ДовіреністЮ
1. Представником акціонера на Зборах Товариства може бути фізична 
особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена 
особа держави чи територіальної громади
2. Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана 
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими 
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися 
депозитарною установою у встановленому Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку порядку. 
Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної 
особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її 
установчими документами.
3. Довіреність на право участі та голосування на Зборах Товариства може 
містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку 
денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення 
потрібно проголосувати. Під час голосування на Зборах представник 
повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо 
голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, 
представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій 
розсуд.
4. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на Зборах декільком своїм представникам.
5. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого 
представника на Зборах Товариства.
6. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не 
виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, 
замість свого представника.
7. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію акціонерів для участі у 
Зборах, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши 
про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти 
участь у Зборах особисто.
8. У разі, якщо для участі в Зборах з'явилося декілька представників 
акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана 
пізніше.
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Повідомлення про проведеннязагальних зборів
Приватне акціонерне товариство «Острозький молокозавод» (код 

за ЄДРПОУ - 00446954, місцезнаходження: 35801, Рівненська обл., 
м. Острог, вул. Вишенського, 12, далі - Товариство), повідомляє про 
проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства:

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

Дата проведення загальних зборів акціонерів:  27 квітня 2018  
року.

Час проведення загальних зборів акціонерів: початок зборів об 
11.00 год.

Місце проведення загальних зборів (із зазначенням номера кімнати, 
офісу або залу, куди мають прибути акціонери): приміщення адмінкор-
пусу Товариства за адресою: 35801, рівненська обл., м. острог, 
вул. вишенського, 12, кабінет виробничого відділу.

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

Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні 
збори акціонерів, проводиться у день проведення за адресою прове-
дення загальних зборів з 10:00 до 10:45.

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

23 квітня 2018 року (станом на 24 годину).
4) Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивно-

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

1. Обрання Лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення 
про припинення її повноважень.

Проект рішення: обрати лічильну комісію в наступному складі: голо-
ва лічильної комісії Тарасюк В.М., члени лічильної комісії: Ситниць-
кий В.А., Дячук І.Л. Припинити повноваження членів лічильної комісії з 
моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів. 
Проект рішення: обрати головою зборів Служинського Василя 

Леонідовича, а секретарем – Кучму Сергія Васильовича.
3. Звіт Директора товариства про підсумки фінансово-

господарської діяльності товариства за 2017 рік та затвердження 
звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора Товариства про під-
сумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік. 

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішен-
ня за наслідками його розгляду.

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

5. Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік та затвердження звіту і висновків 
Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії То-
вариства за  2017 рік.

6. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товари-
ства за 2017 рік.

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

7. розподіл прибутку і збитків товариства.
Проект рішення: Розподіл прибутку не проводити, покриття збитків 

Товариства здійснити за рахунок прибутку, який планується отримати 
в майбутніх періодах. 

8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом за-
твердження його в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства 
шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Директора 
Товариства Служинського Василя Леонідовича підписати Статут в 
новій редакції. Уповноважити Директора Товариства Служинського 
Василя Леонідовича з правом передоручення забезпечити проведення 
державної реєстрації Статуту в новій редакції.

10. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії..  
Проект рішення: Припинити  повноваження членів Ревізійної комісії 

у складі: Бортницький Ю.В., Шванц П.А., Ситницька О.А.
11. Про обрання членів Ревізійної комісії.    
Проект рішення: Проект рішення не надається згідно з п. 3 ст. 35 

Закону України «Про акціонері товариства».
5)адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація 

з  проектом  рішень  щодо  кожного  з питань, включених до про-
екту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині 
четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: 
http://http://rosi-ostrog.pat.ua

6)Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими 
вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних збо-
рів: Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних 
зборів до дати проведення загальних зборів  Товариство надає акціо-
нерам та/або їх представникам  можливість ознайомитися з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 
річних загальних зборів акціонерів Товариства,  у робочі дні (понеділок-
п’ятниця) з 09:00 до 11:00 години за місцезнаходженням Товариства: 
35801, Рівненська обл., м. Острог, вул. Вишенського, 12 у приміщенні 
адмінкорпусу, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх 
проведення.

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами, є директор Служинський Василь Леонідович. Довідки за 
тел.: (03654) 2-24-96.

7) 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: Кожний акціонер має право вне-
сти пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного 
загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кан-
дидатів до складу органів товариства, кількість яких не може переви-
щувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не 
пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонер-
ного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не 
пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції 
щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні 
містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо 
кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають 
містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представ-
ником акціонера (акціонерів). Пропозиція до проекту порядку денного 
загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазна-
ченням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількос-
ті, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питан-
ня та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, 
що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до скла-
ду органів товариства. З детальною інформацією, стосовно оформ-
лення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після 
отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 
у строк до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть озна-
йомитись в ст. ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товари-
ства», а також звернутись до керівництва Товариства для уточнення 
інформації.

8) Для участі у Зборах акціонери товариства повинні мати при 
собі документ, що посвідчує їх особу. Представники акціонерів 
товариства повинні мати при собі документ, який посвідчує їх 
повноваження, та документ, що посвідчує їх особу. Довіреність 
на право участі та голосування на загальних зборах, видана фі-
зичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадови-
ми особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчу-
ватися депозитарною установою у встановленому нкцПФр 
порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних 
зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою 
особою, уповноваженою на це її установчими документами. До-
віреність на право участі та голосування на загальних зборах 
може містити завдання щодо голосування. Під час голосування 
на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, 
як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність 
не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі 
питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій 
розсуд.

9) відповідно переліку акціонерів, яким надсилається письмо-
ве повідомлення про проведення річних загальних зборів това-
риства, складеному станом на 26 лютого 2018 р., загальна кількість 
простих іменних акцій складає 911400  штук, у т.ч. голосуючих –  
708014   штук.

наглядова рада  Прат «острозький молокозавод»

Приватне акціонерне товариство  
«остроЗЬкиЙ МоЛокоЗавоД»
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ПовіДоМЛеннЯ
Про ПровеДеннЯ ріЧниХ ЗаГаЛЬниХ ЗБорів акціонерів

ПУБЛіЧноГо акціонернноГо товариства 
«МиронівсЬкиЙ ЗавоД По виГотовЛеннЮ крУП і 

коМБікорМів» 
іДентиФікаціЙниЙ коД:00951770

Місцезнаходження: Україна, 08800, київська обл., Миронівський р-н, 
м. Миронівка, вул. елеваторна, 1

(надалі – «товариство»)
Шановний акціонере!

Товариство цим повідомляє про проведення річних загальних зборів 
акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2018 року об 11:30 
годині за київським часом, за місцезнаходженням Товариства за 
адресою:Україна, 08800, київська обл., Миронівський р-н, м. Миро-
нівка, вул. елеваторна, 1, в адмінбудинку, приміщення актового 
залу №1.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних за-
гальних зборах акціонерів Товариства відбудеться 26 квітня 2018 року 
з 11:00 до 11:30 години за місцезнаходженням Товариства за адресою: 
Україна, 08800, Київська обл., Миронівський р-н, м. Миронівка, вул. Еле-
ваторна, 1, в адмінбудинку, приміщення актового залу №1.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних за-
гальних зборах акціонерів Товариства відбуватиметься відповідно до 
переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 
складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня прове-
дення річних загальних зборах акціонерів Товариства, а саме на 24.00 
годину 20 квітня 2018 року.

Для реєстрації для участі у річних загальних зборах акціонерів То-
вариства, кожен акціонер повинен мати при собі документ, що посвід-
чує особу; представник акціонера - додатково документ, що належним 
чином підтверджує його повноваження діяти від імені акціонера.’

У реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних за-
гальних зборах акціонерів Товариства може бути відмовлено реєстра-
ційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) 
документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а 
в разі участі представника акціонера – також документів, що підтвер-
джують повноваження представника на участь у річних загальних 
зборах акціонерів Товариства.

До дати проведення загальних зборів акціонери (учасники) можуть 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з 
питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за 
адресою: 08800, Київська обл., м. Миронівка, вул. Елеваторна,1, кабі-
нет Головного бухгалтера №1, по вівторках і четвергах з 9-00 до 16-00 
(перерва з 12-00 до 13-00) а в день проведення загальних зборів – та-
кож у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгал-
тер Івченко Т.М.

Рішенням Наглядової ради Товариства затверджено такий проект 
порядку денного та проекти рішень з питань, включених до порядку 
денного:
Проект ПорЯДкУ ДенноГо: Проекти рішень з питань, 

включених до порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії. Обрати Головою Лічильної комісії 

–Шкварко Вікторію Вікторівну, 
Членами Лічильної комісії – 
Масліченко Ірину Миколаївну, 
Пахолюк Дар’я Олексіївна із 
припиненням їх повноважень з 
моменту закриття загальних зборів 
акціонерів товариства.

2. Затвердження порядку та 
способу засвідчення бюлетеню для 
голосування на річних загальних 
зборах Товариства

Затвердити порядок та спосіб 
засвідчення бюлетеню для 
голосування на загальних зборах 
акціонерів Товариства, шляхом 
його підписання головою 
Реєстраційної комісії.

3. Обрання Голови та секретаря 
річних Загальних зборів акціонерів 
Товариства.

Обрати Головою зборів – Тереню 
Людмилу Леонідівну, Секретарем 
зборів – Голодненко Вікторію 
Олександрівнуна час проведення 
цих загальних зборів акціонерів та 
уповноважити їх підписати 
протокол загальних зборів.

4. Затвердження регламенту 
річних Загальних зборів акціонерів 
Товариства.

Затвердити наступний регламент 
(порядок) проведення річних 
загальних зборів акціонерів 
Товариства:
► по всім питанням порядку 
денного Зборів голосувати 
бюлетенями для голосування.
► для доповіді з питань порядку 
денного надавати до 10 хвилин;
► заяви на виступ, питання до 
доповідача, пропозиції з питань 
порядку денного розглядаються в 
порядку черговості їх надходження 
у письмовому вигляді;
► питання, пропозиції, заяви та 
інші звернення від учасників 
передаються Секретарю Зборів 
виключно в письмовій формі із 
зазначенням прізвища, ім’я та по 
батькові (повного найменування) 
акціонера (його представника), 
який ініціює питання (направляє 
пропозицію);
► питання, пропозиції, заяви та 
інші звернення в усній формі, 
анонімні, а також питання та 
пропозиції щодо питань, не 
включених до порядку денного, або 
таких які не є процедурними 
питаннями Зборів, розгляду не 
підлягають;
► для надання відповідей на всі 
запитання, отримані від учасників 
Зборів стосовно кожного питання 
порядку денного, надається до 
3-х хвилин;
► кіно, фото, відео зйомка та 
використання інших технічних 
засобів фіксації інформації на 
Зборах може здійснюватись 
особами, які завчасно звернулись 
до Наглядової ради та отримали 
відповідну згоду

5. Розгляд звіту Правління 
Товариства про результати 
фінансово-господарської діяльнос-
ті Товариства у 2017 році. 
Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Правління.

Прийняти до уваги та затвердити 
звіт Правління про результати 
фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2017 рік. Визнати 
роботу Правління Товариства за 
результатами 2017 року 
задовільною.

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

Прийняти до уваги та затвердити 
звіт Наглядової ради Товариства за 
2017 рік. Визнати роботу 
Наглядовою ради Товариства за 
результатами 2017 року 
задовільною

7. Розгляд звіту Ревізійної комісії 
Товариства за 2017 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду 
звіту та затвердження висновків 
Ревізійної комісії.

Прийняти до уваги та затвердити 
звіт та висновки Ревізійної комісії 
Товариства за 2017 рік. Визнати 
роботу Ревізійної комісії Товариства 
за результатами 2017 року 
задовільною

8. Затвердження річного звіту 
Товариства за 2017 рік.

Затвердити річний звіт Товариства 
за 2017 рік

9. Розгляд висновків зовнішнього 
аудиту та затвердження заходів за 
результатами його розгляду

Прийняти до уваги та затвердити 
висновки зовнішнього аудиту за 
2017 рік

10. Розподіл прибутку (збитку) 
Товариства за результатами 
фінансово-господарської діяльнос-
ті Товариства у 2017 році.

Оскільки за підсумками фінансово-
господарської діяльності у 2017 
році, Товариство отримало збитки, 
розподіл прибутку не проводити. 
Збиток покрити за рахунок 
прибутків майбутніх періодів.

ПУБЛіЧне акціонерне товариство 
«МиронівсЬкиЙ ЗавоД По виГотовЛеннЮ крУП і коМБікорМів»
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11. Затвердження основних 
напрямків діяльності Товариства 
на 2018 рік.

Затвердити основні напрямки 
діяльності Товариства на 2018 рік.

12. Прийняття рішення про зміну 
типу акціонерного товариства з 
публічного на приватне. 

У відповідності до Закону України 
«Про акціонерні товариства» 
(надалі – Закон) змінити тип 
Товариства з публічного 
акціонерного товариства на 
приватне акціонерне товариство. 
Згідно статті 5 Закону зміна типу 
товариства з публічного на 
приватне не є його перетворенням. 
Ідентифікаційний код юридичної 
особи залишається без змін: 
00951770.

13. Затвердження нового наймену-
вання Товариства у зв'язку зі 
зміною його типу.

У зв'язку зі зміною типу Товариства 
з публічного на приватне 
затвердити нове найменування 
Товариства: повне найменування – 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «МИРОНІВСЬКИЙ 
ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП 
І КОМБІКОРМІВ»; скорочене 
найменування – ПрАТ «МЗВКК» 
або ПрАТ«МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД 
ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І 
КОМБІКОРМІВ».

14. Внесення та затвердження змін 
до Статуту Товариства та 
внутрішніх положень Товариства, в 
тому числі пов’язаних із 
приведенням діяльності 
Товариства у відповідність з 
Законом України «Про акціонерні 
товариства», затвердження нової 
редакції Статуту Товариства та 
внутрішніх положень Товариства, 
затвердження уповноваженої 
особи на підписання Статуту 
Товариства та внутрішніх положень 
Товариства.

1. Внести зміни до Статуту 
Товариства, шляхом викладення 
його в новій редакції (у зв’язку із 
приведенням діяльності відповідно 
до ЗУ «Про акціонерні товариства».
2. Внести зміни до внутрішніх 
положень Товариства, шляхом 
викладення їх в новій редакції.
3. Уповноважити підписати нову 
редакцію Статуту Товариства 
Голові зборів та Секретарю зборів.
4. Уповноважити підписати нові 
редакції внутрішніх положень 
Товариства Голові зборів та 
Секретарю зборів.
5. Доручити здійснити всі дії щодо 
державної реєстрації нової редакції 
Статуту Товариства Голові 
правління Товариства із правом 
передоручення третім особам.

15. Про припинення повноважень 
членів Наглядової ради Товари-
ства.

Припинити повноваження членів 
Наглядової ради Товариства, а 
саме:
Голова Наглядової ради – 
Капелюшна Вікторія Борисівна
Член Наглядової ради – Косюк 
Юрій Анатолійович
Член Наглядової ради – Долгих 
Олександр Віталійович
Незалежний член Наглядової ради 
(незалежний директор) – Бащенко 
Михайло Іванович
Незалежний член Наглядової ради 
(незалежний директор) - Гадзало 
Ярослав Михайлович

16. Про обрання членів Наглядової 
ради Товариства.

Кумулятивне голосування

17. Про затвердження умов 
цивільно-правових договорів, 
трудових договорів (контрактів), що 
укладатимуться з членами 
Наглядової ради, встановлення 
розміру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на 
підписання договорів (контрактів) з 
членами Наглядової ради.

Затвердити умови цивільно-
правового договору, що 
укладатимється з членами 
Наглядової ради. Уповноважити 
Голову Зборів підписати від імені 
товариства цивільно-правовий 
договір, що укладатимється з 
членами Наглядової ради. 
Встановити, що цивільно-правові 
договори укладаються на 
безоплатній основі.

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо 
питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Това-
риства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, 
кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з ор-
ганів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведен-
ня загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів 
товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних 
зборів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акці-
онерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням 
прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/
або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або 
проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що нале-
жать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів 
товариства.

Детальна інформація стосовно оформлення, подання пропозицій та 
інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про 
проведення загальних зборів акціонерів Товариствав строк до дати 
проведення загальних зборів, наведена в статтях 36 та 38 Закону 
України «Про акціонерні товариства».

Станом на 19 березня2018 року (дата складення переліку акціонерів, 
яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), 
загальна кількість акцій Товариства складає 160 000 000 (сто шістдесят 
мільйонів) штук простих іменних акцій. 

Станом на 19 березня 2018 року (дата складення переліку акціоне-
рів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних збо-
рів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 159 175 857 
(сто п’ятдесят дев’ять мільйонів сто сімдесят п’ять тисяч вісімсот 
п’ятдесят сім) штук простих іменних акцій. 

Товариство не здійснювало випуск привілейованих акцій.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: http://00951770.infosite.com.ua

Довідки за телефоном: (04474) 4-20-42

основнi показники фiнансово-господарської 
дiяльностiпiдприємства 

(тис. грн) *
Найменування показника Період

Звітний  
2017

Попередній 
2016

Усього активів 9 382 529 10 797 896

Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

3 233 268 2 040 716

Запаси 2 421 194 3 203 921

Сумарна дебіторська заборгованість 3 682 132 5 347 853

Гроші та їх еквіваленти 8 224 113 096

Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-894 800 -746 255

Власний капітал 1 430 030 398 865

Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

40 000 40 000

Довгострокові зобов'язання і забезпе-
чення

2 105 041 2 039 314

Поточні зобов'язання і забезпечення 5 847 458 8 359 717

Чистий фінансовий результат: 
прибуток (збиток)

-148 554 -193 527

Середньорічна кількість акцій (шт.) 160 000 000 160 000 000

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

-0,92846 -1,20954

*дані наведені без врахування фінансових показників, пов’язаних осіб
______________________________
____

Капелюшна Вікторія Борисівна

Голова Наглядової ради
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74. ПРАТ ДОНЕЦЬКИЙ ЗАВОД ВИСОКОВОЛЬТНИХ ОПОР 112
75. ПРАТ ДОСЛІДНИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД 110
76. ПРАТ ЕКОТЕХНІКА 18
77. ПАТ ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЧ 86
78. ПРАТ ЕЛТІК 44

79. ПРАТ ЕНЕРГОІНВЕСТБУД 137
80. ПРАТ ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ 41
81. ПРАТ ЕСТИ КОЛОР СЕРВИС 105
82. ПАТ ЖИТОМИРГАЗ 29
83. ПАТ ЖИТОМИРГАЗ 68
84. ПАТ ЖОРНИЩЕ 98
85. ПАТ ЗАВОД «ЕКВАТОР» 98
86. ВАТ ЗАВОД «КЕРАМІК» 7
87. ПРАТ ЗАВОД «ЛТАВА» 42
88. ПРАТ ЗАВОД ПАКУВАЛЬНИХ МАШИН УПМАШ 154
89. ПАТ ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО 53
90. ПАТ ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ 13
91. ПРАТ ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ 140
92. ПАТ ЗАПОРІЗЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА 130
93. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ГАРАНТ» 100
94. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ 97
95. ПАТ ЗАРІЧНЕНСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД 70
96. ПРАТ ЗЛАТИЦЯ 121
97. ПРАТ ЗОЛОТОНІСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 17112
157

98. ПАТ ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР’ЄР 51
99. ПРАТ ІВАНКІВСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД 153

100. ПРАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ 155
101. ПАТ ІНГУЛ 90
102. ПАТ ІСКРА ПЛЮС 148
103. ПАТ КАМЕТ 40
104. ПРАТ КАРАКУБСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 75
105. ПРАТ КАТП-1028 164
106. ПРАТ КАХОВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР 

«ЛІСОВА КАЗКА»
102

107. ПАТ КВІТИ ЛЬВОВА 133
108. ПАТ КЕЗНО 129
109. ПРАТ КЗЕСО-ХОЛДИНГ 5
110. ПРАТ КИЇВ-ОДЯГ 16
111. ПРАТ КИЇВСПЕЦМОНТАЖ 145
112. ПАТ КИЇВСПЕЦТРАНС 49
113. ПАТ КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

БАКАЛЕЇ
163

114. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД АВТОМАТИКИ 70
115. ПРАТ КІЛЬЦЕ 2
116. ПРАТ КІРОВОГРАДСЬКИЙ КОМБІНАТ ПО ВИПУСКУ 

ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ
38

117. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» 120
118. ПРАТ КОМПЛЕКСНЕ ПШБ-2 53
119. ПАТ КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА А.В.К., М. МУКАЧЕВО 131
120. ПАТ КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР 21
121. ПРАТ КОСМОС 43
122. ПАТ КРЕДОБАНК 119
123. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКА ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА 

«КРЕМТЕКС»
85

124. ПАТ ЛАКТІС 146
125. ПРАТ ЛАУРА 130
126. ПАТ ЛЕБЕДИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 38
127. ПРАТ ЛЕОКОН 124
128. ПРАТ ЛИСИЧАНСЬКА НАФТОВА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ 134
129. ПАТ ЛІКИ КІРОВОГРАДЩИНИ 159
130. ПРАТ ЛІСОВИК 115
131. ПРАТ ЛУНАПАК 103
132. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 65
133. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ «НА РИНКУ» 113
134. ПАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ 35
135. ПРАТ МАКІЇВКОКС 144
136. ПАТ МЕГАБАНК 88
137. ПАТ МЕДВЕЖА ВОЛЯ 31
138. ПРАТ МЕЛІТОПОЛЬСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО З ПЛЕМІННОЇ СПРАВИ У 
ТВАРИННИЦТВІ

96

139. ПРАТ МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ КОМПРЕСОР 95
140. ПРАТ МЕТАЛУРГМАШ 101
141. ПРАТ МИКИТІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР 105
142. ПРАТ МИКОЛАЇВБУДТРАНС 107
143. ПАТ МИКОЛАЇВНАФТОПРОДУКТ 94
144. ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ 94
145. ПАТ МИРОНІВСЬКЕ 39
146. ПАТ МИРОНІВСЬКЕ АТП 13243 43
147. ПАТ МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І 

КОМБІКОРМІВ
81

148. ПАТ МОНФАРМ 20
149. ПРАТ МОСТОБУДІВНЕ УПРАВЛІННЯ-3 165
150. ПАТ МТБ БАНК 106
151. ПРАТ МУКАЧІВСЬКА ФАБРИКА РЕММЕБЛІ 59
152. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПО ПЛЕМІННІЙ 

СПРАВІ І ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ В 
ТВАРИННИЦТВІ «ПРОГРЕС»

19
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
153. ПРАТ НАФТАГАЗПРОМПРОЕКТСЕРВІС 108
154. ПАТ НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ 73
155. ПРАТ НІКОНД 99
156. ПРАТ НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ 

МАТЕРІАЛІВ 
132

157. ПРАТ НОВОМОСКОВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 120
158. ПАТ ОМЕЛЯНІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР 27
159. ПРАТ ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 76
160. ПАТ ОСОКОР 55
161. ПАТ ОСТРОЗЬКИЙ МІЖРАЙАГРОПОСТАЧ 152
162. ПРАТ ОСТРОЗЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД 80
163. ПРАТ ОЧАКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 92
164. ПРАТ ПАРК ІНВЕСТ 124
165. ПРАТ ПЕРВОМАЙСЬКЕ ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-

БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ
23

166. ПРАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №34 145
167. ПАТ ПЛЕМЗАВОД «СТЕПНОЙ» 101
168. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «РІВНЕГАЗ» 105
169. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «РІВНЕГАЗ» 111
170. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 

«РІВНЕОБЛГАЗ»
111

171. ПАТ ПОЛІССЯБУДРЕСУРСИ 121
172. ПАТ ПОЛОНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АГРОХІМ 28
173. ПРАТ ПОЛТАВА-АВТО 52
174. ПРАТ ПОСЛУГА 118
175. ПАТ ПРАГА АВТО 63
176. ПРАТ ПРИЛУЦЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ 71
177. ПРАТ ПРОДМАШ - ВЕСЕЛЕ 65
178. ПРАТ ПРОМЕТЕЙ 109
179. ПРАТ ПРОМЕТЕЙ-ТЕЛЕКОМ 1
180. ПРАТ ПРОМЕТЕЙ-ТЕЛЕКОМ 5
181. ПРАТ ПРОМЗАПАЛ 112
182. ПРАТ ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС 95
183. ПРАТ ПРОМСНАБ 3
184. ПРАТ РЕКЛАМНИЙ КОМБІНАТ 139
185. ПРАТ РЕМБУДТОРГ 125
186. ПРАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО №11 121
187. ПАТ РЕМПОБУТТЕХНІКА-ХЕРСОН 89
188. ПАТ РІВНЕНСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА 42
189. ПАТ РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ 127
190. ПРАТ САТП-1404 88
191. ПРАТ СВІТ ДРУКУ 135
192. ПРАТ СВІТ ДРУКУ 135
193. ПРАТ СВІТ ДРУКУ 143
194. ПАТ СВІТЛОВОДСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 13507
75

195. ПРАТ СК КД ЖИТТЯ 123
196. ПРАТ СЛОВ’ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 133
197. ПРАТ СОЛАР МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП 5
198. ПРАТ СОЛАР МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП 7
199. ПРАТ СПЕЦТЕХСЕРВІС 44
200. ПРАТ СПМК-3 159
201. ПАТ СТОМА 117
202. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГАЛИЦЬКА» 164
203. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «НАДІЙНА» 6
204. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ 

СТАНДАРТ»
134

205. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГОПОЛІС» 153
206. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ АЛЬЯНС 74
207. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ ГАММА 161

208. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ 147
209. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ 152
210. ПРАТ СТРИЙСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 141
211. ПРАТ ТАЛЬНІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

17137
132

212. ТЗОВ ТД АСКО 115
213. ПРАТ ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ 14
214. ПРАТ ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ 25
215. ПРАТ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЦЕНТР РОГАНСЬКОГО 

ПРОМВУЗЛА
15

216. ПАТ ТЕРЕМНО ХЛІБ 34
217. ПАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ КАР’ЄР 69
218. ПАТ ТОМАШГОРОДСЬКИЙ ЩЕБЕНЕВИЙ ЗАВОД 67
219. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «ЮГ» 113
220. ПРАТ ТРОЯНІВСЬКЕ 62
221. ПАТ ТУТКОВСЬКИЙ 48
222. ПРАТ УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ 160
223. ПРАТ УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

АСКА-ЖИТТЯ
149

224. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ 45
225. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПО 

ПРОМИСЛОВОМУ ТА САНІТАРНОМУ ОЧИЩЕННЮ 
ГАЗІВ

100

226. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
ТЕХНОЛОГІЇ СУДНОВОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

93

227. ПРАТ УКРГАЗОТРЕЙД 54
228. ПРАТ УКРГІДРОСПЕЦБУДПРОЕКТ 154
229. ПРАТ УКРЗАХІДВУГЛЕБУД 116
230. ТОВ УКРЛОМГРУП 115
231. ПАТ УКРСОЦБАНК 156
232. ПРАТ УМАНСЬКИЙ ОПТИКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 20
233. ПРАТ УПРАВЛІННЯ КОМПЛЕКТАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ 

МАТЕРІАЛІВ УБ ХАЕС
41

234. ПРАТ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ І АВТОТРАНСПОРТУ 138
235. ПРАТ УСБПЗ «УКРТОРГМОНТАЖТЕХНІКА» 145
236. ПРАТ ФАНЕРИ ТА ПЛИТИ 12
237. ПРАТ ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» 158
238. ПАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС №1» 155
239. ПРАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРДЖЕНТ ГРУП» 8
240. ПРАТ ФІРМА УМАНЬСПЕЦМОНТАЖПРОЕКТ - 1 32
241. ПРАТ ФОТО ТАВРІЇ 110
242. ПРАТ ФПГ АТІКА 4
243. ПРАТ ХАРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА ІМ. М.В. ФРУНЗЕ 121
244. ПРАТ ХАРКІВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ
118

245. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ 117
246. ПРАТ ХЕРСОНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА 112
247. ПРАТ ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 126
248. ПАТ ХІМПРОММЕТ 14
249. ПРАТ ХІМТЕПЛОМАШ 91
250. ПРАТ ХЛІБОЗАХИСТ 104
251. ПАТ ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО 17
252. ПРАТ ХОРОШІВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 102
253. ПРАТ ХПП 26
254. ПРАТ ЧЕРКАСЬКЕ ПИВО 37
255. ПРАТ ЧЕРКАСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ №525 39
256. ПАТ ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1 64
257. ПРАТ ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА 145
258. ПРАТ ЯМПІЛЬСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД 15
259. ПАТ ЯМПІЛЬТЕХСЕРВІС 60
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