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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

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Приватне акціонерне товариство 
кременчуцька виробничо-

торговельна фірма «кремтекс»
код за ЄДрПоу 00309699

(39600, україна, Полтавська обл., м. кременчук, 
вул. 29 вересня, 11/19), 

повідомляє про проведення річних 
Загальних зборів акціонерів

Дата, час та місце проведення: 26 квітня 2018 року о 14-00 за 
адресою: 39600, україна, Полтавська обл., м. кременчук, вул. 29 ве-
ресня 11/19, Прат квтф «кремтекс», актова зала.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться в день прове-
дення зборів за місцем проведення зборів з 13-00 до 13-45 год. на під-
ставі документу, що посвідчує особу, а представникам акціонерів також 
необхідно мати довіреність на передачу їм права участі у зборах, оформ-
лену згідно з чинним законодавством України. 

Загальна кількість простих іменних акцій – 306 157 акцій, у т.ч. голо-
суючих – 278 518 акцій. 

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

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної 

комісії.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, затвер-

дження регламенту Загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління 

ПрАТ КВТФ «Кремтекс» про результати фінансово- господарської діяль-
ності Товариства за 2017 рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії 
ПрАТ КВТФ «Кремтекс» про результати фінансово-господарської діяль-
ності Товариства за 2017 рік та затвердження висновків Ревізійної комі-
сії.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 
ПрАТ КВТФ «Кремтекс» за 2017 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2017 рік та затвердження 

розміру дивідендів за 2017 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ КВТФ 

«Кремтекс».
10. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ КВТФ «Кремтекс».
11. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами 

Наглядової ради, обрання уповноваженої особи на підписання контр-
актів.

12. Про схвалення (затвердження) значних правочинів, вчинених 
ПрАТ КВТФ «Кремтекс».

13. Про попередне надання згоди на вчинення ПрАТ КВТФ «Кремтекс» 
значних правочинів.

основні показники 
фінансово – господарської діяльності Прат квтф «кремтекс» 

за 2017 рік (тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний Попередній
Усього активів 8495 9754
Основні засоби 4725 4937
Запаси 1611 1468
Сумарна дебіторська заборгованість 1070 2206
Гроші та їх еквіваленти 304 354
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

3467 3402

Власний капітал 4182 4117
Зареєстрований статутний капітал 735 735
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 958 3508
Поточні зобов’язання і забезпечення 3355 2126
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

108 995

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

0,35 3,24

Адреса власного веб-сайту ПрАТ КВТФ «Кремтекс», на якому розмі-
щується інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включе-
них до проекту порядку денного: www.kremteks.pat.ua

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до 
Загальних зборів у робочі дні з 8-00 до 16-00 год. за адресою: 39600, 
Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 29 Вересня 11/19, 
ПрАТ КВТФ «Кремтекс», кабінет Голови Правління – Генерального ди-
ректора, а у день проведення Загальних зборів - також у місці їх прове-
дення.

Від дати надіслання /отримання повідомлення акціонери користують-
ся всіма правами, визначеними ст.36, 38 закону України «Про акціонерні 
товариства» (надалі – статті) протягом строку, визначеного статтями.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю 
регулюється ст.39 закону України «Про акціонерні товариства».

Відповідальна особа – Голова Правління – Генеральний директор 
Мисник Д.М.

Телефон для довідок: (0536) 74-27-11
наглядова рада Прат квтф «кремтекс»

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління – Генеральний директор _________ Д.М. Мисник

(найменування посади) (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
  М.П. 21.03.2018 р.         (дата) 
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річна інформація емітента облігацій тзов «тД «аско» за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДрПоу, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента: Товариство з обмеже-
ною вiдповiдальнiстю «Торговий дiм «Аско», Код за ЄДРПОУ:32358937, 
Місцезнаходження : 08001, київська обл., макарiвський район,  

смт.макарiв, вул.б.Хмельницького, 9 офiс71, тел. 0355763999.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-

доступній інформаційній базі даних комісії: 23.03.2018 р.
3. адреса сторінки в мережі інтернет, на якій розміщено регуляр-

ну річну інформацію: tdasko.emiti.net

товариство З обмеженою вiДПовiДальнiстю 
«торговий Дiм «аско»

На виконання ст. 64 Закону України «Про акціонерні товариства», Товари-
ство з обмеженою відповідальністю «Укрломгруп» код ЄДРПОУ 40817350 
(без правочину з іншими особами щодо узгодження дій для досягнення 
спільної мети), повідомляє про свій намір придбати прості іменні акції Пу-
блічного акціонерного товариства «Вторинні ресурси» код ЄДРПОУ 24714951 
(надалі ПАТ «Вторинні ресурси»), у кількості 84 566 480 (вісімдесят чотири 
мільйони п’ятсот шістдесят шість тисяч чотириста вісімдесят) штук, що ста-

новитиме 98,8686% статутного капіталу ПАТ «Вторинні ресурси». Номіналь-
на вартість однієї акції становить 0.05 (нуль) гривень 5 копійок, загальна но-
мінальна вартість 4 228 324,00 (чотири мільйони двісті двадцять вісім тисяч 
триста двадцять чотири) гривень 00 копійок. За наслідками такого придбан-
ня ТОВ «Укрломгруп» стане власником значного пакету 10 і більше відсотків 
голосуючих акцій ПАТ «Вторинні ресурси». ТОВ «Укрломгруп» та його афілі-
йовані особи не володіють акціями ПАТ «Вторинні ресурси».

товариство З обмеженою віДПовіДальністю «укрломгруП»
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ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:
 (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815



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

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

121

річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонер-
них товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення 
цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійсни-

ли приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

Приватне акцiонерне 
товариство 
«ПолiссябуДресурси»; 
13994261; 35312, Рівненська обл., 
Рiвненський район, смт. Клевань, 
вул. Центральна, 36; (0362) 272150

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії

23.03.2018р.

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

http://polissabudresursy.io.ua

річна інформація 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім 

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

1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента

Приватне акціонерне 
товариство «Златиця», 
21541131, вул. Набережна 27, с. Бобриця, 
Києво-Святошинський район, Київська об-
ласть, 08142, (044) 239-23-66

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії

26.03.2018

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

д/н



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

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

122

ПовіДомлення 
про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства «вінницяфармація»
Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Вінницяфарма-

ція» ( місцезнаходження Товариства: 02166, м. Київ, Лісовий проспект, 
буд. 39-А ) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, 
які відбудуться 27 квітня 2018 р. об 11-00 год. за адресою: 02166, 
м. Київ, Лісовий проспект, буд. 39-А (1-й поверх, офіс Товариства ) .

Реєстрація акціонерів ( їх представників ) проводитиметься 27 квітня 
2018 р. з 10-00 до 10-45 год. за місцем проведення зборів. 

Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
річних Загальних зборах, є 24 година 23.04.2018р.

Станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідо-
млення про проведення річних Загальних зборів , а саме: на 05.03.2018 р. 
загальна кількість акцій 80 936 344 шт., загальна кількість голосуючих 
акцій 80 808 564 шт. 

Проект порядку денного :
1. обрання голови та членів лічильної комісії, прийняття рішення 

про припинення їх повноважень. 
Проект рішення : обрати лічильну комісію річних Загальних 

зборів акціонерів Товариства із 3-х осіб у складі: - голова лічильної 
комісії - Шкаранда Тетяна Олександрівна ( бухгалтер Товариства ), 
член лічильної комісії - Коваленко Надія Вікторівна ( комерційний 
директор), член лічильної комісії - Іванова Раїса Василівна ( головний 
бухгалтер ). 

Припинити повноваження вказаної лічильної комісії після прийняття 
річними Загальними зборами акціонерів рішень, опечатування бюлете-
нів для голосування, які були використані під час проведення цих річних 
Загальних зборів, передачі протоколів про підсумки голосування до про-
токолу річних Загальних зборів та доведення підсумків голосування до 
відома акціонерів Товариства.

2. Затвердження регламенту річних Загальних зборів акціонерів.
Проект рішення: затвердити регламент річних Загальних зборів 

акціонерів:
доповідачу — до 30 хв., виступи в дебатах — до 5 хв., відповіді на 

запитання — до 3 хв.
Питання доповідачам ставляться в усній формі, заяви на виступ 

подаються у письмовій формі. 
Акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється, і 

тільки один раз. Голосування проводиться бюлетенями, за принципом: 
1 голосуюча акція — 1 голос для вирішення кожного з питань, винесених 
на голосування. Збори проводяться з перервою на 5 хвилин після голо-
сування по проектам рішень кожного питання порядку денного для на-
дання можливості лічильній комісії провести підрахунок голосів, офор-
мити протокол і підготуватися для надання учасникам зборів 
інформації про підсумки голосування і прийняті рішення. Оголошення 
підсумків голосування та прийняті рішення здійснює голова лічильної 
комісії.

3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяль-
ності товариства за 2017 рік.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. 
Проект рішення: затвердити звіт Правління про результати фі-

нансово - господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Визнати 
діяльність Правління в 2017 році задовільною. 

4. Звіт наглядової ради товариства про діяльність в 2017 році, 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 

Проект рішення : затвердити звіт Наглядової ради Товариства про 
діяльність в 2017 році. 

Визнати діяльність Наглядової ради Товариства у 2017 році задо-
вільною. 

5. розгляд висновку незалежного аудитора за підсумками ауди-
торської перевірки річної фінансової звітності товариства за 2017 
рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: висновок аудитора прийняти до відома. 
6. Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік.
Проект рішення: затвердити річний звіт Товариства , в тому числі 

річну фінансову звітність, за 2017 рік. 
7. Затвердження порядку покриття збитків, отриманих товари-

ством в 2017 році.
Проект рішення: збитки, отримані Товариством в 2017 році, покрити 

за рахунок прибутків майбутніх періодів.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та 

членів наглядової ради товариства.
Проект рішення: припинити повноваження голови Наглядової ради 

Кощея Олександра Олексійовича і членів Наглядової ради: Пустовіта 
Ігоря Олександровича, Капусенко Євгена Олександровича, Решетняка 

Валентина Віталійовича, Колоколова Віталія Геннадійовича в зв»язку з 
закінченням строку їх повноважень. 

9. обрання членів наглядової ради товариства.
Проект рішення №1: обрати членом Наглядової ради акціонера 

Кощея Олександра Олексійовича
Проект рішення №2: обрати членом Наглядової ради акціонера 

Пустовіта Ігоря Олександровича
Проект рішення №3: обрати членом Наглядової ради акціонера 

Капусенко Євгена Олександровича 
Проект рішення №4: обрати членом Наглядової ради акціонера 

Колоколова Віталія Геннадійовича
Проект рішення №5: обрати членом Наглядової ради акціонера 

Решетняка Валентина Віталійовича 
10. встановлення розмірів винагороди для голови і членів на-

глядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, які 
укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання цих договорів з головою і членами наглядової ради.

Проект рішення №1: повноваження голови і членів Наглядової ради 
Товариства здійснювати на безоплатній основі. 

Проект рішення №2: затвердити умови цивільно-правових догово-
рів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товари-
ства.

Проект рішення №3: уповноважити голову Правління Товариства 
підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з головою і 
членами Наглядової ради.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного річних Загальних зборів, а також інформація, зазначена в части-
ні четвертій статті 35 Закону України « Про акціонерні товариства» - http://
apteca.com.ua.

Від дати надсилання повідомлення про проведення річних Загальних 
зборів до дати проведення цих зборів акціонери можуть ознайомитись з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту по-
рядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 02166, м. Київ, Лісовий 
проспект, буд. 39-А, 1-й поверх, офіс Товариства, в робочі дні тижня в 
робочі години з 10-00 до 17-00 години, а в день проведення зборів акціо-
нерів— в місці їх проведення з 9-00 до 11-00 години. Відповідальною 
особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами є заступник 
голови Правління Шменько Софія Іванівна. Товариство до початку річних 
Загальних зборів у встановленому ним порядку надає письмові відповіді 
на письмові запити акціонерів щодо питань, включених до проекту по-
рядку денного та порядку денного цих зборів. 

Після отримання повідомлення про проведення річних Загальних 
зборів акціонери Товариства мають право вносити пропозиції щодо питань, 
включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів, а також 
щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради, кількість яких не може 
перевищувати кількісного складу Наглядової ради. Пропозиції вносяться 
не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення цих зборів, а щодо кандида-
тів до складу Наглядової ради — не пізніше ніж за сім днів до дати про-
ведення річних Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань 
до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з 
цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Това-
риства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат 
представником акціонера (акціонерів).

Пропозиція до проекту порядку денного подається в письмовій 
формі із зазначенням прізвища (найменування ) акціонера, який її 
вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозицій до 
питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу акцій, що на-
лежать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу На-
глядової ради. 

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або 
більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов»язковому включенню 
до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, в інших 
випадках Наглядова рада Товариства приймає рішення про включення 
пропозицій до проекту порядку денного та затверджує порядок денний.

Зміни до проекту порядку денного річних Загальних зборів вносяться 
лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропоно-
ваних питань.

Порядок участі та голосування на річних Загальних зборах за довіре-
ністю:

представником акціонера на вказаних зборах може бути фізична осо-
ба або уповноважена особа юридичної особи чи територіальної громади. 
Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути 
представниками інших акціонерів Товариства на річних Загальних збо-
рах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на 

Приватне акціонерне товариство «вінницяфармація»
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певний строк та має право в будь-який момент замінити або відкликати 
його, повідомивши про це Правління Товариства.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах, 
видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадо-
вими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися 
депозитарною установою.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах 
від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповно-
важеною на це її установчими документами.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосу-
вання на річних Загальних зборах декільком своїм представникам. 
Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних 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 пред-
ставник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо 
голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, 
представник вирішує всі питання щодо голосування на річних Загаль-
них зборах акціонерів на свій розсуд. Надання довіреності на право 
участі та голосування на річних Загальних зборах не виключає право 
участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого 
представника. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учас-
ників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідо-
мивши про це реєстраційну комісію та Правління Товариства, або 
взяти участь у річних Загальних зборах особисто. 

У разі, якщо:
- для участі в річних Загальних зборах з»явилося декілька представ-

ників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана 
пізніше;

- акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження 
щодо голосування на річних Загальних зборах здійснюється за їх згодою 
одним із співвласників або їх загальним представником.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його 
представнику) лише в разі відсутності в акціонера (його представника) 
документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в 
разі участі представника акціонера — також документів, що підтверджують 
повноваження представника на участь в річних Загальних зборах Това-
риства. 

Для участі у річних Загальних зборах при собі необхідно мати: 
акціонерам — паспорт ;
для керівника акціонера — юридичної особи: паспорт та витяг із Єди-

ного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань;
для батьків дітей — свідоцтво про народження дитини і свій паспорт;
представнику акціонера — паспорт і посвідчену згідно з чинним зако-

нодавством України 
довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах. 
Телефони для довідок: (044) 518-52-21.

 наглядова рада Прат “вінницяфармація”

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «КД Життя» по-
відомляє, що чергові річні Загальні збори акціонерів відбудуться 26 квіт-
ня 2018 року о 12 годині за місцезнаходженням товариства: м. київ, ву-
лиця Полтавська, 10.

Перелік акціонерів складено на підставі зведеного облікового реєстру 
акціонерів ПрАТ «СК «КД Життя» станом на 24 годину 20 квітня 2018 року.

Реєстрація акціонерів почнеться о 10 годині і закінчиться за 15 хв. до 
початку зборів. Для реєстрації акціонеру необхідно мати паспорт, а пред-
ставнику акціонера – паспорт та доручення. 

Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком 
денним, за адресою: м. Київ, вулиця Полтавська, 10.

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами, є Поліщук Олександр Володимирович. Телефон для довідок: 
 (044)  237 77 48.

Для участі у Загальних Зборах акціонеру необхідно мати при собі паспорт 
(документ, що внесено до анкетних даних рахунку в цінних паперах), а пред-
ставнику (-ам) акціонера – паспорт (документ зазначений в довіреності) та 
довіреність на право представляти інтереси акціонера на Загальних Зборах, 
оформлену згідно з вимогами чинного законодавства, у разі якщо пред-
ставник акціонера юридичної особи уповноважений відповідно до статутних 
документів, необхідно мати при собі також завірений належним чином ста-
тут та документ про призначення на посаду. Порядок участі та голосування 
на Загальних Зборах 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 проекту порядку денного: 
www.kd-life.com.ua

Акціонери Товариства або їх уповноважені представники можуть після 
отримання повідомлення про проведення Загальних Зборів користуватися 
правами, наданими акціонерам у порядку та строки, що визначені статтями 
36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

 Станом на 21.03.2018 року загальна кількість акцій Товариства становить 
36 015 та голосуючих акцій 36 015. 

Акціонери вправі надавати письмові запитання щодо питань включених 
до проекту порядку денного Загальних Зборів та порядку денного Загальних 
Зборів, відповіді на які надаються ПрАТ «СК «КД Життя» до початку За-
гальних Зборів в письмовій формі поштою чи вручаються акціонерам (їх 
уповноваженим представникам) особисто не пізніше ніж в десятиденний 
строк з дати отримання. Відповіді на письмові запитання акціонерів не на-
даються у разі якщо до письмового запитання акціонера не додано доку-
ментів щодо ідентифікації його як акціонера (виписка з рахунку в цінних 
паперах), в тому числі не зазначено його адресу.

Порядок денний:
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, 

обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження звіту Голови правління про результати діяльності това-

риства за 2017 рік.
4. Затвердження річного звіту за 2017 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку/покриття збитків товариства 

за результатами діяльності у 2017 році.
6. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 

Правління, Ревізора.
7. Затвердження висновку зовнішнього аудитора.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної 

комісії.
Проекти рішень з питань порядку денного.

1. Обрати Лічильну комісію у складі Голови - Устинова Є.Б., члена - По-
ліщука В.Я.

2. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Поліщука В.Я., секрета-
рем Загальних зборів акціонерів – Устинова Є. Б. Голосування проводити 
за принципом одна проста акція – один голос, порядком голосування визна-
чити відкрите голосування шляхом підняття рук.

3. Затвердити звіт Голови Правління про результати діяльності Товари-
ства за 2017 рік.

4. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
5. Не направляти частину нерозподіленого прибутку на виплату дивіден-

дів акціонерам, а використати прибуток Компанії на розробку нових про-
дуктів страхування, їх просунення на ринку та збільшення об’ємів продажів 
існуючих продуктів.

6. Не приймати будь-яких рішень за наслідками розгляду звітів Наглядо-
вої ради та Ревізора.

7. Затвердити підготовлений незалежним аудитором висновок щодо 
річної фінансової звітності за 2017 рік.

8. Прийняти рішення про припинення повноважень Лічильної комісії.
основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний 
(2017)

попередній 
(2016)

Усього активів 211568 179 293
Основні засоби 17211 16 221
Фінансові інвестиції 145018 68 628
Запаси 8 6
Сумарна дебіторська заборгованість 26608 24 673
Грошові кошти та їх еквіваленти 22543 69 608
Нерозподілений прибуток -24157 -24 616
Власний капітал 42896 41 251
Статутний капітал 36015 36 015
Довгострокові зобов'язання 164293 135 552
Поточні зобов'язання 4379 2 490
Чистий прибуток (збиток) 1625 -344
Середньорічна кількість акцій (шт.) 36015 36 015
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

20 20

Приватне акціонерне товариство «страХова комПанія «кД життя»
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Шановний акціонер!
Приватне акціонерне товариство «леокон» 
(надалі – товариство) інформує про проведення річних загальних 

зборів акціонерів (надалі - Збори)
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представни-

ків акціонерів) для участі в Зборах: 27 квітня 2018 року з 10 години 
30 хвилин до 10 годин 45 хвилинДата та час відкриття (проведення) 
Зборів: 27 квітня 2018 року об 11-00 годинімісце реєстрації учасників 
та проведення Зборів: 03061, україна, м. київ, вул. Пост-волинська, 5, 
приміщення актового залу.місцезнаходження товариства: 03061, украї-
на, м. київ, вул. Пост-волинська, 5.Дата складання переліку акціонерів, 
які мають право на участь у Зборах: перелік складається станом на 
24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів 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 Генерального 

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

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

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

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

новій редакції.
9. Про затвердження у новій редакції Положень: «Про загальні збори 

акціонерів Приватного акціонерного товариства «ЛЕОКОН», «Про Наглядо-
ву раду Приватного акціонерного товариства «ЛЕОКОН», «Про Ревізійну 
комісію Приватного акціонерного товариства «ЛЕОКОН», «Про Генераль-
ного директора Приватного акціонерного товариства «ЛЕОКОН», Кодексу 
корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «ЛЕО-
КОН».

10. Про ліквідацію (припинення) КОМПАНІЇ «ЕЛЕКОН-МОНТАЖ» ДО-
ЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВАТ «ЕЛЕКОН», обрання ліквідаційної комісії, за-
твердження порядку ліквідації, порядку розподілу майна, що залишилося 
після задоволення вимог кредиторів.

11. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

адреса веб-сайту товариства, на якому розміщена інформація з 
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного, а також інформацію, зазначену в ч.4 ст.35 Закону украї-
ни «Про акціонерні товариства» - http://04012000.smida.gov.ua/Порядок 
ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів: Кожен акціонер може 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 03061, Україна, м. Київ, 
вул. Пост-Волинська, 5 приміщення актового залу кожного робочого дня з 
09.00 до 12.00 години, а в день проведення Зборів - також у місці їх про-
ведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми Зборів Генеральний директор Товариства – Кобилінський Леонід Едуар-
дович.Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 
Закону україни «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом 
якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціо-
нерного товариства може містити завдання щодо голосування.Надання 
довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає 
право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, 
замість свого представника.Телефони для довідок: (044) 455-31-19.
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис. грн.)
найменування показника Звітний

2017 р.
Попере-

дній
2016 р.

Усього активів 74776 65117
Основні засоби (за залишковою вартістю) 13680 13743
Запаси 29326 20563
Сумарна дебіторська заборгованість 22867 19021
Гроші та їх еквіваленти 1072 397
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 12152 8395
Власний капітал 39915 36158
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 25001 25001
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 13799 13799
Поточні зобов’язання і забезпечення 21062 10355
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 3757 6588
Середньорічна кількість акцій (шт.) 100004 100004
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0037 0065

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 Зборах) 
не уклали з депозитарною установою договір на обслуговування рахунку 
в цінних паперах.наглядова рада Приватного ат «леокон»

Шановний акціонер!
Приватне акціонерне товариство «Парк інвест» 

 (надалі – «товариство»)
інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів  

(надалі – «Збори»)
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі в Зборах: 

27 квітня 2018 року з 12 години 30 хвилин до 12 годин 50 хвилин.
Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 27 квітня 2018 року о 13-00 

годині.
Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: україна, 04119, м. київ, 

вул. Дегтярівська, 27, контора-прохідна літ. «а-1».
Місцезнаходження Товариства: Україна, 04119, м. Київ, вул. Дегтярів-

ська, 27.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 

перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня прове-
дення Зборів 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 Директора за 

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

4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора 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 затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
9. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у 

новій редакції.

Приватне акціонерне товариство «Парк інвест»
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10. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

адреса веб-сайту товариства, на якому розміщена інформація з 
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного, а також інформацію, зазначену в ч.4 ст.35 Закону україни 
«Про акціонерні товариства» - www.parkinvest.emit.com.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Кожен 
акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 
Україна, 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27, контора-прохідна 
літ.  «А-1»., кожного робочого дня з 09.00 до 12.00 години, а в день про-
ведення Зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами Зборів Директор Товариства.

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

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

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

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

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

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

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

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

- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;

- довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та 
фізичних осіб).

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

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціо-
нерного товариства може містити завдання щодо голосування.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах 
не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав 
довіреність, замість свого представника.

Телефони для довідок : (044) 289-78-81.
основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)
Найменування показника

Звітний 
2017 р.

Попере-
дній

2016 р.
Усього активів 9954,6 9563,7
Основні засоби (за залишковою вартістю) 9583,8 9298,4
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 66,8 115,8
Гроші та їх еквіваленти 294,1 114,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 135,8 -288,5
Власний капітал 9869,7 9440,4
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 6000 600
Довгострокові зобов’язання і забезпечення - -
Поточні зобов’язання і забезпечення 84,9 123,3
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 153,1 126,3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6 000 6 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 25,52 21,05

наглядова рада Прат «Парк інвест»

Шановний акціонер!
Приватне акціонерне товариство «рембуДторг»  

(надалі – товариство) 
інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів  

(надалі - Збори)
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представни-

ків акціонерів) для участі в Зборах: 27 квітня 2018 року з 15 години 
30 хвилин до 15 годин 50 хвилин

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 27 квітня 2018 року о 
16-00 годині

місце реєстрації учасників та проведення Зборів: україна, м. київ, 
вул. народного ополчення, буд. 21 (другий поверх кімната директо-
ра).

місцезнаходження товариства: україна, 03151, м. київ, вул. народ-
ного ополчення, буд. 21.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Зборах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні 
до дня проведення Зборів 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 рішення з питань порядку проведення Зборів Товари-

ства.
3. Про обрання Голови та секретаря Зборів.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про 

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

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

риства за 2017 рік.
7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
адреса веб-сайту товариства, на якому розміщена інформація з 

проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного, а також інформацію, зазначену в ч.4 ст.35 Закону украї-
ни «Про акціонерні товариства» - http://rembudtorg.pat.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 

можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів: Кожен акціонер може 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Україна, м. Київ, 
вул. Народного Ополчення, буд. 21 (другий поверх кімната директора) кож-
ного робочого дня з 10-00 години до 12 00 години, а в день проведення 
Зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами Зборів Директор Товариства.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приватне акціонерне товариство «рембуДторг»
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фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на 
загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою 
особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціо-
нерного товариства може містити завдання щодо голосування.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах 
не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав 
довіреність, замість свого представника.

Телефони для довідок: (044) 249-09-48.
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис. грн.)
Найменування показника Звітний

2017 р.
Попередній

2016 р.
Усього активів 2877,1 2881,8
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2411,6 2467,2
Запаси 125,1 108,9
Сумарна дебіторська заборгованість 252,7 199,1
Гроші та їх еквіваленти 87,7 61,6

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (70,8) (27,5)
Власний капітал 2771,5 2814,8
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 2094,4 2094,4
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Поточні зобов’язання і забезпечення 105,6 67,0
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (43,3) (22,7)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 374 374
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

(0,12) (0,6)

наглядова рада Прат «рембуДторг» 
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 Зборах) 
не уклали з депозитарною установою договір на обслуговування рахунку 
в цінних паперах.

Шановні акціонери!
Приватне акціонерне товариство «Херсонський хлібокомбінат» – (далі 

по тексту – «Прат Херсонський хлібокомбінат», або «товариство») 
повідомляє, що 26 квітня 2018 року о 10 год. 00 хв. відбудуться загальні 
збори акціонерів ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» за адресою: 73000, 
україна, Херсонська обл., м. Херсон, вул. ладичука, 146, актова зала 
товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників, для участі у загальних зборах, 
буде проводитися 26 квітня 2018 року з 09 год. 00 хв. до 09 год. 45 хв. за 
адресою проведення загальних зборів: 73000, Україна, Херсонська обл., 
м. Херсон, вул. Ладичука, 146, актова зала Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників, для участі у загальних зборах, 
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь 
у загальних зборах, складеного, ПАТ «НДУ», станом на 24 год. 00 хв. за три 
робочих дні, до дня проведення загальних зборів, тобто на 24 год. 00 хв. 
20  квітня 2018 року. 

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі пас-
порт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представ-
ляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформленої згідно з чинним 
законодавством. Довіреність на право участі та голосування на загальнихз-
борах, видана фізичною особою, посвідчуєтьсянотаріусомабоіншимипоса-
довими особами, яківчиняютьнотаріальнідії, а такожможепосвідчуватися 
депозитарною установою у встановленомуНаціональноюкомісією з цінних-
паперів та фондового ринку порядку. 

До дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомити з 
документами за адресою: 73000, Україна, Херсонська обл., м. Херсон, ву-
лиця Гімназична, будинок 30, кабінет № 9 адміністративної будівлі з поне-
ділка по п'ятницю з 08 год. 00 хв. до 16 год. 30 хв., окрім обідньої перерви, 
що триває з 12 год. 00 хв. до 12 год. 30 хв.

В день проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з 
документами в місці проведення загальних зборів за адресою: 73000, Украї-
на, Херсонська обл., м. Херсон, вулиця Ладичука, 146, актова зала Товари-
ства.

Телефон для довідок - (0552) 49-41-72.
Відповідальна особа - голова наглядової ради Дурова Н.Т.

Перелік питань включених по проекту порядку денного 
(проект прядку денного разом з проектами рішень)

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту;
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів;
3. Звіт правління за підсумками фінансово – господарської діяльності 

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

4. Звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту; 

5. Звіт ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту;

6. Затвердження висновку ревізійної комісії;
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік;
8. Розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства за підсумками фі-

нансово – господарської діяльності Товариства у 2017 році;
9. Внесення змін до статуту Товариства, шляхом викладення його в 

новій редакції. Затвердження нової редакції статуту Товариства. Визначен-
ня особи, уповноваженої підписати статут Товариства у новій редакції, та 
визначення особи уповноваженої подати документи для вчинення держав-
ної реєстрації змін до установчих документів Товариства;

10. Внесення змін до положення про загальні збори Товариства, шляхом 
викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції положення 

про загальні збори Товариства. Визначення особи, уповноваженої підписа-
ти положення про загальні збори Товариства у новій редакції;

11. Внесення змін до положення про наглядову раду Товариства, шляхом 
викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції положення 
про наглядову раду Товариства. Визначення особи, уповноваженої підпи-
сати положення про наглядову раду Товариства у новій редакції;

12. Внесення змін до положення про правління Товариства, шляхом ви-
кладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції положення про 
правління Товариства. Визначення особи, уповноваженої підписати поло-
ження про правління Товариства у новій редакції;

13. Внесення змін до положення про ревізійну комісію Товариства, шля-
хом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції поло-
ження про ревізійну комісію Товариства. Визначення особи, уповноваженої 
підписати положення про ревізійну комісію Товариства у новій редакції;

14. Наступне схвалення значних правочинів, що вчинялися Товариством 
протягом звітного 2017 року;

15. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть 
вчинятися Товариством у ході фінансово – господарської діяльності, з трав-
ня 2018 року до травня 2019 року, з наданням повноважень голові правлін-
ня на підписання угод та супровідних документів до правочинів;

16. Припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства;
17. Обрання членів ревізійної комісії Товариства ;
18. Обрання голови ревізійної комісії Товариства;
19. Затвердження умов цивільно–правових договорів, що укладатимуть-

ся із новообраними членами ревізійної комісії та головою ревізійної комісії 
Товариства, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповно-
важуються на підписання договорів із членами ревізійної комісії та головою 
ревізійної комісії Товариства. 

Акціонери можуть звернутися до власного веб-сайту Товариства 
http://hleb.ks.ua за додатковою інформацію щодо проведення загальних зборів.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 43249 35711
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

23127 15925

Запаси 6915 8310
Сумарна дебіторська заборгованість 10738 10020
Гроші та їх еквіваленти 1219 727
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

6595 8697

Власний капітал 12665 10536
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

812 812

Довгострокові зобов’язання і забезпе-
чення

7560 4890

Поточні зобов’язання і забезпечення 23024 20259
Чистий фінансовий результат: 
(прибуток/збиток) 

2103 3656

Середньорічна кількість акцій (шт.) 3248400 3248400
Чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн) 

1.13 0.65

Достовірність інформації підтверджую
Голова правління  С.Б. Дуров
ПрАТ«Херсонський хлібокомбінат»

Приватне акціонерне товариство «Херсонський Хлібокомбінат»
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Приватне акціонерне товариство «гніДав-
ський цукровий ЗавоД» (Код за ЄДРПОУ 00372658) Місце-
знаходження: 43022, Україна, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Ранкова, буд. 1.
повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про про-
ведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»), 
які відбудуться «25» квітня 2018 року за адресою: волинська обл., м. 
луцьк, вул. ранкова, буд. 1, 3-й поверх, каб.№3. Початок зборів об 11-00 
годині. Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників проводити-
меться з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. за вищевказаною адресою прове-
дення Загальних зборів. 

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

Проект ПоряДку Денного та проекти рішень:
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.Обрати лі-

чильну комісію у наступному складі:Голова лічильної комісії Шубіна О.В., 
члени лічильної комісії Оверченко С.В., Бондаренко О.В.

2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.Затвер-
дити Головою зборів Янову Тетяну Анатоліївну, секретарем зборів Міщук 
Галина Степанівна.

3. Затвердження регламенту Загальних зборів Товариства. Затвердити 
Порядок проведення та регламент роботи загальних зборів акціонерів в 
наступній редакції:

З усіх питань порядку денного, в т.ч. процедурних питань, рішення 
приймається простою більшістю голосів акціонерів, що 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 в порядку передбаченому Ста-
тутом. Для проведення загальних зборів акціонерів пропонується на-
ступний 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.;

4. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту виконавчого органу. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 
2017 рік. Роботу правління Товариства визнати задовільною.

5. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2017 рік.Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Затвердити звіт 
Наглядової ради Товариства про діяльність у 2017 році. Роботу Наглядо-
вої ради Товариства визнати задовільною.

6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердити звіт та 
висноскиРевізійної комісії Товариства за 2017 рік. Роботу Ревізійної комісії 
Товариства визнати задовільною.

7. Затвердження річноїфінансової звітності та балансу Товариства за 2017 
рік.Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2017 рік.

8. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.Збиток 
Товариства покрити за рахунокприбутків майбутніхперіодів. Дивіденди за 
2017 рік в Товаристві не розподіляти та не виплачувати.

9. Про внесення змін до Статуту Товариства.Внести зміни до Статуту 
Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Уповноважити Голо-
ву правління підписати Статут ПрАТ «Гнідавський цукровий завод» у 
новій редакції, що затверджена Загальними зборами акціонерів. Доручити 
Голові правління Товариства особисто, або через представника на під-
ставі доручення забезпечити державну реєстрацію Статуту ПрАТ «Гні-
давський цукровий завод» у новій редакції.

10. Про затвердження реєстру договорів, укладених виконавчим органом 
за звітний період.Затвердити господарські договори, укладені Товари-
ством протягом звітного періоду, згідно реєстру, що додається до ма-
теріалів зборів.

11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ 
«Гнідавський цукровий завод» протягом одного року з дня проведення Загальних 
зборів.Схвалити укладання наступних значних правочинів, на суму до 

1 500 000 000,00 (Один мільярд п’ятсот мільйонів) гривень, які можуть вчиня-
тися ПрАТ «Гнідавський цукровий завод» протягом одного року з дня прове-
дення загальних зборів акціонерів: щодо вчинення значних правочинів, з при-
воду яких на момент проведення зборів невідомо чи будуть вчинятися 
Товариством протягом 2018 року вирішили схвалити вчинення Товариством 
у 2018 році і до моменту проведення у 2019 році наступних загальних зборів 
за рішенням Наглядової ради (без попереднього схвалення загальними збора-
ми) значних правочинів: договорів поставки, 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 Товари-
ства), що перевищують 25% від вартості активів Товариства за даними 
останньої річної фінансової звітності складеної станом на 31.12.2017р. 

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до 
дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам право 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного Загальних зборів у приміщенні ПрАТ «Гнідавський цукровий 
завод» за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Ранкова, буд. 1, юридич-
ний відділ 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. Відповідальною особою за порядок ознайом-
лення акціонерів із зазначеними документами, є уповноважена особа Това-
риства посада начальник юридичного відділу Янова Т.А. (тел.:0332 20-40-49). 
З питань порядку денного та організаційних питань проведення Загальних 
зборів звертатись до зазначеної уповноваженої особи. Інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного розміщена на власному веб-сайті 00372658.smida.gov.ua

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний ак-
ціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку 
денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу 
органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу 
кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати прове-
дення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу 
органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних 
зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного 
повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо канди-
датів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію 
про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера.

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

наглядова рада.

Повідомлення про проведення загальних зборів
(код за ЄДРПОУ: 01882551)

Публічне акціонерне товариство
«рубіжанський картонно-тарний комбінат»

код ЄДРПОУ 01882551, місцезнаходження: Україна, 93002, Луганська 
область, м. Рубіжне, вул. Менделєєва, буд.67 (далі – «товариство») пові-
домляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які 
відбудуться 26 квітня 2018 року о 13-30 годині за адресою: україна, 93006, 
луганська область, м. рубіжне, вул. менделєєва, буд.67, в приміщенні 
їдальні з наступним порядком денним:

1. Про припинення повноважень членів лічильної комісії, обраних на 

чергових загальних зборах акціонерів 28 квітня 2017 року та обрання нових 
членів лічильної комісії для підрахунку голосів на загальних зборах акціо-
нерів 26 квітня 2018 року.

2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд звіту Генерального директора про фінансово-господарську ді-

яльність Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
4. Розгляд звіту Наглядової ради про проведену в 2017 році роботу та 

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

роботу в 2017 році.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

Публічне акціонерне товариство «рубіжанський картонно-тарний комбінат»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації: 1. Загальні 
відомості: Повне найменування емітента: Приватне 
акцiонерне товариство «виробничо-
комерцiйна фiрма «леся»; Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента: 00309097; Місцезнаходження емітента: 11708 Житомирська обл 
м. Новоград-Волинський Вул. Героїв Майдану , буд. 3 А; Міжміський код, 
телефон та факс емітента: (04141) 2-45-05; Електронна поштова адреса 
емітента: prat.lesya@lesyanv.com.ua; Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.
lesya.ho.ua; Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення 
про виплату дивідендів

2. текст повідомлення: 13 березня 2018 року загальними зборами 
акцiонерного товариства було прийняте рiшення про виплату дивiдендiв 
акцiонерам товариства ПрАТ «ВКФ «Леся».

23 березня 2018 року на засiданнi наглядової ради ПрАТ «ВКФ «Леся» 
(протокол №5/2018 вiд 23.03.2018 р) була визначено 10 квiтня 2018 року 
датою складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв. 
Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних 
зборiв складає 21 000 000,00 грн. (Двадцять один мiльйонiв гривень 
00 копiйок). При цьому, розмiр виплати дивiдендiв на одну просту акцiю 
складає 21,00 грн. (Двадцять одна гривня 00 копiйок).

Виплата дивiдендiв здiйснюється у строк з 10.04.18 р. по 13.09.18 р.
Спосiб виплати дивiдендiв встановлено наступний: Товариство здiйснює 

виплату дивiдендiв через депозитарну систему та безпосередньо 
акцiонерам.

Рiшенням наглядової ради встановлено наступний порядок виплати 
дивiдендiв:

-дивiденди виплачуються виключно грошовими коштами згiдно з 
перелiком акцiонерiв, складеним на 10.04.18р.;

-виплата дивiдендiв здiйснюється в порядку, встановленому 
Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, а саме:

А) шляхом перерахування суми дивiдендiв поштовим переказом на 
адреси акцiонерiв.

Б) шляхом перерахування Товариством вiдповiдної суми дивiдендiв на 
рахунок акцiонера вiдкритий у банкiвськiй установi;

В) шляхом перерахування коштiв, що пiдлягають виплатi на грошовий 
рахунок Центрального депозитарiю в Розрахунковому центрi з обслугову-
вання договорiв для подальшого переказу коштiв з цього рахунку на ра-
хунки депозитарних установ та депозитарiїв кореспондентiв з метою їх 
подальшого переказу депозитарними установами на рахунки акцiонера.

Акцiонер самостiйно обирає спосiб виплати дивiдендiв, про що подає 
Товариству за його мiсцезнаходженням в оригiналi вiдповiдну письмову 
заяву.

Дивiденди акцiонерам - нерезидентам виплачуються Товариством в 
iноземнiй валютi- Євро, пiсля зняття заборони Нацiонального банку України 
у перерахунку за курсом НБУ на дату проведення загальних зборiв 
акцiонерiв (13.03.2018р.).

3. Підпис:Директор Кондратюк Тетяна Миколаївна, підтверджує до-
стовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона 
несе відповідальність згідно з законодавством. 23.03.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Приватне  
акцiонерне товариство «ДнiПро 

мотор iнвест»
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ДНIПРО 
МОТОР IНВЕСТ"

2. Код за ЄДРПОУ 14298457
3. Місцезнаходження 03134, м.Київ, Якутська, 14
4. Міжміський код, телефон та факс (044)205-59-66 (044)205-59-67 
5. Електронна поштова адреса M.Mikheenko@dmi.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації

www.dmi.com.ua

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

ii. текст повідомлення
Згiдно рiшення Протоколу № 4 засiдання Наглядової ради ПРИВАТ-

НОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНIПРО МОТОР IНВЕСТ» вiд 
19.03.2018 та Наказу № ДМ-0018 вiд 19.03.2018 р., припинено повно-
важення Андрiїшена Сергiя Анатолiйовича, який перебував на посадi 
19 рокiв, пакетом акцiй не володiє, iнших посад протягом останнiх 
5 рокiв не обiймав. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має та не наддала згоду на розкриття паспорт-
них даних.

Згiдно рiшення Протоколу № 4 засiдання Наглядової ради ПРИВАТ-
НОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНIПРО МОТОР IНВЕСТ» вiд 
19.03.2018 р. обрана терміном на 5 років, на посаду Генерального 
директора – Фiлiмончук Iнна Костянтинiвна, яка приступає до виконан-
ня своїх обов'язкiв з 20.03.2018 р., згiдно Наказу № ДМ-0018 вiд 
19.03.2018 р.,пакетом акцiй не володiє, iншi посади, якi обiймала про-
тягом останнiх 5 рокiв - ПрАТ «ДМI», начальник вiддiлу якостi. Посадо-
ва особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має та не наддала згоду на розкриття паспортних даних.

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 Фiлiмончук Iнна Костянтинiвна
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвищекерівника)

М.П. 20.03.2018
(дата)

7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2017 рік.
8. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2017 рік.
9. Реорганізація та зміна типу Товариства.
10.Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства та за-

твердження нової редакції Статуту Товариства.
11.Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
13.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що будуть уклада-

тися з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи уповноваженої 
на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

14.Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
15.Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 2 253 104 1 983 684
Основні засоби 752 116 833 536
Довгострокові фінансові інвестиції 240 433 242 943
Запаси 409 524 244 607
Сумарна дебіторська заборгованість 641 196 518 522
Грошові кошти та їх еквіваленти 160 781 123 464
Нерозподілений прибуток 711 518 350 480
Власний капітал 1 138 899 829 507
Статутний капітал 16754 16 754
Довгострокові зобов'язання 487 263 204 466
Поточні зобов'язання 626 942 949 711

Чистий прибуток (збиток) 322 350 147 437
Середньорічна кількість акцій (шт.) 14 006 171 14 006 171
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп влас-
них акцій протягом періоду

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1148 1142

Реєстрація акціонерів для участі в зборах проводиться згідно переліку 
акціонерів Товариства, складеного станом на 24-00 годину 22 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, 93006, Луганська область, 
м. Рубіжне, вул. Менделєєва, буд.67), 26 квітня 2018 року з 11-30 до 13-00 
за місцевим часом. Акціонерам потрібно мати при собі документ, що за-
свідчує особу, а представникам акціонерів - документи, які підтверджують 
їх повноваження згідно з діючим законодавством України.

З матеріалами до загальних зборів можна ознайомитися по 25.04.2018р. 
(включно) у робочі дні (крім суботи та неділі) з 10.00год. до 16.00год. (обідня 
перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: м.Рубіжне, вул.Менделєєва, 
67, 1 поверх, кабінет відділу цінних паперів. Відповідальний за ознайомлен-
ня акціонерів з документами – спеціаліст відділу цінних паперів Власова 
Ніна Федорівна, а також на власному веб-сайті www.rktk.com.ua. Телефон 
для довідок з питань ознайомлення з документами: (06453) 9-23-73.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
генеральний директор Пат «рктк»  геннадій мінін
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Приватне акціонерне товариство «кеЗно»
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів та 

проект порядку денного
1.Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КЕЗНО» (далі-Товариство), 01033, м. Київ, 
вул. В.Яна, 3/5.

2.Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди 
мають прибути акціонери) для проведення загальних зборів: 27 квітня 
2018р. о 14.00, м.київ, вул. в.яна,3/5, на другому поверсі, кабінет гене-
рального директора, кімната№1.

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

з 13.00 год. до 13.50 год 27 квітня 2018р. При собі мати документ, що по-
свідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково довіреність.

4.Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 23.04.2018р.

5.Перелікпитань з проектом рішень щодо кожного з питань, включених 
до проекту порядку денного:

Проект ПоряДку Денного:
1.) Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2.) Обрання Голови та Секретаря загальнихзборівакціонерівТовари-

ства.
3.) Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність 

Товариства за 2017 рік.
4.) Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2017 року.
5.) Звіт та затвердження висновку Ревізора Товариства за підсумками 

2017 року.
6.) Затвердженнярічногозвіту, балансу Товариства за 2017рік.
7.) Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за 

підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017р. 
8.) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 

звіту Генерального директора, звіту Ревізора Товариства.
9.) Про внесення змін та доповнень до Статуту товариства шляхом за-

твердження його в новій редакці та надання повноважень Генеральному 
директору Товариства на підписання Статуту Товариства у новій редакції і 
здійснення усіх дій, пов`язаних з його державною реєстрацією.

10.) Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства 
шляхом затвердження їх у новій редакції.

11.) Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-

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

12.) Затвердження правочинів які вчинялися Товариством протягом 2017 р.
13.) Про повноваження Генерального директора ПРАТ «КЕЗНО» на пред-

ставництво ПРАТ «КЕЗНО» на загальних зборах учасників ТОВ «Будмета-
лінжиніринг» та підписання документів від імені ПРАТ «КЕЗНО».

6.Адреса власного веб-сайту, на якомурозміщенаінформація з 
проектомрішень,щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного, а також інформація, зазначена в ч.4 ст.35 Закону України «Про 
акціонерні товариства»: 22889936.infosite.com.ua.

7.Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання по-
відомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних 
зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнахо-
дженням Товариства у робочі дні, робочий час з 9.00 до 16.00 в кабінеті Гене-
рального директора, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх 
проведення.Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з вищезазначеними документами: Генеральний директор 
Лодигін Олександр Юрійович. Телефон для довідок: (044) 289-41-61.

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

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 8464 8464
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1223 1223
Запаси 30 30
Сумарна дебіторська заборгованість 972 972
Гроші та їх еквіваленти 175 175
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 0 0
Власний капітал - -
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 315 315
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 12272 12272
Поточні зобов’язання і забезпечення 9951 9951
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -34 -73
Середньорічна кількість акцій (шт.) 300000 300000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0,1133 -0,2433

наглядова рада товариства

Повідомлення 
про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство «гіПроцивільПромбуД» (код 
ЄДРПОУ 02497697, місцезнаходження: Україна, 01054, м. Київ, вул. Гоголів-
ська, 22-24) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 
26 квітня 2018 р. о 14 год. 00 хв. за адресою: україна, м. київ, вул.
бульварно-кудрявська, 26, приймальня, к.207. Дата складання переліку 
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 20 квітня 2018 
року.

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

1. Про обрання Лічильної комісії.
2. Звіт Правління про результати роботи ПрАТ «Гіпроцивільпромбуд» в 

2017 році та прийняття рішення за наслідком його розгляду.
3. Звіт Наглядової ради ПрАТ «Гіпроцивільпромбуд» про результати 

роботи у 2017 році та прийняття рішення за наслідком його розгляду.
4. Висновки Ревізійної комісії ПрАТ «Гіпроцивільпромбуд» про результа-

ти роботи у 2017 році та прийняття рішення за наслідком їх розгляду.
5. Про розподіл прибутку і виплату дивідендів в ПрАТ «Гіпроцивільпром-

буд»: визначення частини прибутку, що використовується для виплати ди-
відендів. 

6. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради, за-
твердження кількісного складу Наглядової ради.

7. Обрання Голови та членів Наглядової ради.
Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитися 26 квітня 

2018 року з 13 год. 00 хв. до 13 год. 45 хв. за місцем проведення зборів. 
Для реєстрації та участі в Загальних зборах акціонерам при собі необхідно 
мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу; представникам ак-
ціонерів - паспорт або інший документ, що посвідчує особу і довіреність на 
право участі та голосування, оформлену і видану відповідно до законодав-
ства України.

Для ознайомлення з матеріалами щодо загальних зборів акціонери мо-
жуть звернутись до Вікторук Ганни Павлівни за адресою: 01054, Україна, 
м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 26, 2-й поверх, кімната № 213 з поне-
ділка по четвер, з 10.00 до 15.00. Телефон для довідок: (044) 482-01-33.

Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій до порядку 

денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів. 
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціо-
нерів з вищезазначеними документами: Голова Наглядової Ради, Добро-
вінський С.Р. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію 
з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: www.projects.com.ua

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

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 88460 23248
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1169 4218
Запаси 967 42
Сумарна дебіторська заборгованість 1305 2856
Гроші та їх еквіваленти 84652 10756
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 48137 8068
Власний капітал 62315 22246
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 2528 2528
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 130 94
Поточні зобов’язання і забезпечення 26015 908
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 101503 1450
Середньорічна кількість акцій (шт.) 33711 33711
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 26,95 0,39

Особа, яка підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідом-
ленні та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом – Голова 
Наглядової ради ПрАТ «Гіпроцивільпромбуд», Добровінський С.Р. акцентує-
мо увагу акціонерів, що право голосу на Загальних зборах мають тільки 
ті акціонери, які мають при собі мати паспорт або інший документ, що 
посвідчує особу; представники акціонерів - паспорт або інший документ, 
що посвідчує особу і довіреність на право участі та голосування, оформ-
лену і видану відповідно до законодавства україни (нотаріально заві-
рена), а також заключили договір із новою депозитарною установою.

голова наглядової ради
Прат «гіпроцивільпромбуд» с.р.Добровінський

Приватне акціонерне товариство  
«гіПроцивільПромбуД»
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Приватне акціонерне товариство «ЗаПоріЗь-
ка конДитерська фабрика» (далі – ПрАТ «ЗКФ», Товари-
ство), (код ЄДРПОУ 00382094; місцезнаходження: 69063, м. Запоріжжя,вул. 
Святого Миколая, 7) повідомляє про проведення річних Загальних зборів 
акціонерів.Дата та час проведення річних Загальних зборів акціонерів: 26 
квітня 2018 року о 14-00 годині. Місце проведення річних Загальних зборів 
акціонерів: 69063, м. Запоріжжя, вул. святого миколая, 7, приміщення 
адміністративного корпусу товариства, другий поверх, зал для про-
ведення річних загальних зборів акціонерів. Реєстрація акціонерів для 
участі у річних Загальних зборах акціонерів відбуватиметься 26 квітня 2018 
року з 11-00 до 12-00 години за місцем проведення зборів. Для реєстрації 
необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – документи, 
які надають їм право участі у річних Загальних зборах акціонерів, відповід-
но до чинного законодавства. Дата складення переліку акціонерів, які мають 
право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 20 квітня 2018 року 
станом на 24-00 годину.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1.Обрання лічильної комісії та секретаря річних Загальних зборів акціо-

нерів Товариства.
2.Встановлення порядку проведення річних Загальних зборів акціонер-

ного Товариства. 
3.Розгляд звіту Виконавчої дирекції Товариства за 2017 рік та прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту.
4.Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту.
5.Про затвердження річної звітності та балансу Товариства за 2017 рік.
6.Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017рік та прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту.
7.Про розподіл прибутку і збитків за підсумками роботи Товариства за 

2017 рік
8.Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
9.Про затвердження положень про органи управління Товариства у новій 

редакції у зв’язку зі зміною до Статуту Товариства.
10.Про припинення повноважень та діяльності Ревізійної комісії Товари-

ства.
11.Про визнання Положення про Ревізійну комісію Товариства таким, що 

втратило чинність.
12.Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної 

комісії Товариства
13.Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядо-

вої ради Товариства
14.Про обрання членів Наглядової ради Товариства
15.Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами На-

глядової ради, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх вина-
городи, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з 
членами наглядової ради Товариства.

16.Про внесення змін і доповнень до Статуту Товариства, шляхом ви-
кладення його у новій редакції.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 

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

З матеріалами по питанням порядку денного акціонери можуть ознайо-
митися за місцезнаходженням ПрАТ «ЗКФ», другий поверх, кабінет юридич-
ного відділу, з понеділка по середу з 10-00 до 13-00 години, а в день про-
ведення загальних зборів – приміщення адміністративного корпусу 
Товариства, другий поверх, зал для проведення річних загальних зборів 
акціонерів. Документи надаються учаснику для ознайомлення на підставі 
його письмового запиту, наданого не пізніше ніж за три робочих дні до дати 
ознайомлення. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати документ, 
що посвідчує особу, належно оформлену довіреність. Посадова особа То-
вариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми – начальник юридичного відділу Крошка Володимир Вікторович. Това-
риство до початку Загальних зборів надаватиме письмові відповіді на 
письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денно-
го Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів.Відповідно до 
ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має 
право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту питань по-
рядку денного Загальних зборів Товариства не пізніше 20 днів до дати 
проведення Загальних зборів Товариства.Пропозиції щодо включення нових 
питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень 
з цих питань.Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів То-
вариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (наймену-
вання) акціонера, який її вносить, кількості, типу/або класу належних йому 
акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції ак-
ціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голо-
суючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку 
денного Загальних зборів.Інформація про загальну кількість акцій та голо-
суючих акцій станом на 24 годину 22 березня 2018 року – дату складання 
переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних 
зборів :загальна кількість акцій - 3 483 215 штук простих іменних 
акцій;загальна кількість голосуючих акцій - 3 373 235 штук.

Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» при 
визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах не враховуються 
акції акціонерів, які до 23 квітня 2018 року ( дата складання переліку акціоне-
рів, які мають право на участь у Загальних зборах) не уклали з депозитарною 
установою договір на обслуговування рахунку в цінних паперах. Крім того, 
звертаємо Вашу увагу, що відповідно до пункту 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 рахунка в цінних паперах від власного імені або 
здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, від-
критий в іншій депозитарній установі.У разі, якщо Ви як власник цінних паперів 
не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслу-
говування рахунка в цінних паперах, Ваші цінні папери не будуть враховані 
при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів.

Телефон для довідок депозитарної установи ПрАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ»: 
(061) 213-26-42.Телефон для довідок (061) 213-77-62. 

наглядова рада Прат «Зкф»

Приватне акціонерне товариство «лаура» 
повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 29 квітня 
2018 р. за місцезнаходженням Товариства: м. черкаси, вул. в‘ячеслава 
чорновола, 114/42, актова зала.

Реєстрація акціонерів: 29 квітня 2018 р. з 14-30 год. до 14-55 год. 
Початок зборів: 29 квітня 2018 о 15-00 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.

6. Звіт Наглядової ради про роботу за 2017 р.
7. Звіт Ревізійної комісії. Затвердження річного звіту та балансів Товари-

ства станом на 31.12.2017 р 
8. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 р.

Найменування показника період
звітний попере-

дній
Усього активів 33,6 46,8
Основні засоби 23,7 25,3
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0

Сумарна дебіторська заборгованість 8,7 7,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,2 14,1
Нерозподілений прибуток -2,1 -24,5
Власний капітал 3,2 9,8
Статутний капітал 0,8 0,8
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 30,4 37,0
Чистий прибуток (збиток) -2,1 -6,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 660 1 660
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 10

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 – 
em22797915.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. 
В‘ячеслава Чорновола, 114/42, офіс 2, в робочі дні з 8-00 до 12-00 години. 
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами - 
директор Таранова Г.І. . 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. 
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ПовіДомлення
про проведення чергових загальних зборів  

акціонерного товариства
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА 

«А.В.К.», М. МУКАЧЕВО» (скорочено ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА 
«А.В.К.», М. МУКАЧЕВО»), код ЄДРПОУ 00382088, повідомляє про прове-
дення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФА-
БРИКА «А.В.К.», М. МУКАЧЕВО».

Повне найменування товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.», М. МУКАЧЕВО». Місцезнахо-
дження товариства: Україна, Закарпатська область, 89600, місто Мукачеве, 
вул. Духновича, будинок 14.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 26.04.2018 року о 10-00 
годині за адресою: україна, Закарпатська область, 89600, м. мукачеве, 
вул. Духновича, буд. 14, приміщення актовий зал Пат «конДитерська 
фабрика «а.в.к.», м. мукачево».

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів та їх представників для 
участі у загальних зборах: реєстрація учасників загальних зборів буде про-
водитись 26.04.2018 року з 09-15 год. до 09-45 год. за адресою: вул. Духно-
вича, буд. 14, м. Мукачеве, приміщення прохідної ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА 
ФАБРИКА «А.В.К.», М. МУКАЧЕВО».

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати паспорт, а 
представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти 
інтереси ак ціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами 
чинного законодавства України.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності 
на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право 
участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість 
свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасни-
ків загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, по-
відомивши про це реєстраційну комісію та Генерального директора Товари-
ства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для 
участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, за-
реєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. 
У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повнова-
ження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою 
одним із співвласників або їх загальним представником.

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – станом на 24 годину 20.04.2018 року.

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

Проект ПоряДку Денного:
1) Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів 

ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.», М. МУКАЧЕВО» та прийняття 
рішення про припинення їх повноважень.

2) Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голо-
сування на Загальних зборах акціонерів та бюлетеня для кумулятивного 
голосування на Загальних зборах акціонерів.

3) Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

4) Про розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА 
«А.В.К.», М. МУКАЧЕВО» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.», 
М. МУКАЧЕВО» за 2017 рік.

5) Про розгляд звіту виконавчого органу ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИ-
КА «А.В.К.», М. МУКАЧЕВО» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту виконавчого органу ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА 
«А.В.К.», М. МУКАЧЕВО» за 2017 рік.

6) Про розгляд звіту Ревізійної комісії ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА 
«А.В.К.», М. МУКАЧЕВО» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.», 
М. МУКАЧЕВО» за 2017 рік.

7) Про розгляд звіту та висновків зовнішнього аудитора щодо річного 
звіту ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.», М. МУКАЧЕВО» за 2017 
рік.

8) Про затвердження річного звіту ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА 
«А.В.К.», М. МУКАЧЕВО» за 2017 рік.

9) Про розподіл прибутку або збитків ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА 
«А.В.К.», М. МУКАЧЕВО» за 2017 рік та затвердження плану розподілу при-
бутку на 2018 рік. 

10) Про виплату дивідендів та їх розмір.

11) Про затвердження змін до Статуту ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА 
«А.В.К.», М. МУКАЧЕВО» (далі за текстом ТОВАРИСТВО) шляхом викла-
дення його в новій редакції. 

12) Про обрання особи, уповноваженої на підписання Статуту ТОВАРИ-
СТВА в новій редакції. 

13) Про затвердження змін до внутрішніх положень ТОВАРИСТВА шля-
хом викладення їх у новій редакції.

14) Про обрання членів Ревізійної комісії ТОВАРИСТВА.

15) Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради 
ТОВАРИСТВА.

16) Про обрання членів Наглядової ради ТОВАРИСТВА.

17) Про затвердження умов цивільно-правових та трудових договорів 
(контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ТОВАРИСТВА, 
встановлення розміру їх винагороди. 

18) Про обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових 
та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядо-
вої ради ТОВАРИСТВА.

19) Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 
ТОВАРИСТВОМ протягом одного року з дати прийняття цього рішення За-
гальними зборами акціонерів.

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

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання 
акціонерам даного повідомлення до 26.04.2018 року (включно) акціонери 
можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного загальних зборів, та проектами рішень з питань, що 
виносяться на голосування у робочі дні, робочий час за місцезнаходженням 
ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.», М. МУКАЧЕВО» 89600, м. Му-
качеве, вул. Духновича, буд. 14, 2 поверх приміщення офісу ПАТ «КОНДИ-
ТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.», М. МУКАЧЕВО», кабінет бухгалтерії. В день 
проведення загальних зборів - у місці їх проведення. Посадова особа, від-
повідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генераль-
ний директор .ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.», М. МУКАЧЕВО» 
Папазова Валентина Іванівна. Акціонери мають право не пізніше початку 
загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, 
включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денно-
го загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного 
загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних 
зборів, а щодо кандидатів в органи Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до 
дати проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій фор-
мі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, 
ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість 
та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту 
рішення, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - кількість та тип 
належних кандидату акцій та іншу інформацію, передбачену чинним зако-
нодавством України. Акціонери мають право у встановлений чинним зако-
нодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у 
включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З 
запитаннями та роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до про-
екту порядку денного акціонери можуть звертатися до Генерального дирек-
тора Папазової Валентини Іванівни за наведеним нижче номером телефо-
ну.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведен-
ня загальних зборів, складеним станом на 20.03.2018 року, загальна кількість 
простих іменних акцій Товариства становить 73840 штук, загальна кількість 
голосуючих акцій Товариства становить 55454 штук.

Довідки за телефоном (03131) 2-15-08

Публічне акціонерне товариство  
«конДитерська фабрика «а.в.к.», м. мукачево»
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Приватне акціонерне товариство «тальнів-
ське автотрансПортне ПіДПриЄмство 17137» 
повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 27 квітня 
2018 року за місцезнаходженням Товариства: черкаська обл. м. тальне, 
вул. соборна, 115, актова зала.

Реєстрація акціонерів: 27 квітня 2018 р. з 13-00 год. до 13-50 год. 
Початок зборів: 27 квітня 2018 р. о 14-00 год.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-

них зборах – 23.04.2018 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. Звіт ревізійної комісії. Затвердження річного звіту та балансу Товари-

ства станом на 31.12.2017 р. та їх затвердження.
7. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 р.
8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

Найменування показника (тис. грн.) Період
звітний попередній

Усього активів 782 1040
Основні засоби 95 153
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 283 320
Сумарна дебіторська заборгованість 60 237

Грошові кошти та їх еквіваленти 317 316
Нерозподілений прибуток 59 385
Власний капітал 259 585
Статутний капітал 200 200
Довгострокові зобов’язання 0 5
Поточні зобов’язання 523 450
Чистий прибуток (збиток) -326 -15
Середньорічна кількість акцій (шт.) 798000 798000
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) 66 75

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати паспорт, для 
представника акціонера крім паспорта - доручення на право участі в за-
гальних зборах та на голосування, оформлене згідно з чинним законодав-
ством України.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного – 
em03120288.ab.ck.ua.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» до дня скликання 
загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитися з документами пов'язаними 
з порядком денним зборів, за адресою: Черкаська обл. м. Тальне, вул. Собор-
на, 115, приймальна ПрАТ, в робочі дні з 9-00 до 12-00 години. Відповідальна 
особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний дирек-
тор Накопюк Віталій Іванович. 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.

Шановні акціонери!
Приватне акціонерне товариство «Новгород-Сіверський завод буді-

вельних матеріалів» (код за ЄДРПОУ – 00292089, місцезнаходження: 
Україна, 16000, Чернігівська область, м. Новгород-Сіверський, вулиця 
Козацька, 56), далі – Товариство), повідомляє про скликання річних за-
гальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбу-
дуться 26 квітня 2018 р. о 12 годині 00 хвилин за адресою : україна, 
16000, чернігівська область, м. новгород-сіверський, вулиця козаць-
ка, 56, кімната 1.

Проект ПоряДку Денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів 

лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Ломико Андрій Віталійо-
вич – майстер погруз пункту , членів лічильної комісії Уланову Людмилу 
Василівна - бухгалтер .

2. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів 
Товариства.

Проект рішення: Обрати Головой загальних зборів – Генерального 
директора Товариства Киреєв Миколу Миколалайовича та Секретарем - 
Головного бухгалтера Згутницьку Ларису Ігорівну на строк до завершен-
ня загальних зборів

3. Звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік та прийняття 
рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товари-
ства за 2017 рік.

4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення 
за наслідками його розгляду.

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

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

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

6. Затвердження порядку покриття збитків Товариства. 
Проект рішення: Збиток, отриманий Товариством у 2017 році, у 

розмірі 2424 тис. грн., покрити за рахунок нерозподіленого прибутку 
минулих періодів. 

1. 7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом ви-
кладення його в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товари-
ства, у зв’язку з його приведенням у відповідність до чинного законодав-
ства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Голо-
ву загальних зборів Киреєва Миколу Миколалайовича та Секретаря 
загальних зборів Згутницьку Ларису Ігорівну підписати Статут в новій 
редакції. Уповноважити Генерального директора Киреєва М.М. забез-

печити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.
8. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства 

шляхом викладення їх в новій редакції.
Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Положень Товари-

ства «Про загальні збори акціонерів», «Про наглядову раду» та «Про 
Генерального директора», у зв’язку з їх приведенням у відповідність до 
чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах акціонерів, – 20 квітня 2018 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 26 квітня 2018 
року з 11:30 до 11:55 години за місцем проведення загальних зборів.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що 
посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, 
що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право 
брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмеж-
уючись цим:

керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських фор-
мувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом 
юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про 
надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних 
зборах Товариства;

представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним 
законодавством України довіреність, яка надає представнику право на 
участь та голосування на загальних зборах Товариства. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіренос-
ті на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право 
участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість 
свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учас-
ників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, 
повідомивши про це реєстраційну комісію та Генерального директора 
Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо 
для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, 
зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана 
пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, 
повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх 
згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

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

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та 
проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за 
місцезнаходженням Товариства: Україна, 16000, Чернігівська область, 
м. Новгород-Сіверський, вулиця Козацька, 56, кімната 1., у робочі дні, 

Приватне акціонерне товариство  
«новгороД-сіверський ЗавоД буДівельниХ матеріалів»
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робочі години, а в день проведення загальних зборів - за місцем прове-
дення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Киреєв М.М. 
Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти 
Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту по-
рядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного 
загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних 
зборів, а щодо кандидатів в органи Товариства – не пізніше ніж за 7 днів 
до дати проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій 
формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити 
прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, 
кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або 
проекту рішення, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - кількість 
та тип належних кандидату акцій та іншу інформацію, передбачену чинним 

законодавством України. Акціонери мають право у встановлений чинним 
законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у 
включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З 
запитаннями та роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до про-
екту порядку денного акціонери можуть звертатися до Генерального ди-
ректора Киреєва М.М за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведен-
ня загальних зборів, складеним станом на 19 березня 2018 року, загальна 
кількість простих іменних акцій Товариства становить 14159858 штук, за-
гальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 14078947 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень 
до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інфор-
мація, передбачена чинним законодавством України: : http://zsm.com.ua/

Довідки за телефоном: (04658)21148.
наглядова рада

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

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

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне 
товариство 
"слов'янський 
маШинобуДiвний 
ЗавоД"

2. Код за ЄДРПОУ 01412377
3. Місцезнаходження 84122 мiсто Слов'янськ  

вул. Свiтлодарська,65
4. Міжміський код, телефон та факс 06262 2 29 23 06262 2 29 23
5. Електронна поштова адреса bezpeka@smz.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.smz.ua

7. Вид особливої інформації

ii. текст повідомлення
У зв’язку зi звiльненням за власним бажанням 22.03.2018р. припинено 

повноваження члена Наглядової ради ПАТ «СМЗ» Андрiанової Свiтлани 
Миколаївни (паспорт серiя ВВ 314226, виданий Слов’янським МВ УМВСУ в 
Донецькiй областi 17.02.1998р., часткою у статутному капiталi емiтента не 
володiє). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазна-
чена особа не має. Андрiанова Свiтлана Миколаївна перебувала на посадi 
члена Наглядової ради ПАТ «СМЗ» останнi п’ять рокiв. Замiсть особи, повно-
важення якої припинено нiкого не призначено (не обрано) на посаду члена 
Наглядової ради.

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 Придворов Павло Анатолiйович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.03.23
(дата)

(код за ЄДРПОУ – 19020011, місцезнаходження – 04205, м.Київ, 
проспект Оболонський, 26) частково спростовує інформацію в пу-
блікації, надрукованої в газеті Бюлетень «Вiдомостi Національної 
комiсiї з цінних паперів та фондового ринку» №33 від 17.02.2017 
року, а саме: в Розділі «основні показники фінансово-

господарської діяльності підприємства (тис. грн.)» значення в 
колонці «за звітній період» слід читати : Усього активів: 321710, 
Нерозподілений прибуток: -5649, Власний капітал: -840, Довгостро-
кові зобов’язання: 95945, Поточні зобов’язання: 226605, Чистий 
прибуток (збиток): 49676

Приватне акціонерне товариство  
«буДинок Побуту «оболонь»

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

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. Першотрав-

нева (Героїв Холодного Яру), 72
4. Міжміський код, телефон та факс (0472) 39-61-55 (0472) 54-01-46
5. Електронна поштова адреса corpsekretar@azot.ck.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://azot.ck.ua/content/news7/
inform/information.php

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

ii. текст повідомлення

Повноваження члена Наглядової ради ПАТ «АЗОТ» Анiсiмова Олексiя 
Анатолiйовича припиненi за його особистою заявою вiдповiдно до вимог 
пункту 1 абзацу 2 частини 1 ст. 57 Закону України «Про акцiонернi товариства» 
та абзацу другого пункту 12.30 Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «АЗОТ» без прийняття рiшення вiдповiдним органом управлiння. 
Згода на публiкацiю паспортних даних не отримана. Володiє часткою в ста-
тутному капiталi ПАТ «АЗОТ» у розмiрi 0,0000008%. Пiдстава дострокового 
припинення повноважень - особиста заява посадової особи. Строк, протягом 
якого особа перебувала на посадi - 6 рокiв 9 мiсяцiв. Посадова особа непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Замiсть посадо-
вої особи, повноваження якої припинено, нiкого не призначено.

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 ПАТ 
"АЗОТ"

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 2018.03.22

(дата)

річна інформація  
Приватного акціонерного товариства  

«квіти львова»  
за 2017 рік, 

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство «Квiти 

Львова»,  Код за ЄДРПОУ :23967029, Місцезнаходження: м.Львiв, вул.
Вiтовського, 18; тел.: (032) 225-50-63

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 23.03.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: kvitylvova.lviv.ua

Приватне акціонерне товариство  
«квіти львова»



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

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

134

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

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

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 

"Страхова компанiя "Український 
страховий стандарт"

2. Код за ЄДРПОУ 22229921
3. Місцезнаходження 04073, м. Київ, 

провулок Балтiйський, 20
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 590-09-14 (044) 590-09-16

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

http://usstandart.com.ua/about.html

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

ii. текст повідомлення
Припинено повноваженя Члена Правлiння - Заступника Голови 

Правлiння з андерайтингу та перестрахування ПрАТ "Страхова компанiя" 
Український страховий стандарт" - Шепеля Олександра Валентиновича. 
Пiдстава - заява вiд 23.03.2018 року.

Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi: 4 роки.
Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Не погашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi посади: За-
ступник голови правлiння ПрАТ «СК «Український страховий стандарт» (з 
01.08.2013 по сьогоднiшнiй день); Начальник управлiння андерайтингу мо-
торних видiв страхування ПрАТ «СК «Українська страхова група» (з 
15.10.2012 по 31.07.2013); Заступник директора департаменту андерай-
тингу та методологiї ПрАТ «СК «Українська страхова група» (з 02.07.2012 
по 14.10.2012); 

Вакантна посада Члена Правлiння Товариства вiдкрита.
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 коваленко Євген 

володимирович
голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 23.03.2018
(дата)

Приватне акцiонерне товариство
 “страХова комПанiя “український страХовий станДарт”

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

емітента 
i. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛИСИЧАНСЬКА НАФТОВА 

ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ»
2. Код за ЄДРПОУ 32292929
3. Місцезнаходження 93113 Лисичанськ В.Сосюри (Свердлова)371 

оф  1-А
4. Міжміський код, телефон та факс 06451,7-27-00 9-35-77
5. Електронна поштова адреса ZAOLINIK@rosneft.ru
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.lisnpz.com
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

відомості про набуття прямо або опосередковано особою 
(особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, 

які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого
контрольного пакета у розмірі 95 і більше відсотків,

простих акцій акціонерного товариства
ii. текст повідомлення 

20.03.2018 на адресу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЛИСИЧАНСЬКА НАФТОВА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» (далі - 
ПрАТ «ЛИНІК») надійшла інформація від особи, яка здійснює облік права 
власності на акції емітента у депозитарній системі України, про зміну скла-
ду акціонерів ПрАТ «ЛИНІК», яким належить домінуючий пакет у розмірі 
95 і більше відсотків простих акцій ПрАТ «ЛИНІК». Найменування власни-
ка акцій: РОСНЄФТЬ SH ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (ROSNEFT SH 
INVESTSMENTS LIMITED).Ідентифікаційний код: НЕ 135708.Розмір част-
ки власника (власників) акцій в загальній кількості акцій до набуття права 
власності на такий пакет акцій: 0%; розмір частки власника (власників) ак-
цій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на 
такий пакет акцій:0 %; розмір частки власника (власників) акцій в загальній 
кількості акцій після набуття права власності на такий пакет акцій: 
95,212297%; розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості 
голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій: 
95,212297%. Дата вчинення дії: 20.03.2018 Найвища ціна придбання акцій 
протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включ-
но з днем набуття, дата набуття такого пакета: не розкривається (інфор-
мація надійшла від особи, яка здійснює облік права власності на акції емі-
тента у депозитарній системі України).

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

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

2. генеральний директор  бойко і.в.

Приватне акціонерне товариство «лисичанська нафтова інвестиційна комПанія»

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 акціонерне товари-

ство "Гніванський завод спецза-
лізобетону"

2. Код за ЄДРПОУ 00282435
3. Місцезнаходження 23310 м.Гнівань Тиврівський р-н, 

Вінницька обл. Промислова, 15
4. Міжміський код, телефон та факс (04355) 3-36-76 (04355) 3-31-97
5. Електронна поштова адреса gnivanszb@ukrpost.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://gnivanszb.com.ua/

7. Вид особливої інформації

ii. текст повідомлення
Рішенням акціонера від 16.03.2018 № 71-5/33-5, отриманого 

23.03,.2018р.,яке прийнято на засіданні правління ПАТ «Укрзалізниця» 
(протокол від 16.03.2018 № Ц-64/27 Ком.т.) членом ревізійної комісії об-
рано Бондарчука І.П. як представника ПАТ «укрзалізниця» строком на 3 
роки. Часткою в статутному капіталі не володіє. Згоди на розкриття пас-
портних даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі злочини не 

має. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: стар-
ший ревізор з контролю витрат м. Київ відділу ревізій і контролю структур-
них підрозділів Центру ревізій з контролю за фінансово-господарською 
діяльністю підрозділів Південно-Західної залізниці, старший ревізор з 
контролю м. Київ за фінансово-господарською діяльністю Південно-
Західного регіонального управління контролю та внутрішнього аудиту  
Укрзалізниці, старший ревізор з контролю м. Київ за фінансово-
господарською діяльністю служби контролюта внутрішнього аудиту регіо-
нальної філії «Південно-Західна залізниця», старший ревізор з контролю 
м. Київ за фінансово-господарською діяльністю управління аудиту та 
контролю регіональної філії «Південно-Західна залізниця» Департаменту 
аудиту та контролю, старший ревізор з контролю м. Київ за фінансово-
господарською діяльністю управління внутрішнього аудиту та контролю 
регіональної філії «Південно-Західна залізниця» Департаменту внутріш-
нього аудиту та контролю

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 онищенко і.м.
голова правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.03.23
(дата)

Приватне акціонерне товариство “гніванський ЗавоД сПецЗаліЗобетону”
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 

«Свiт друку»
2. Код за ЄДРПОУ 22363246
3. Місцезнаходження 79008, м. Львiв, вул. Винниченка, 30
4. Міжміський код, телефон та факс (032) 294-91-16 (032) 294-91-16
5. Електронна поштова адреса svdruku@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://svitdruku.wix.com/package

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення 
про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів

ii. текст повідомлення
Наглядовою радою ПрАТ «Свiт друку» (протокол № 4/18 вiд 22 березня 

2018 р.) було прийнято рiшення про надання згоди на попереднє схвален-
ня значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року з 
моменту прийняття цього рiшення:

надати згоду на укладення протягом не бiльш як одного року з дати 
прийняття цього рiшення Товариством правочинiв, ринкова вартiсть майна 
або послуг, що є їх предметом, становитиме суму вiд 31,92 тис грн.. до 

79,80  тис. грн., що складає вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, без попереднього 
схвалення укладення зазначених правочинiв Наглядовою радою Товари-
ства. Такi правочини можуть стосуватись усiєї дiяльностi Товариства – з 
усiх питань, пов‘язаних з господарською дiяльнiстю (в тому числi надання 
та отримання послуг, замовлення та виконання робiт, купiвля товарiв, отри-
мання кредитiв тощо), гранична сукупна вартiсть таких правочинiв не пови-
нна перевищувати 2 000 000,00 грн. (два мiльйони гривень 00 коп.).

Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi -- 
319,20 тис. грн.

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 
активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi -- 
626,57 %

Загальна кiлькiсть членiв Наглядової ради -- 3
Кiлькiсть членiв Наглядової ради, присутнiх на засiданнi Наглядової 

ради -- 3
Кiлькiсть членiв Наглядової ради, що проголосували «за» -- 3
Кiлькiсть членiв Наглядової ради, що проголосували «проти» – 0

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади чеславський андрiй леонiдович
генеральний директор (під-

пис)
(ініціали та прізвище керівника)

М.П. 22.03.2018
(дата)

Приватне акцiонерне товариство «свiт Друку»

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 

«Свiт друку»
2. Код за ЄДРПОУ 22363246
3. Місцезнаходження 79008, м. Львiв, вул. Винниченка, 30
4. Міжміський код, телефон та факс (032) 294-91-16 (032) 294-91-16
5. Електронна поштова адреса svdruku@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://svitdruku.wix.com/package

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення 
про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів

ii. текст повідомлення
Рiчними загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного това-

риства «Свiт друку» (протокол № 1 вiд 21 березня 2018 року) було прийня-
то рiшення про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, 
якi можуть вчинятися Товариством протягом року з моменту прийняття 
цього рiшення:

надати згоду на укладення протягом не бiльш як одного року з дати 
прийняття цього рiшення Товариством правочинiв, ринкова вартiсть майна 
або послуг, що є їх предметом, становитиме суму бiльшу 79,80 тис. грн., що 

складає бiльше 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi Товариства, за умови схвалення укладення зазначе-
них правочинiв Наглядовою радою Товариства. Такi правочини можуть сто-
суватись усiєї дiяльностi Товариства – з усiх питань, пов‘язаних з господар-
ською дiяльнiстю (в тому числi надання та отримання послуг, замовлення 
та виконання робiт, купiвля товарiв, отримання кредитiв тощо), гранична 
сукупна вартiсть таких правочинiв не повинна перевищувати  
2 500 000,00 грн. (два мiльйони п‘ятсот тисяч гривень 00 коп.).

Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
вьавш  – 319,20 тис. грн.

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 
активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 
783,21 % 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй– 6 500
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 

зборах – 6 170
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» – 6 170
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» – 0

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади чеславський андрiй леонiдович
генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 21.03.2018
(дата)

Приватне акцiонерне товариство «свiт Друку»

Повідомлення 
 про виникнення особливої інформації емітента 

i. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО «ВЕРЕС».
2. Код за ЄДРПОУ: 20402031. 3. Місцезнаходження: 13300 Житомир-

ська обл., м. Бердичiв вул. Войкова, 98. 4. Міжміський код, телефон та 
факс: 04143-2-02-05. 5. Електронна поштова адреса: veres@emitents.
in.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації: veres.emitents.in.ua. 7. Вид 
особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.

ii. текст повідомлення 
Припинення повноважень та обрання посадових осіб виконано згід-

но рішення Загальних зборів акціонерів, які відбулись 16.03.2018 р., у 
зв’язку з прийняттям рішення про припинення товариства шляхом пере-
творення в ТОВ та призначенням комісії з припинення, припинено по-
вноваження. Посадові особи акціями товариства не володіють, непога-

шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немають та не надали 
згоди на розкриття паспортних даних. Строк, на який обрано осіб: до 
закінчення процесу перетворення. Припинено повноваження Директора 
Осипенка Володимира Марковича. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посаді: з 22.04.2016 р. Осипенка Володимира Марковича об-
рано на посаду Голова комісії з припинення. Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п’яти років: Директор ПрАТ «ВЕРЕС». Чириця 
Наталія Вікторівна обрана на посаду Член комісії з припинення. Інші по-
сади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: не працювала. 
Столяр Світлана Юріївна обрана на посаду Член комісії з припинення. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: не працю-
вала.

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

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

2. голова комісії з припинення  осипенко  в.  м.

Приватне акцiонерне товариство «верес»
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До уваги акціонерів
Приватного акціонерного товариства «бориспільський комбінат 

будівельних матеріалів»
(код ЄДрПоу – 05408059, (м. Бориспіль, вул. Запорізька, 16)
Наглядова Рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БО-

РИСПІЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ», повідомляє, що 
річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 27 квітня 2018 року 
о 14 годині 00 хвилин за адресою: 08300, україна, київська обл., м. бо-
риспіль, вул. Запорізька, 16 (адміністративна будівля), кімната №1. 
реєстрація акціонерів буде проводитись з 13:00 до 13:50. за місцем 
проведення річних Загальних зборів акціонерів. Право на участь у збо-
рах мають особи, що включені в перелік акціонерів Товариства. Дата скла-
дання переліку акціонерів – 23.04.2018 року.

Проект порядку денного:
1. Про обрання голови та секретаря лічильної комісії. Проект рішення 

«Обрати головою лічильної комісії Бибик Віру Михайлівну, обрати секрета-
рем лічильної комісії Махлай Катерину Віталіївну».

2. Про обрання голови та секретаря річних Загальних зборів. Проект рі-
шення «Обрати головою річних Загальних зборів Шалімова Ігоря Володи-
мировича та секретарем – Гамзу Тетяну Олексіївну».

3. Звіт Голови правління про результати діяльності Товариства за 
2017 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту. Проект рішен-
ня «Затвердити Звіт Голови правління про результати діяльності Товари-
ства за 2017 рік».

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. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2017 рік. Проект рішення: 
«Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік».

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Проект рішення: 
«Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік».

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства. Проект рішення: «Дивіденди з 
чистого та нерозподіленого прибутку Товариства за 2017 рік не виплачува-
ти. Прибуток Товариства за 2017 рік залишити у розпорядженні Товариства 
та направити на розвиток та оновлення матеріально-технічної бази Товари-
ства».

8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 
Правління. Проект рішення «Припинити повноваження голови та членів 
правління Товариства: Голови правління Шалімова Ігоря Володимировича 
та членів правління Бабій Людмили Миколаївни, Голіяд Олександри Олек-
сандрівни». 

9. Затвердження умов договорів з головою та членами Правління та 
встановлення розміру їх винагороди, обрання уповноваженої особи для під-
писання договорів з членами Правління. Проект рішення «Затвердження 
умов договорів з головою та членами Правління та встановлення розміру їх 
винагороди, обрання уповноваженої особи для підписання договорів з чле-
нами Правління». 

10. Про обрання Голови та членів правління Товариства. Проект рішен-
ня «Обрати Правління в новому складі: Голова правління – Шалімов Ігор 
Володимирович, члени правління – Бабій Людмила Миколаївна, Гаврилюк 
Анатолій Миколайович». 

11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 
ради. Проект рішення «Припинити повноваження членів Наглядової ради 
Товариства: Лимаря Андрія Федоровича, Тимошенка Сергія Петровича, 
Нижниченка Олександра Сергійовича».

12. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства. 
Проект рішення «Обрати Наглядову раду в новому складі: Терещенко Оль-
ги Юріївни, Тимошенка Сергія Петровича, Гамзи Тетяни Олексіївни». 

13. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та вста-
новлення розміру їх винагороди, обрання уповноваженої особи для підпи-
сання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення «Затвердити умови договорів, що укладаються з члена-
ми Наглядової ради Товариства. Уповноважити Голову Правління Товари-
ства підписати від імені Товариства договори на виконання обов’язків чле-
нів Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради 
виконують свої обов’язки на безоплатній основі». 

14. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії 
Товариства. Проект рішення «Припинити повноваження членів Ревізійної 
комісії Товариства: Бистрої Світлани В’ячеславівни, Протопопової Наталії 
Володимирівни, Куценко Олени Юріївни». 

15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов до-
говору з членами Ревізійної комісії та встановлення розміру їх винагороди, 
обрання уповноваженої особи для підписання договору з членами Ревізій-
ної комісії. Проект рішення «Обрати Ревізійну комісію Товариства в новому 
складі: Бистра Світлана В’ячеславівна, Протопопова Наталія Володимирів-
на, Солов’ян Тетяна Вікторівна, та затвердити умови договорів, що уклада-
ються з членами Ревізійної комісії Товариства. Надати Голові правління 
Товариства підписати від імені Товариства договори на виконання обов’язків 

членів Ревізійної комісії Товариства. Встановити, що члени Ревізійної комісії 
виконують свої обов’язки на безоплатній основі». 

16. Прийняття рішень про попереднє схвалення значних правочинів, які 
можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та надання повнова-
жень на укладення таких угод. Проект рішення: «Схвалити вчинення зна-
чних правочинів, що будуть вчинятися Товариством до наступних Загальних 
зборів акціонерів Товариства, якщо ринкова вартість майна, робіт або по-
слуг, що є предметом кожного окремого такого правочину, перевищує 
25  відсотків вартості активів Товариства за даними фінансової звітності То-
вариства за 2017 рік».

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

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

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

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

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

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

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропози-
цій до проекту порядку денного.
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства:

найменування показника Період
Звітний 
(2017)

Попередній 
(2016)

Усього активів, тис. грн. 45193 30368
Основні засоби, тис. грн. 38918 22749
Запаси, тис. грн. 3811 8689
Сумарна дебіторська заборгованість, 
тис. грн.

12299 5713

Грошові кошти та їхні еквіваленти, тис. грн. 113 97
Нерозподілений прибуток, тис. грн. 4232 3747
Власний капітал, тис. грн. 5421 4936
Статутний капітал, тис. грн. 217 217
Довгострокові зобов’язання, тис. грн. 333 611
Поточні зобов’язання, тис. грн. 39380 24762
Чистий прибуток (збиток), тис. грн. 485 348
Середньорічна кількість акцій (шт.) 41359 41359
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

130 111

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

11,73 8,41

Порядок ознайомлення акціонерів Товариства з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів ак-
ціонерів Товариства: усі акціонери Товариства можуть ознайомитися з ма-
теріалами у робочі дні з понеділка по п’ятницю у робочий час з 08:00 до 
17:00 за місцезнаходженням Товариства за адресою: 08300, Україна, Київ-
ська обл., м. Бориспіль, вул. Запорізька, 16, адміністративна будівля 
ПрАТ «Бориспільський комбінат будівельних матеріалів», кімната №1.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми – Голова правління Товариства Шалімов Ігор Володимирович. Телефон 
для довідок: (04595) 6-23-86, (04595) 6-44-94.

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

внесення пропозицій акціонерів товариства щодо порядку денно-
го: 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 складу 
органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних 
зборів. Пропозиція до проекту порядку денного зборів подається на ім’я То-
вариства за адресою за адресою: 08300, україна, київська обл., м. бо-
риспіль, вул. Запорізька, 16, в письмовій формі із зазначенням прізвища 
(найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу на-
лежних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. 
Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного пови-
нні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Приватне акціонерне товариство «борисПільський комбінат буДівельниХ матеріалів
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Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акці-
онера або уповноваженого представника; довіреність на право участі в збо-
рах для уповноважених представників акціонерів, оформлену відповідно до 
чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на збо-
рах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, поряд-
ку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) 
рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах 
представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо 
голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, 
представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на 

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

*Дату та час проведення річних Загальних зборів, проект порядку денно-
го річних Загальних зборів акціонерів затверджено Протоколом №1 засідан-
ня Наглядової ради ПрАТ «БКБМ» від 01 березня 2018 року. 

наглядова рада Прат «бкбм»

(Місцезнаходження: Хмельницька обл., м. Деражня, вул. Миру, 74А)
повідомляє про проведення річних загальних зборів, які відбудуться 

24  квітня 2018 року об 11.00 год. в приміщенні адміністративного будинку 
ПрАТ «Деражнянське ХПП» за адресою: Хмельницька область, м. Де-
ражня, вул. миру, буд.74а.

Реєстрація акціонерів відбудеться в день проведення зборів з 10.00 год. 
до 10.45 год. за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах 
акціонерів складатиметься станом на 24.00 годину 18 квітня 2017 року.

Проект порядку денного:
1. Про обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Директора та На-

глядової ради Товариства.
3. Затвердження річного звіту товариства.
4. Розподіл прибутку.
5. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
6. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення товариством пра-

вочинів із заінтересованістю.
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства, 

тис. грн. 
Найменування показника Тис. грн. Тис. грн.

Період 
звітний

Період 
попередній

Усього активів 35277 21 727
Основні засоби 10375 6 503

Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1978 1 591
Сумарна дебіторська заборгованість 15015 2 563
Грошові кошти та їх еквіваленти 806 73
Нерозподілений прибуток 19637 13 664
Власний капітал 19855 13 882
Статутний капітал 190 190
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 14941 7 396
Чистий прибуток(збиток) 5973 5 246
Середньорічна кількість акцій 758400 758 400
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду, (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 66 51

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що 
посвідчує особу на право участі у зборах. Представники – документ, що 
посвідчує особу та доручення на право участі в зборах. 

Довідки за телефоном: 0-3856-2-21-76.
Акціонери можуть ознайомитися з документами, пов'язаними з поряд-

ком денним загальних зборів акціонерів, за місцезнаходженням товари-
ства, у робочий час (відповідальна особа за порядок ознайомлення з до-
кументами – Головний бухгалтер Гандзюк Г.І.), а також на веб-сайті 
Товариства http:// derhpp.com/

Приватне акціонерне товариство 
«Деражнянське ХлібоПриймальне ПіДПриЄмство»

Правління Приватного акціонерного товариства «енергоінвест-
буд» повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів на 
26 квітня 2018 року о 10:00 в приміщенні актової зали адміністративно-
го будинку ПАТ «УБ ХАЕС», за адресою Хмельницька обл., м.Нетішин, 
вул.Ринкова,5.

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

Дата складення переліку акціонерів, що мають право на участь у збо-
рах – 20 квітня 2018 року.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів ПрАТ «ЕнергоІн-

вестБуд».
2. Заслуховування та затвердження річного звіту Правління про ре-

зультати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЕнергоІнвестБуд» 
за 2017 р. 

3. Заслуховування та затвердження звіту та висновків Ревізійної ко-
місії про результати фінансово-господарської діяльності правління 
ПрАТ «ЕнергоІнвестБуд» за 2017 рік. 

4. Заслуховування та затвердження річного звіту Наглядової ради 
ПрАТ «ЕнергоІнвестБуд» за 2017 рік. 

5. Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства за 2017 рік.
6. Прийняття рішення про розмір річних дивідендів акціонерам Това-

риства за 2017 рік.
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

Товариством протягом року.
8. Припинення повноважень голови правління Товариства та обран-

ня нового голови правління Товариства.
9. Припинення повноважень членів правління Товариства та обрання 

нового складу членів правління.
10. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства та 

обрання нового складу наглядової ради.
11. 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.

12. Припинення повноважень членів ревізійної комісії товариства та 
обрання нового складу ревізійної комісії.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
Прат «енергоінвестбуд» (тис.грн.)

Найменування показника 2017 р. 2016 р.
Усього активів 4588,2 5097,7
Основні засоби 1444,0 1630,4
Запаси 0,2 0,2
Сумарна дебіторська заборгованість 136,0 441,9
Гроші та їх еквіваленти 38,9 49,0
Нерозподілений прибуток(непокритий збиток) 2550,8 2492,5
Власний капітал 3646,7 3588,4
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 4298,2 4298,2
Довгострокові зобов’язання  -
Поточні зобов’язання 941,5 1509,3
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

79,9 80,5

Середньорічна кількість акцій (шт.) 454 454
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

176,99 177,31

Ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прий-
няття рішень, здійснюватиметься: в кабінеті №202 за місцезнаходжен-
ням Товариства у робочі дні з 08-00 до 12-00 год, в електронній формі 
шляхом надсилання на особисту електронну адресу акціонера, вказану 
у його письмовому запиті, а також у день проведення річних загальних 
зборів – у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів – член правління-виконавчий директор ПрАТ «Енер-
гоІнвестБуд».

Поштову кореспонденцію прохання направляти правлінню 
ПрАТ «ЕнергоІнвестБуд» на адресу 30100, м.Нетішин, вул.Ринкова, 5, 
а/с 223. 

Веб-сайт id719.smida.gov.ua 
Телефони для довідок: (03842) 3-21-05, 9-13-05.

Правління Прат «енергоінвестбуд»

Приватне акціонерне товариство «енергоінвестбуд» 
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код ЄДРПОУ 05415473, місцезнаходження : Україна, 08131, Київська 
область, Києво-Святошинський район, с.Петропавлівська Борщагівка, 
вул. Велика Кільцева,2 (надалі – Товариство). 

Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціоне-
рів Товариства (надалі - Збори), відбудуться 27 квітня 2018 р. у примі-
щенні актового залу головного офісу товариства, за адресою: київ-
ська обл., києво-святошинський р-н, с. Петропавлівська борщагівка, 
вул. велика кільцева, 2, 2-й поверх.

Початок Зборів о 11.00 годині. Реєстрація акціонерів проводитиметься 
з 10.30 до 10.50 на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь 
у Зборах, складеного станом на 23 квітня 2018 р. ( 24 година). Перелік 
складається за даними депозитарних установ без участі акціонерів.

Проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку 
денного:

1 . Про обрання лічильної комісії товариства.
Проект рішення: обрати наступний склад лічильної комісії:
- голова лічильної комісії – Шокаленко Павлина Іванівна;
- член лічильної комісії – Бажан Тетяна Олександрівна;
Припинити повноваження голови та члена лічильної комісії з моменту 

оголошення зборів закритими
2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів 

товариства. 
Проект рішення: обрати наступний секретаріат Зборів:
- обрати Головою загальних зборів акціонерів Савчук Тетяну Валері-

ївну.
- обрати секретарем загальних зборів акціонерів Черноусько Аллу Ми-

хайлівну.
3. Звіт Правління про результати діяльності товариства за 2017 рік 

та визначення планів діяльності товариства на 2018 рік. 
Проект рішення:
- роботу Правління Товариства в 2017 році визнати задовільною та та-

кою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням 
його установчих документів, затвердити звіт Голови правління Товариства 
про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році 
та основні плани діяльності Товариства на 2018 рік.

4. Звіт наглядової ради товариства за 2017 рік.
Проект рішення:
- роботу Наглядової ради Товариства в 2017 році визнати задовільною 

та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і поло-
женням його установчих документів, затвердити звіт Наглядової ради То-
вариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства 
в 2017 році .

5. Звіт ревізійної комісії товариства за 2017 рік. 
Проект рішення:
- роботу Ревізора Товариства в 2017 році визнати задовільною та та-

кою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням 
його установчих документів, затвердити звіт і висновки Ревізора Товари-
ства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Това-
риства в 2017 році.

6. Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік.
Проект рішення:
-затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товари-

ства за 2017 рік.
7. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) товариства 

за 2017 рік. 
Проект рішення: 
- затвердити розподіл чистого прибутку Товариства, а саме: спрямува-

ти на поповнення резервного капіталу 5% чистого прибутку 2017 року, за-
лишити у розпорядженні товариства ( як нерозподілений прибуток) 65% 
чистого прибутку для реалізації планів розвитку,спрямувати на виплату 
дивідендів 30% чистого прибутку 2017 року.

8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчи-
нятися товариством протягом не більш як одного року (з 27 квітня 
2018 р. до 27 квітня 2019 р.).

Проект рішення:
-надати згоду на вчинення Товариством протягом року з дати прий-

няття цього рішення значних правочинів, а саме укладання договорів 
купівлі-продажу (поставки) майна в тому числі виробничого обладнання, 
транспортних засобів, об’єктів нерухомості (будинків, споруд, приміщень) 
та інших об’єктів основних засобів, а також договорів застави майна Това-
риства, кредитних договорів та договорів фінансового лізингу.

Гранична сума зазначених значних правочинів може перевищувати 50 
і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової 
звітності.

9. Затвердження змін до статуту товариства шляхом викладення 
його в новій редакції.

Проект рішення:
- привести Статут Товариства у відповідність до вимог Закону України 

« Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, щодо спро-
щення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних папе-
рів» № 2210-VII від 16.11.2017 р., затвердити статут АТ «УМІА» в новій 
редакції, згідно запропонованому проекту. Вповноважити голову Загаль-
них зборів Савчук Тетяну Валеріївну підписати статут в новій редакції. До-
ручити Голові правління Товариства ( з правом передоручення) здійснити 
дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту. 

10. внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень товари-
ства шляхом викладення їх в новій редакції.

Пеоект рішення:
-внести та затвердити зміни та доповнення до внутрішніх Положень 

Товариства, а саме: «Про загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про 
Ревізора», «Про Виконавчий орган» шляхом викладення цих Положень у 
новій редакції. Вповноважити голову Загальних зборів Савчук Тетяну Ва-
леріївну на підписання положень в новій редакції.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. 

Ознайомлення акціонерів із матеріалами щодо питань, які вносяться 
на розгляд загальних зборів у порядку, передбаченому статутомТовари-
ства, в робочі дні з 08-00 до 16-00 за адресою: Київська обл., Києво-
Святошинський р-н, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Велика Кільце-
ва,  2, 2-й поверх, в приймальні голови правління, а в день проведення 
загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Черноусько 
Валерій Трохимович, Голова Правління Товариства, телефон для зв’язку: 
+38 (044) 274-02-94. 

Права акціонерів відповідно до ст. 38 Зу «Про акціонерні товари-
ства».

Відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має 
право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку ден-
ного річних загальних зборів акціонерів компанії, а також щодо нових кан-
дидатів до складу органів компанії, кількість яких не може перевищувати 
кількісного складу кожного органу.Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 
20 днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів компанії, а 
щодо кандидатів до складу органів компанії - не пізніше ніж за 7 днів до 
дати проведення річних загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо 
включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити від-
повідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени 
наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про 
те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).
Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного то-
вариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найме-
нування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних 
йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також 
кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропону-
ється цим акціонером до складу органів товариства.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт. По-

рядок участі та голосування на загальних зборах акціонерів товариства за 
довіреністю: у випадку участі в річних загальних зборах акціонерів товари-
ства представника акціонера за довіреністю, такий представник при реє-
страції має пред’явити документ, що підтверджує його повноваження - до-
віреність та документ, що посвідчує його особу. Довіреність на право 
участі в голосуванні на загальних зборах, видана фізичною особою, по-
свідчується відповідно чи чинного законодавства . При голосуванні такий 
представник обов’язково зазначає в бюлетні повне найменування ( пріз-
вище, ім’я, по батькові) акціонера довірителя та своє прізвище, ім’я та по 
батькові, з поміткою що він діє на підставі довіреності. У випадку, якщо 
довіреність передбачає, що представник має голосувати відповідно до 
завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного за-
гальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення по-
трібно проголосувати то представник повинен голосувати саме так, як 
передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить 
завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голо-
сування на загальних зборах акціонерів на вій розсуд.

E-mail: 05415473.infosite.com.ua - адреса власного веб-сайту, на якому 
розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включе-
них до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині 
четвертій ст..35 ЗУ «Про акціонерні товариства».

Затверджено Наглядовою радою АТ «УМІА»

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
голова Правління ___________________  в.т. черноусько 

23.03.2018

Приватне акціонерне товариство
«уПравління меХаніЗації і автотрансПорту», 
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

і. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товари-

ство «Рекламний комбінат»
2. Код за ЄДРПОУ 14232168
3. Місцезнаходження 14017, м. Чернігів, вул. Івана 

Мазепи, буд. 53
4. Міжміський код, телефон та факс (0462) 65-13-45 (0462) 65-13-45
5. Електронна поштова адреса reklam@athost.іnfo
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

reklam.athost.іnfo

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення 
про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів

іі. текст повідомлення
За рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «Рекламний комбінат» 

від 20.03.2018 надано попередню згоду на вчинення значних правочинів, 
які можуть вчинятись Товариством до 20.03.2019: щодо іпотеки на гра-
ничну сукупну вартість 25000 тис.грн. Вартість активів емітента за дани-
ми останньої річної фінансової звітності: 9959 тис.грн. Співвідношення 
граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 251%. Загаль-
на кількість голосуючих акцій - 12265741 штука, кількість голосуючих ак-
цій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 8255920 штук, кіль-
кість голосуючих акцій, що проголосували «за» - 8255920 штук, кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «проти» - 0 штук.

За рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «Рекламний комбінат» 
від 20.03.2018 надано попередню згоду на вчинення значних правочинів, 
які можуть вчинятись Товариством до 20.03.2019: щодо поруки майном 
Товариства на граничну сукупну вартість 25000 тис.грн. Вартість активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 9959 тис.грн. 
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості акти-
вів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 
251%. Загальна кількість голосуючих акцій - 12265741 штука, кількість 
голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 
8255920 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» - 
8255920 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» - 
0  штук.

За рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «Рекламний комбінат» 
від 20.03.2018 надано попередню згоду на вчинення значних правочинів, 
які можуть вчинятись Товариством до 20.03.2019: щодо застави майна на 
граничну сукупну вартість 25000 тис.грн. Вартість активів емітента за да-
ними останньої річної фінансової звітності: 9959 тис.грн. Співвідношення 
граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 251%. Загаль-
на кількість голосуючих акцій - 12265741 штука, кількість голосуючих ак-
цій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 8255920 штук, кіль-
кість голосуючих акцій, що проголосували «за» - 8255920 штук, кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «проти» - 0 штук.

За рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «Рекламний комбінат» 
від 20.03.2018 надано попередню згоду на вчинення значних правочинів, 
які можуть вчинятись Товариством до 20.03.2019: щодо лізінгу (оренди) 
майна на граничну сукупну вартість 25000 тис.грн. Вартість активів емі-
тента за даними останньої річної фінансової звітності: 9959 тис.грн. Спів-
відношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 
251%. Загальна кількість голосуючих акцій - 12265741 штука, кількість 
голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 
8255920 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» - 
8255920 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» - 
0  штук.

За рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «Рекламний комбінат» 
від 20.03.2018 надано попередню згоду на вчинення значних правочинів, 
які можуть вчинятись Товариством до 20.03.2019: щодо отримання в лі-
зінг (оренду) майна на граничну сукупну вартість 25000 тис.грн. Вартість 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 
9959  тис.грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до 
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 
(у відсотках): 251%. Загальна кількість голосуючих акцій - 12265741 шту-

ка, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах - 8255920 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували 
«за» - 8255920 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «про-
ти» - 0  штук.

За рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «Рекламний комбінат» 
від 20.03.2018 надано попередню згоду вчинення значних правочинів, які 
можуть вчинятись Товариством до 20.03.2019: щодо отримання кредиту 
на граничну сукупну вартість 25000 тис.грн. Залучення коштів вчиняти 
шляхом укладання Товариством з установами банків генеральних кре-
дитних угод, кредитних договорів, договорів овердрафту, договорів га-
рантій, інших договорів, а також договорів застав, іпотек, в тому числі в 
забезпечення зобов’язань третіх осіб. Вартість активів емітента за дани-
ми останньої річної фінансової звітності: 9959 тис.грн. Співвідношення 
граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 251%. Загаль-
на кількість голосуючих акцій - 12265741 штука, кількість голосуючих ак-
цій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 8255920 штук, кіль-
кість голосуючих акцій, що проголосували «за» - 8255920 штук, кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «проти» - 0 штук.

За рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «Рекламний комбінат» 
від 20.03.2018 надано попередню згоду на вчинення значних правочинів, 
які можуть вчинятись Товариством до 20.03.2019: щодо придбання осно-
вних засобів на граничну сукупну вартість 25000 тис.грн. Вартість активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 9959 тис.грн. 
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості акти-
вів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 
251%. Загальна кількість голосуючих акцій - 12265741 штука, кількість 
голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 
8255920 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» - 
8255920 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» - 
0  штук.

За рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «Рекламний комбінат» 
від 20.03.2018 надано попередню згоду на вчинення значних правочинів, 
які можуть вчинятись Товариством до 20.03.2019: щодо придбання 
паливно-мастильних матеріалів на граничну сукупну вартість 
25000  тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фі-
нансової звітності: 9959 тис.грн. Співвідношення граничної сукупної вар-
тості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності (у відсотках): 251%. Загальна кількість голосуючих 
акцій - 12265741 штука, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для 
участі у загальних зборах - 8255920 штук, кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «за» - 8255920 штук, кількість голосуючих акцій, що про-
голосували «проти» - 0 штук.

За рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «Рекламний комбінат» 
від 20.03.2018 надано попередню згоду на вчинення значних правочинів, 
які можуть вчинятись Товариством до 20.03.2019: щодо реалізації осно-
вних засобів на граничну сукупну вартість 25000 тис.грн. Вартість активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 9959 тис.грн. 
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості акти-
вів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 
251%. Загальна кількість голосуючих акцій - 12265741 штука, кількість го-
лосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 8255920 
штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» - 8255920 штук, 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» - 0 штук.

За рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «Рекламний комбінат» 
від 20.03.2018 надано попередню згоду на вчинення значних правочинів, 
які можуть вчинятись Товариством до 20.03.2019: щодо виконання робіт 
на граничну сукупну вартість 25000 тис.грн. Вартість активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності: 9959 тис.грн. Співвідно-
шення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітен-
та за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 251%. 
Загальна кількість голосуючих акцій - 12265741 штука, кількість голосую-
чих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 8255920 
штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» - 8255920 штук, 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» - 0 штук.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством.
2. Директор стрижак тетяна валентинівна

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 22.03.2018

(дата)

Приватне акціонерне товариство
«рекламний комбінат»



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

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

140

 (далі – Товариство) 
(код ЄДРПОУ 24511691; місцезнаходження: 69008, м.Запоріжжя, Південне 

шосе, буд.72) 
повідомляє

про проведення річних Загальних зборів акціонерів  
(далі Загальні збори).

Дата та час проведення Загальних зборів: «27» квітня 2018 року  
о 13-00 годині.

Місце проведення Загальних зборів : 69008, м.Запоріжжя, Південне 
шосе, буд.72, корп.2, кім.27.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде проводитися 
«27» квітня 2018 року з 12-00 до 12-45 години за місцем проведення 
зборів. Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що 
посвідчує особу, а представникам акціонерів – документи, які надають їм 
право участі у Загальних зборах акціонерів, відповідно до вимог чинного 
законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загаль-
них зборах - «23» квітня 2018 року станом на 24-00 годину.

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

По першому питанню порядку денного «обрання членів лічильної 
комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Прий-
няття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів 
акціонерів товариства»: 

Проект рішення: 
1.1. Обрати Лічильну комісію в наступному складі: 
- Голова Лічильної комісії – Козлова Наталія Борисівна;
- член Лічильної комісії – Ключ Наталія Павлівна; 
- член Лічильної комісії – Пельо Тетяна Павлівна. 
1.2. Прийняти наступні рішення з питань порядку проведення Загальних 

зборів акціонерів Товариства: 
- виступи з питань порядку денного - до 10 хв.;
- співдоповіді та повторні виступи - до 5 хв.;
- запитання до доповідачів та співдоповідачів - до 3 хв.;
- відповіді на запитання та коментарі доповідача - до 5 хв.;
- час для голосування - до 15 хв.
Усі питання та пропозиції з питань порядку денного Загальних зборів ак-

ціонерів надаються виключно у письмовому вигляді Секретарю Загальних 
зборів через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, та до моменту по-
чатку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням пріз-
вища та імені (найменування) акціонера або його представника, який подає 
питання або пропозицію. Пропозиції, записки, питання та інші звернення з 
питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, що не містять вказа-
них реквізитів, не розглядаються.

Рішення з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ухвалю-
ється шляхом голосування бюлетенями. Голосування з питань порядку ден-
ного Загальних зборів акціонерів здійснюється бюлетенями, які були видані 
учасникам зборів під час реєстрації. 

Голосування з кожного питання порядку денного проводяться безпосе-
редньо після доповіді відповідної особи з питання порядку денного, закін-
чення співдоповідей по даному питанню та надання відповідей на питання, 
що поступили по відповідному питанню порядку денного. 

Після закінчення часу для голосування бюлетень з питання порядку ден-
ного повинен бути переданий акціонером або його представником членам 
Лічильної комісії. Бюлетені для голосування, які були надані акціонером або 
його представником Лічильній комісії після оголошення Головою Загальних 
зборів про закінчення голосування з питання порядку денного, не врахову-
ються Лічильною комісією при підрахунку голосів по голосуванню з такого 
питання порядку денного.

Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. Результати голосування 
оформлюються протоколами Лічильної комісії за виключенням підрахунку 
голосів за результатами голосування з питання порядку денного «Обрання 
членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повнова-
жень. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних 
зборів акціонерів Товариства», підрахунок голосів за яким здійснює тимча-
сова Лічильна комісія. Підрахунок голосів за результатами голосування з 
інших питань порядку денного та оголошення результатів голосування та 
прийнятих рішень здійснює голова Лічильної комісії.

Протокол Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» від 
імені Загальних зборів акціонерів підписують Голова та Секретар Загальних 
зборів акціонерів ПрАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ». 

З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення За-
гальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту 
ПрАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» та внутрішніми нормативними документами 
Товариства. 

1.3. Повноваження членів Лічильної комісії Товариства припиняються на 
наступний день після дня закриття Загальних зборів акціонерів Товариства. 

По другому питанню порядку денного «Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту виконавчого органу товариства про результа-

ти фінансово-господарської діяльності за 2017 рік»: 
Проект рішення: 
2. Затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2017 рік. 
По третьому питанню порядку денного «Прийняття рішення за на-

слідками розгляду звіту наглядової ради про результати роботи за 
2017 рік»:

Проект рішення: 
3. Затвердити Звіт Наглядової Ради про діяльність Товариства за 

2017 рік.
По четвертому питанню порядку денного «Прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту ревізійної комісії про результати роботи за 
2017 рік»

Проект рішення: 
4. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії про діяльність Товари-

ства за 2017 рік.
По п’ятому питанню порядку денного «Затвердження річного звіту 

(річної фінансової звітності) товариства за 2017 рік»:
Проект рішення: 
5. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 

2017 рік у наступному складі: форма № 1 «Баланс на 31.12.2017 року», 
форма № 2 «Звіт про фінансові результати за 2017 рік», форма № 3 «Звіт 
про рух грошових коштів за 2017 рік», форма № 4 «Звіт про власний капітал 
за 2017 рік», форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності за 
2017 рік».

По шостому питанню порядку денного «розподіл прибутку за ре-
зультатами діяльності товариства у 2017 році»:

Проект рішення:
6. Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 

2017 році, у розмірі 310 000,00 грн. (триста десять тисяч гривень 00 копі-
йок), залишити нерозподіленим.

По сьомому питанню порядку денного «Про внесення змін до ста-
туту товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвер-
дження нової редакції статуту товариства. визначення особи, уповно-
важеної на підписання нової редакції статуту товариства та 
визначення особи, уповноваженої на здійснення дій щодо державної 
реєстрації статуту товариства в новій редакції»:

Проект рішення: 
7.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в но-

вій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
7.2. Уповноважити Директора Товариства Козаченка О.Г. на підписання 

нової редакції Статуту Товариства. 
7.3. Уповноважити Директора Товариства Козаченка О.Г., або особу, що 

виконує його обов’язки, особисто або через уповноважених осіб здійснити 
дії, пов’язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції 
відповідно до чинного законодавства України.

По восьмому питанню порядку денного «Про скасування Положен-
ня про Загальні збори акціонерів товариства, Положення про нагля-
дову раду товариства, Положення про виконавчий орган товариства, 
Положення про ревізійну комісію товариства, Принципів (кодексу) 
корпоративного управління товариства»:

Проект рішення: 
8. Скасувати з 27 квітня 2018 року Положення Про Загальні збори акціо-

нерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-
АГ», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ», Положення про Виконавчий орган 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ», По-
ложення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ», Принципи (кодекс) корпоративного управлін-
ня Товариства, які були затверджені рішенням Загальних зборів акціонерів 
від 20.04.2017 року. 

По дев’ятому питанню порядку денного «Про затвердження Поло-
ження про Загальні збори акціонерів товариства, Положення про на-
глядову раду товариства, Положення про виконавчий орган товари-
ства, Положення про ревізійну комісію товариства, Принципів 
(кодексу) корпоративного управління товариства»: 

Проект рішення: 
9. Затвердити з 01 травня 2018 року Положення Про Загальні збори ак-

ціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-
АГ», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ», Положення про Виконавчий орган 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ», 
Принципи (кодекс) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ».

По десятому питанню порядку денного «Про відкликання та при-
пинення повноважень членів ревізійної комісії товариства»:

Проект рішення:
10. Відкликати та припинити 27 квітня 2018 року повноваження членів 

Ревізійної комісії Товариства у наступному складі:

Приватне акціонерне товариство «ЗаПоріжсталь-аг»
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- Чернявська Олена Павлівна;
- Вахненко Ганна Віталіївна;
- Шиханов Олександр Юрійович;
- Букреєв Олександр Вадимович.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://zsteelag.pat.ua

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», від дати 
надсилання повідомлення про проведення загальних Зборів до дати прове-
дення загальних Зборів акціонери Товариства мають право ознайомитися з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 
річних Загальних зборів акціонерів, особисто або через уповноваженого пред-
ставника за адресою: 69008, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд.72, корп.2, 
кім.27, по понеділкам з 13-30 до 16-00 години та п’ятницям з 9-00 до 13-00 го-
дини, а також у день проведення Загальних зборів - за місцем їх проведення 
до початку проведення зборів. Акціонери (їх представники) при собі повинні 
мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену довіреність. Посадо-
ва особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами, – Директор Товариства Козаченко Олександр Григорович. 

Товариство до початку Загальних зборів надаватиме письмові відповіді 
на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку ден-
ного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів.

Відповідно до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний 
акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту 
питань порядку денного Загальних зборів Товариства не пізніше 20 днів до 
дати проведення Загальних зборів Товариства.

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

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

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

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю :
- акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 

на Загальних зборах декільком своїм представникам;
- акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, 

повідомивши про це виконавчий орган Товариства;
- довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, ви-

дана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими 
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депози-
тарною установою у встановленому Національною комісією з цінних папе-
рів 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 не це її установчими документами;

- надання довіреності на право участі та головування на Загальних збо-
рах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який ви-
дав довіреність, замість свого представника. 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 
24 годину 19 березня 2018 року – дату складання переліку осіб, яким над-
силається повідомлення про проведення Загальних зборів :

- загальна кількість акцій - 233 334 штук простих іменних акцій;
- загальна кількість голосуючих акцій - 232 115 штук. 
Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» при 

визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах не враховують-
ся акції акціонерів, які до 23 квітня 2018 року ( дата складання переліку ак-
ціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах) не уклали з депо-
зитарною установою договір на обслуговування рахунку в цінних паперах.
основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)
Найменування показника період

Звітний 
(2017)*

Попере-
дній (2016)

Усього активів 11 467 11 039
Основні засоби 620 610
Довгострокові фінансові інвестиції 1 200 1 200
Запаси 9 8
Сумарна дебіторська заборгованість 1 708 288
Грошові кошти та їх еквіваленти 8 451 9 424
Нерозподілений прибуток 4 102 3 542
Власний капітал 11 102 10 524
Статутний капітал 7 000 7 000
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 365 430
Чистий прибуток (збиток) 310 713
Середньорічна кількість акцій (шт.) 233 334 233 334
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) 9 9

*Наведені дані є попередніми. Остаточна інформація, підтверджена ау-
диторським висновком, буде надана на Загальних зборах акціонерів Това-
риства.

телефони для довідок: (061) 213-26-40, 213-26-42 
наглядова рада

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
i. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне 
товариство «верес».

2. Код за ЄДРПОУ: 20402031. 3. Місцезнаходження: 13300 Житомир-
ська обл., м. Бердичiв вул. Войкова, 98. 4. Міжміський код, телефон та 
факс: 04143-2-02-05. 5. Електронна поштова адреса: veres@emitents.in.ua. 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації: veres.emitents.in.ua. 7. Вид особливої ін-
формації: припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, пере-
творення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду.

ii. текст повідомлення 
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ВЕРЕС» від 

16.03.2018 року прийнято рiшення про припинення ПрАТ «ВЕРЕС» у 
зв’язку з реорганiзацiєю шляхом перетворення у Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю. Результати голосування з питання припинення: «за» - 
27760 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися 
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання 
акцій; «проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів. Причини прийняття тако-
го рішення: в з в’язку з необхідністю зменшення адміністративно-

господарських витрат, пов’язаних з обслуговуванням такої організаційно-
правової форми, як акціонерне товариство. Спосіб припинення: 
перетворення. Повне найменування юридичної особи - правонаступника: 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ВЕРЕС». Розмiр статутного 
капiталу товариства - правонаступника дорiвнює розмiру статутного 
капiталу ПрАТ «ВЕРЕС» і становитиме 8562.5 грн. Активи та зобов’язання 
ПрАТ «ВЕРЕС» передаються до правонаступника згідно з передавальним 
актом. Порядок та умови обміну акцій на частки товариства - правонаступ-
ника: акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки това-
риства - правонаступника та розподіляються серед його учасників. При 
перетворенні товариства всі акціонери (їх правонаступники), стають засно-
вниками (учасниками) товариства - правонаступника. Розподіл часток 
створюваного ТОВ «ВЕРЕС» відбувається із збереженням співвідношення 
кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПрАТ «ВЕ-
РЕС». Одна акція ПрАТ «ВЕРЕС» номінальною вартістю 0 грн 25 коп до-
рівнює розміру частки у сумі 0 грн 25 коп ТОВ «ВЕРЕС».

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

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

2. голова комісії з припинення  осипенко в. м.

особлива інформація Про Зміну власників акцій, яким 
належить 10 і більШе віДсотків голосуючиХ акцій

Приватне акціонерне товариство «стрий-
ський Хлібокомбінат» повідомляє (місце знаходження: 82462, 
Львівська область, Стрийський р-н, с.Слобідка), що за даними реєстру 
власникiв iменних цiнних паперiв станом на 16.03.2018 року, отриманого вiд 
Публiчного акцiонерного товариства «Нацiональний депозитарiй України» 
19.03.2018 р., пакет акцiй «фізичної особи» збільшився з 845242 голосуючих 
акцiй до 897582 голосуючих акцiй, внаслiдок чого розмiр частки акцiонера (у 
вiдсотках до статутного капiталу) збільшився з 14,2689 % до 15,1525 %.

Довідки за телефоном (03245) 5-25-53.
Директор бондаренко  геннадій костянтинович

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   
(044) 5864394 
(044) 4983816 
(044) 4983815
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Шановні акціонери приватного акціонерного товариства
«агентство третього тисячоліття»!

Повідомляємо Вам, що Загальні збори приватного акціонерного то-
вариства «АГЕНТСТВО ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ» (ід.код 31841413), 
далі - ПрАТ «АТТ», адреса місцезнаходження: Україна, 03110, м. Київ, 
вул. Солом’янська, будинок 11, відбудуться 30 квітня 2018 року об 
11:00 за місцевим часом за адресою: україна, 03110, м. київ, 
вул. солом’янська, будинок 11, кімната 601.

Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюватиметься згідно 
переліку акціонерів, які мають право участі у Загальних зборах 
ПрАТ «АТТ», складеного станом на 24 годину 24 квітня 2018 року, з 
10:20 до 10:50 годин за місцевим часом у день проведення загальних 
зборів акціонерів за адресою їх проведення.

Для реєстрації необхідно мати:
1. Паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу.
2. Для представників акціонерів (юридичних осіб) – документи, що 

свідчать про повноваження посадової особи брати участь у загальних 
зборах (оригінали або нотаріальні завірені копії), або довіреність на пра-
во участі у загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодав-
ством України.

3. Для представників акціонерів (фізичних осіб) – довіреність на пра-
во участі у загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодав-
ством України.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах 
ПрАТ «АТТ» може містити завдання щодо голосування, тобто перелік 
питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке 
(проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 
Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як перед-
бачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить зав-
дання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голо-
сування на Загальних зборах на свій розсуд.

Проект ПоряДку Денного:
1) Обрання членів лічильної комісії ПрАТ «АТТ».
2) Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів 

акціонерів ПрАТ «АТТ».
3) Прийняття рішень за результатами розгляду звіту Генерального 

директора, звіту Ревізора ПрАТ «АТТ».
4) Затвердження висновку Ревізора ПрАТ «АТТ».
5) Затвердження річного звіту ПрАТ «АТТ».
6) Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «АТТ» з урахуванням вимог, вста-

новлених законом.
7) Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ре-

візора, обрання Ревізора.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-

ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: 31841413.smida.gov.ua.

Станом на 22 березня 2018 року – дату складання переліку осіб, 
яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, за-
гальна кількість простих іменних акцій ПрАТ «АТТ» становить 
90 740 штук, кількість голосуючих складає 90 740 штук.

З документами, пов’язаними з порядком денним річних загальних 
зборів, акціонери (їх представники) мають можливість ознайомитися за 
адресою: Україна, 03110, м. Київ, вул. Солом’янська, будинок 11, у робо-
чі дні з 10:00 до 13:00 години, а в день проведення зборів – за місцем їх 
проведення. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами є в.о. генерального директора 
ПрАТ «АТТ» Андрієвська Надія Василівна.

Тел. для довідок: +38 (044) 4929580.
Акціонери мають право надавати до ПрАТ «АТТ» письмові запитання 

щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів 
та порядку денного Загальних зборів, а ПрАТ «АТТ» зобов’язане, у вста-
новленому ним порядку, надати письмову відповідь до початку прове-
дення Загальних зборів. Строк надання таких письмових запитань – з 
дати отримання акціонером повідомлення про проведення Загальних 
зборів до дати проведення Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових 
кандидатів до складу органів ПрАТ «АТТ», кількість яких не може пере-
вищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не 
пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо 
кандидатів до складу органів ПрАТ «АТТ» - 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 ПрАТ «АТТ» мають містити інформацію про те, чи є запропонова-
ний кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кан-
дидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного 
директора.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається 
в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, 
який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту 
пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/
або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціо-
нером до складу органів ПрАТ «АТТ». Пропозиції акціонерів (акціонера), 
які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, під-
лягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загаль-
них зборів. 

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

в.о. генерального директора Прат «атт»  андрієвська н.в.

Приватне акціонерне товариство «агентство третього тисячоліття»

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства вироб-

ничо-комерційна фірма «ХерсонвинПром»
Код за ЭДРПОУ 31881330. Місцезнаходження товариства згідно його 

статуту: 73035, м. Херсон, пров. Янтарний, 1. 
Повідомляємо про скликання річних загальних зборів акціонерів, які від-

будуться 26 квітня 2018р. о 14:00 год. за адресою: 73035, м. Херсон, пров. 
янтарний, 1, приміщення адміністративно-побутового корпусу, кім. 3. 
Реєстрація учасників зборів відбудеться за місцем та в день проведення збо-
рів. 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 ВКФ «Херсонвинпром» загальних зборів акціо-
нерів та прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Обрання ро-
бочих органів зборів та затвердження регламенту їх проведення. 3. Затвер-
дження річного звіту ПрАТ ВКФ «Херсонвинпром» за 2017 рік. 4.Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту правління ПрАТ ВКФ «Херсонвинп-
ром» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2017 р. 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора 
ПрАТ ВКФ «Херсонвинпром» за 2017 р. 6. Розподіл прибутку і збитків 
ПрАТ ВКФ «Херсонвинпром». Дата складення переліку акціонерів, які мають 
право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства – на 
24:00 годину 20.04.2018 р. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати 
при собі паспорт. Представникам акціонерів – паспорт та доручення на пра-
во представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлене згідно 
з вимогами чинного законодавства України. З підготовленими документами 
(матеріалами), пов’язаними з порядком денним річних загальних зборів, ак-
ціонери Товариства можуть озна йо ми тись з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 
13:00 та з 14:00 до 18:00 год. за адресою: 73035, м. Херсон, пров. Янтар-

ний,  1, приміщення будівлі сторожової, кім. 1. Посадова особа Товариства, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - охоро-
нець ПрАТ ВКФ «Херсонвинпром» Калюжний Віктор Іванович. Адреса, на 
яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного чер-
гових загальних зборів - 73035, м. Херсон, пров. Янтарний, 1.
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис.грн.)
Найменування показника період

2017р. 2016р.
Усього активів 2836,5 3797,5
Основні засоби 1056,5 957,5
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 0,2 0,2
Сумарна дебіторська заборгованість 169,7 1086,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 6,0 54,2
Нерозподілений прибуток 1335,2 -243,2
Власний капітал - -
Статутний капітал 933,3 933,3
Довгострокові зобов’язання - 2470,8
Поточні зобов’язання 20,7 89,3
Чистий прибуток (збиток) 1578,4 215,8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 93334 93334
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 8 12
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законом. Голова Правління ПрАТ ВКФ «Херсонвинпром» В.І. Ісаков. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо -
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне 
товариство «свiт 
Друку»

2. Код за ЄДРПОУ 22363246
3. Місцезнаходження 79008, м. Львiв, вул. Винниченка, 30
4. Міжміський код, телефон та факс (032) 294-91-16 (032) 294-91-16
5. Електронна поштова адреса svdruku@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://svitdruku.wix.com/package

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

ii. текст повідомлення
На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного 

акцiонерного товариства «Свiт друку» (протокол № 1 вiд 21 березня 2018 року) 
у зв’язку з припиненням повноважень Генерального директора товариства 
(закiнченням строку, на який було обрано) та обранням Генерального дирек-
тора товариства вiдбудуться змiни складу посадових осiб емiтента:

припинено повноваження Генерального директора Чеславського Андрiя 
Леонiдовича, який володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 
17,12 %. Обiймав посаду Генерального директора ПрАТ «Свiт друку». Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного 
акцiонерного товариства «Свiт друку » (протокол № 1 вiд 21 березня 2018 року) 
у зв’язку з припиненням повноважень Генерального директора товариства 
(закiнченням строку, на який було обрано) та обранням Генерального директора 
товариства на строк 1 рiк вiдбудуться змiни складу посадових осiб емiтента:

обрано Генеральним директором Чеславського Андрiя Леонiдовича, 
який володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 17,12 %. 
Обiймав посаду Генерального директора ПрАТ «Свiт друку. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного 
акцiонерного товариства «Свiт друку» (протокол № 1 вiд 21 березня 2018 року) 
у зв’язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради 
товариства (закiнченням строку, на який було обрано) та обранням складу На-
глядової ради товариства вiдбудуться змiни складу посадових осiб емiтента:

припинено повноваження Голови Наглядової ради Кройчика Геннадiя 
Вiталiйовича, який володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 
14,62 %. Обiймав посаду голови правлiння –президента ПрАТ «Гал-
ЕКСПО», посаду члена правлiння ПрАТ «Гал-ЕКСПО», обiймає посаду го-
лови наглядової ради ПрАТ «Свiт друку», обiймав посаду члена наглядової 
ради ПрАТ «Гал-ЕКСПОКОМ». Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного 
акцiонерного товариства «Свiт друку» (протокол № 1 вiд 21 березня 
2018 року) у зв’язку з припиненням повноважень попереднього складу На-
глядової ради товариства (закiнченням строку, на який було обрано) та об-
ранням складу Наглядової ради товариства вiдбудуться змiни складу по-
садових осiб емiтента:

припинено повноваження члена Наглядової ради Стегури Андрiя Васи-
льовича, який володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 
0,45 %. Обiймав посаду заступника Голови правлiння – першого вiце-
президента ПрАТ «Гал-ЕКСПО», обiймає посаду члена наглядової ради 
ПрАТ «Свiт друку». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-

чини не має.
На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного 

акцiонерного товариства «Свiт друку» (протокол № 1 вiд 21 березня 
2018 року) у зв’язку з припиненням повноважень попереднього складу На-
глядової ради товариства (закiнченням строку, на який було обрано) та об-
ранням складу Наглядової ради товариства вiдбудуться змiни складу по-
садових осiб емiтента:

припинено повноваження члена Наглядової ради Шеховцова Олексан-
дра Васильовича, який володiє часткою в статутному капiталi емiтента у 
розмiрi 25,25 %. Обiймав посади голови правлiння ПрАТ «Гал-ЕКСПО», го-
лови наглядової ради ПрАТ «Гал-ЕКСПО», голови наглядової ради 
ПрАТ «Гал-ЕКСПОКОМ», члена наглядової ради ПрАТ «Гал-ЕКСПОКОМ», 
обiймає посаду члена наглядової ради ПрАТ «Свiт друку». Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного 
акцiонерного товариства «Свiт друку» (протокол № 1 вiд 21 березня 
2018 року) у зв’язку з припиненням повноважень попереднього складу На-
глядової ради товариства (закiнченням строку, на який було обрано) та об-
ранням складу Наглядової ради товариства на строк 3 роки вiдбудуться 
змiни складу посадових осiб емiтента:

обрано Головою Наглядової ради Кройчика Геннадiя Вiталiйовича, який 
володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 14,62 %. Обiймав 
посаду голови правлiння –президента ПрАТ «Гал-ЕКСПО», посаду члена 
правлiння ПрАТ «Гал-ЕКСПО», обiймає посаду голови наглядової ради 
ПрАТ «Свiт друку», обiймав посаду члена наглядової ради ПрАТ «Гал-ЕКСПО-
КОМ». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного 
акцiонерного товариства «Свiт друку» (протокол № 1 вiд 21 березня 
2018 року) у зв’язку з припиненням повноважень попереднього складу На-
глядової ради товариства (закiнченням строку, на який було обрано) та об-
ранням складу Наглядової ради товариства на строк 3 роки вiдбудуться 
змiни складу посадових осiб емiтента:

обрано заступником голови Наглядової ради Стегуру Андрiя Васильо-
вича, який володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 0,45 %. 
Обiймав посаду заступника Голови правлiння – першого вiце-президента 
ПрАТ «Гал-ЕКСПО» ,обiймав посаду члена наглядової ради ПрАТ «Свiт 
друку», обiймає посаду Голови правлiння – Президента ПрАТ «Гал-ЕКСПО» 
. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного 
акцiонерного товариства «Свiт друку» (протокол № 1 вiд 21 березня 
2018 року) у зв’язку з припиненням повноважень попереднього складу На-
глядової ради товариства (закiнченням строку, на який було обрано) та об-
ранням складу Наглядової ради товариства на строк 3 роки вiдбудуться 
змiни складу посадових осiб емiтента:

обрано членом Наглядової ради Шеховцова Олександра Васильовича, 
який володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 25,25 %. Обiймав 
посади голови правлiння ПрАТ «Гал-ЕКСПО», голови наглядової ради 
ПрАТ «Гал-ЕКСПО», голови наглядової ради ПрАТ «Гал-ЕКСПОКОМ», члена 
наглядової ради ПрАТ «Гал-ЕКСПОКОМ», обiймає посаду члена наглядової 
ради ПрАТ «Свiт друку», обiймає посаду члена наглядової ради ПрАТ «Гал-
ЕКСПО». 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 чеславський андрiй леонiдович
генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 21.03.2018
(дата)

Повідомлення
про проведення річних загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства
«вінницьке ПіДПриЄмство «ремПрилаД»

Місцезнаходження Товариства: 21100, м. Вiнниця, вул. Акад. 
Янгеля,42

Загальні збори відбудуться 27 квітня 2018 р. об 09 годині за міс-
цезнаходженням Товариства на 1 поверсі в Актовій залі Товариства. 
Реєстрація акціонерів почнеться о 08 год. і закінчиться о 08 год. 50 хв. 
Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах є 24 година 23.04.2018 р.

Перелік питань, що виносяться на голосування :
1. Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної комісії 

зборів. 

2. Розгляд процедурного питання про затвердження регламенту 
проведення зборів.

3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяль-
ності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту.

4. Звіт Наглядової ради щодо фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту.

5. Звіт Ревізора щодо фінансово-господарської діяльності Товари-
ства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження висновку Ревізора щодо річного звіту.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 

2017 рік.
8. Про розподіл прибутку отриманого Товариства за 2017 рік.

Приватне акціонерне товариство
«вінницьке ПіДПриЄмство «ремПрилаД»
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основні показники фінансово-господарської діяльності  
( тис.грн) :

ПОКАЗНИК період
Звітн.
2017

Поперед.
2016

Усього активів 479,9 540,2
Основні засоби (за залишковою вартістю) 52,4 45,4
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 6,6 2,7
Сумарна дебіторська заборгованість 17,6 32,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 396,2 452,5
Власний капітал - -
Статутний капітал 50,5 50,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 144,9 199,4
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 20,9 23,4
Чистий прибуток (збиток) (54,5) 33,3
Кількість власних акцій, викуплених протягом року - -

Сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом року

- -

Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезна-
ходженням Товариства: м. Вінниця, вул. Акад. Янгеля, 42, у примі-
щенні бухгалтерії у робочі дні, робочий час з 08-00 годин до 
16-00 годин (обідня перерва з 12-00 годин до 12-45 годин). Докумен-
ти надаються для ознайомлення та не підлягають виносу. В день про-
ведення Зборів – також у місці їх проведення за адресою: м. Вінниця, 
вул. Акад. Янгеля, 42.

Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами – головний бухгалтер Носюк Раїса Василівна. Для реєстра-
ції акціонеру необхідно мати паспорт, а представнику акціонера - пас-
порт та доручення. 

Тел. для довідок: (0432) 263443, 265109ф., 0968337017
 наглядова рада.

наглядова рада Приватного акціонерного товариства 
«макіївкокс», ідентифікаційний код 32598706, яке знаходиться за 
адресою: 85300, Донецька область, м. Покровськ, вулиця торгівель-
на, буд. 106а, (надалі товариство) повідомляє про проведення річ-
них загальних зборів товариства (надалі - Збори).

Дата та час проведення Зборів: 26 квітня 2018 року о 17 год. 00 хв. 
місце проведення Зборів: 85300, Донецька область, м. Покровськ, 

вулиця Захисників України, буд. 31 (другий поверх, актовий зал адміні-
стративного корпуса ПрАТ «АП «УКРБУД»).

час початку реєстрації учасників Зборів: 26 квітня 2018 року о 
16 год. 30 хв.

час закінчення реєстрації учасників Зборів: 26 квітня 2018 року о 
16 год. 55 хв.

Дата та час відкриття Зборів: 26 квітня 2018 року о 17 год. 00 хв. 
місце реєстрації учасників Зборів: 85300, Донецька область, м. По-

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

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Зборах: 22 квітня 2018 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства та прийняття рі-

шення про припинення її повноважень.
2. Розгляд звіту голови Правління за 2017 рік та затвердження заходів 

за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту.

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

4. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2017 рік. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора.

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

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

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

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

найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 1439402 1228274
Основні засоби (за залишковою вартістю) 645523 652216
Запаси 193214 209631
Сумарна дебіторська заборгованість 249033 249653
Гроші та їх еквіваленти 1835 8771
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (543491) 155212
Власний капітал (439057) 259576
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 90751 90751
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 8056 8121
Поточні зобов’язання і забезпечення 1870403 960577
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток) 

(698633) 6757

Середньорічна кількість акцій (шт.) 907511200 9075111200
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн). 

(0,07698) 0,00074

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх 
проведення акціонери мають право ознайомитись із документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення 
акціонерів відбувається за адресою: 85300, Донецька область, м. По-
кровськ, вулиця Торгівельна, буд. 106А, перший поверх поверх, кабінет 
104 у робочі дні з 12 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв., а в день проведення 
Зборів також у місці їх проведення, в порядку, встановленому законодав-
ством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Посадова 
особа Товариства, відповідальні за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами: голова Правління Кузьмичов Леонід Леонідович. Телефон 
для довідок: +3806239 215 53. 

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

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

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

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

внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денно-
го Зборів Товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Збо-
рів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства не піз-
ніше 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 фізич-
ною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особа-
ми, які вчиняють нотаріальні дії, чи депозитарною установою відповідно 
до встановленого Національною комісією з цінних паперів та фондово-
го ринку порядку. Довіреність на право участі у Зборах повинна містити 
чітко визначені правомірні, конкретні та здійсненні юридичні дії, які на-
лежить вчинити представнику акціонера. Акціонер має право призна-
чити 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 
участі в Зборах акціонер має письмово повідомити про це реєстраційну 
комісію та виконавчий орган Товариства. Голосування на Зборах пред-
ставників акціонерів здійснюється відповідно до зареєстрованих голо-
сів та відповідно до завдання акціонера, що видав довіреність, щодо 
голосування.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким 
надсилається повідомлення про проведення Зборів становить 
9  075  111  200 штук. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату 
складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про прове-
дення Зборів становить 8 984 209 327 штук. Адреса веб-сайту, на якому 
розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, вклю-
чених до проекту порядку денного: http://mkoks.donetsksteel.com/ Нагля-
дова Рада ПрАТ «МАКІЇВКОКС»

Приватне акціонерне товариство «макіївкокс»
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Шановний акціонер Прат «київспецмонтаж» !
(ЄДРПОУ 04012615, місце знаходження 02140 м. Київ вул. Б.Гмирі, 2) 
Повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Това-

риства, які відбудуться 26 квітня 2018 року о 15 годині 30 хвилин за адре-
сою: 02140 м. Київ, вул. Б.Гмирі, 2 (приміщення (офіс) ПрАТ «Київспецмон-
таж») з наступним проектом порядку денного, 

Проект ПоряДоку Денного:
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів.
2. Звіт Виконавчого органу за 2017 рік та прийняття рішення за наслідка-

ми розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяль-

ності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту.

4. Звіт Ревізора за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту, затвердження висновку ревізора.

5. Затвердження балансу Товариства за 2017 рік.
6. Розподіл прибутку та прийняття рішення про виплату дивідендів.
7. Затвердження змін до Положень «Про Наглядову раду», «Про Ревізо-

ра», «Про загальні збори».
8. Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ «Київспецмонтаж» 

на 2018 рік. 
Проект рішення з питання першого проекту порядку денного: Об-

рати лічильну комісію в складі трьох осіб: Штейн Галина Ушерівна – голова 
комісії, Гладчук Микола Васильович– секретар комісії, Панченко Володимир 

Григорович– член комісії. Проект рішення з другого питання проекту по-
рядку денного: Затвердити звіт Виконавчого органу за 2017 рік. Проект 
рішення з питання третього проекту порядку денного: Затвердити звіт 
Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Това-
риства. Проект рішення з питання четвертого проекту порядку денно-
го: Затвердити звіт Ревізора за 2017р. та висновок Ревізора. Проект рішен-
ня з питання п»ятого проекту порядку денного. Затвердити баланс 
Товариства за 2017 рік. Проект рішення з питання шостого проекту по-
рядку денного: : Затвердити розподіл прибутку Товариства та рішення про 
виплату дивідендів за підсумками роботи в 2017 році. .Проект рішення з 
питання сьомого проекту порядку денного: Затвердити зміни до Поло-
жень «Про Наглядову раду», «Про Ревізора», «Про загальні збори». Проект 
рішення з питання восьмого проекту порядку денного: Затвердити 
основні напрямки діяльності ПрАТ «Київспецмонтаж» на 2018 рік.

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

Найменування показника Період
Звітний
(2017р.)

Попередній
(2016р.)

Усього активів 44981 39668
Основні засоби (за залишковою вартістю) 24940 24751
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 5277 4352
Сумарна дебіторська заборгованість 8719 4312

Прат «київсПецмонтаж» 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента (для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне 

товариство «Пересувна меХанiЗована коло-
на № 34»

2. код за ЄДрПоу 05515068
3. місцезнаходження 40020, м. Суми, вул. Героїчна, 32
4. міжміський код, телефон та факс (0542) 24-18-63 24-18-63
5. електронна поштова адреса 05515068@koopaudit.sumy.ua
6. адреса сторінки в мережі інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації www.pmk34.emitents.org
7. вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, яким 

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

ii. текст повідомлення
ПрАТ «ПМК-34» (надалі - емітент) 22.03.2018 був отриманий Перелік 

акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення 
загальних зборів акціонерного товариства, складений ПАТ»НДУ» станом 
на 12.03.2018 , вих №154286зв від 20.03.2018 (вх. №1 від 22.03.2018 ), на 
підставі якого емітенту стало відомо про зміну власників акцій, яким нале-
жить 10 і більше відсотків простих акцій емітента, а саме: - розмір частки 
фізичної особи 1, що становив 117497 штук (12,781972% в загальній кіль-

кості акцій та 16,262628 % в загальній кількості голосуючих акцій) зменшив-
ся і становить 0 штук (0% в загальній кількості акцій та 0% в загальній 
кількості голосуючих акцій). ПрАТ»ПМК-34» (надалі - емітент) 22.03.2018 
був отриманий Перелік акціонерів, яким надсилатиметься письмове пові-
домлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, 
складений ПАТ»НДУ» станом на 12.03.2018 , вих №154286зв від 20.03.2018 
(вх. №1 від 22.03.2018 ), на підставі якого емітенту стало відомо про зміну 
власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій емітен-
та, а саме: - розмір частки фізичної особи 2, що становив 106972 штук 
(11,637004% в загальній кількості акцій та 0 % в загальній кількості голосу-
ючих акцій) зменшився і становить 0 штук (0% в загальній кількості акцій та 
0% в загальній кількості голосуючих акцій). ПрАТ»ПМК-34» (надалі - емі-
тент) 22.03.2018 був отриманий Перелік акціонерів, яким надсилатиметься 
письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного то-
вариства, складений ПАТ»НДУ» станом на 12.03.2018 , вих №154286зв від 
20.03.2018 (вх. №1 від 22.03.2018 ), на підставі якого емітенту стало відомо 
про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих ак-
цій емітента, а саме: - розмір частки фізичної особи 3, що становив 0 штук 
(0% в загальній кількості акцій та 0% в загальній кількості голосуючих акцій) 
збільшився та становить 224469 штук (24,418976% в загальній кількості 
акцій та 27,061771% в загальній кількості голосуючих акцій).

iii. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

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

Директор олефiренко тетяна леонiдiвна, 22.03.2018р.

Приватне акціонерне товариство 
«українська сПеціаліЗована баЗа 

Постачання та Збуту 
«укрторгмонтажтеХніка»

річна інформація 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім 

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

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

Приватне акціонерне товариство 
«УКРАЇНСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА 
БАЗА ПОСТАЧАННЯ ТА ЗБУТУ 
«УКРТОРГМОНТАЖТЕХНІКА», 
02132680, Щекавицька, 30/39, 
м. Київ, Подільський, 04070, Україна, 
044 4303268

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

23.03.2018

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

ukrtorg.in.ua

Приватне акцiонерне товариство 
«юриДична Практика»

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

які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних 
паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили 

приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА», 
22890879, вул. Дягтярівська, ,буд. 25-А, 
корп. «Л», 1 поверх, м. Київ, Шевченків-
ський район, 04119, (044) 495-27-27

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

26.03.2017

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

д/н



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

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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Грошові кошти та їх еквіваленти 2399 3431
Нерозподілений прибуток 38717 35696
Власний капітал 40052 37031
Статутний капітал 100 100
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 702 590
Поточні зобов’язання 4227 2047
Чистий прибуток (збиток) 3406 3512
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2000 2000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду 86 96

Реєстраціця акціонерів та їх представників відбудеться 26 квітня 2018 року 
з 14 год. 15 хв до 15 год. 15 хв в приміщенні (офісі) ПрАТ «Київспецмонтаж» по 
вул. Б.Гмирі, 2. Реєстер акціонерів, які мають право на участь у чергових За-
гальних зборах, складається станом на 24 годину 20 квітня 2018 року. Для реє-
страції акціонер повинен мати документ, що посвідчує його особу, представник 
акціонера повинен мати документ, що посвідчує його особу та право участі та 
голосування на загальних зборах, оформлені у відповідності до вимог чинного 
законодавства України, або інший документ, який підтверджує повноваження 
предстаавника, та документ, який посвідчує особу (паспорт чи інш.).

З матеріалами щодо питань порядку денного Зборів можна ознайоми-
тися в ПрАТ «Київспецмонтаж», відповідальна особа Ремез Г.І.  
тел: (044) 220-27-40, 067 466-39-95 та на веб-сайті - ksm.kiev.ua

Наглядова рада.

Шановний акціонер!
наглядова рада Публічного акціонерного товариства «лактіс», 

ідентифікаційний код 00445104, яке знаходиться за адресою: 85600, 
місто мар’їнка, вулиця благодатна, будинок 16, (надалі товариство) 
повідомляє про проведення річних загальних зборів товариства (на-
далі - Збори).

Дата та час проведення Зборів: 26 квітня 2018 року о 12 год. 00 хв. 
місце проведення Зборів: 85600, місто Мар’їнка, вулиця Благодатна, бу-
динок 16 (другий поверх, актова зала адміністративного корпусу).час по-
чатку реєстрації учасників Зборів: 26 квітня 2018 року о 11 год. 00 хв.
час закінчення реєстрації учасників Зборів: 26 квітня 2018 року о 
11 год. 45 хв.Дата та час відкриття Зборів: 26 квітня 2018 року о 12 год. 
00 хв. місце реєстрації учасників Зборів: 85600, місто Мар’їнка, вулиця 
Благодатна, будинок 16 (другий поверх, актова зала адміністративного 
корпусу).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Зборах: 22 квітня 2018 року. 

Перелік питань,  
включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства та прийняття рішен-
ня про припинення її повноважень.

2. Розгляд звіту голови Правління за 2014 - 2017 роки та затвердження 
заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту.

3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2014 - 2017 роки та затвердження 
заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту.

4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 - 2017 
роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізій-
ної комісії.

5. Затвердження річних звітів Товариства за 2014 - 2017 роки.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, перед-

бачених законом за 2014 -2017 роки
7. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради То-

вариства. 
8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 
9. Про затвердження умов договорів із членами Наглядової ради Това-

риства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповно-
важується на підписання цих договорів від імені Товариства. 

10. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Про затвердження умов договорів із членами Ревізійної комісії Това-

риства і визначення особи, уповноваженої на їх підписання від імені Това-
риства. 

13. Про внесення змін до статуту Товариства. 

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

найменування 
показника

Період
2014 2015 2016 2017

Усього активів 20375 17167 15433 13842
Основні засоби (за 
залишковою вартістю) 

15518 13859 12391 10972

Запаси 929 750 713 714
Сумарна дебіторська 
заборгованість 

1975 1354 1255 1090

Гроші та їх еквіваленти 137 4 2 4
Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток) 

-5013 -8286 -10247 -11679

Власний капітал 2615 -658 -2619 -4051
Зареєстрований (пайовий/
статутний) капітал 

7549 7549 7549 7549

Довгострокові зобов’язання 
і забезпечення

0,00 0,00 0,00 0,00

Поточні зобов’язання і 
забезпечення

17760 17825 18052 17893

Чистий фінансовий резуль-
тат: прибуток (збиток) 

-4174 -3273 -1961 -1432

Середньорічна кількість 
акцій (шт.) 

7189915 7189915 7189915 7189915

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

-0.5805354 -0.45522100 -0.27274310 -0.19917

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх 
проведення акціонери мають право ознайомитись із документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення акці-
онерів відбувається за адресою: 85600, місто Мар’їнка, вулиця Благодатна, 
будинок 16 (другий поверх, актова зала адміністративного корпусу), у робо-
чі дні з 12 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв., а в день проведення Зборів також у 
місці їх проведення, в порядку, встановленому законодавством, Статутом 
та внутрішніми положеннями Товариства. Посадова особа Товариства, від-
повідальні за порядок ознайомлення акціонерів з документами: заступник 
Наглядової ради Меркулова Тетяна Миколаївна. Телефони для довідок: 
099 717 43 41. 

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

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

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

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

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

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

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким 
надсилається повідомлення про проведення Зборів становить (07 березня 
2018 року) 7 189 915 штуки. Загальна кількість голосуючих акцій станом на 
дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про про-
ведення Зборів (07 березня 2018 року) становить 7 181 998 штук. Адреса 
веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожно-
го з питань, включених до проекту порядку денного :www.laktis.com.ua На-
глядова Рада ПАТ «ЛАКТІС»

Публічне акціонерне товариство «лактіс»
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

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

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство 
«Страхова компанія «Український 
капітал»

2. Код за ЄДРПОУ 35760087
3. Місцезнаходження 01054, м. Київ, Олеся Гончара, 35

4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 353-79-53 (044) 353-79-53

5. Електронна поштова 
адреса

ukrcap@emitent.net.ua

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

www.ukrcap.com.ua

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

Приватне акціонерне товариство «страХова комПанія «український каПітал»

Шановний акціонер!
наглядова рада Публічного акціонерного това-

риства «вінтер», ідентифікаційний код 01549478, яке знахо-
диться за адресою: 85600, місто мар’їнка, вулиця благодатна, буди-
нок 16, (надалі товариство) повідомляє про проведення річних 
загальних зборів товариства (надалі - Збори).

Дата та час проведення Зборів: 26 квітня 2018 року о 11 год. 00 хв. 
місце проведення Зборів: 85600, місто Мар’їнка, вулиця Благодатна, 

будинок 16 (другий поверх, актова зала адміністративного корпусу).
час початку реєстрації учасників Зборів: 26 квітня 2018 року  

о 10 год. 00 хв.
час закінчення реєстрації учасників Зборів: 26 квітня 2018 року о 

10 год. 45 хв.
Дата та час відкриття Зборів: 26 квітня 2018 року о 11 год. 00 хв. 
місце реєстрації учасників Зборів: 85600, місто Мар’їнка, вулиця Благо-

датна, будинок 16 (другий поверх, актова зала адміністративного корпусу).
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 

Зборах: 22 квітня 2018 року.
Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства та прийняття рішен-

ня про припинення її повноважень.
2. Розгляд звіту голови Правління за 2014 - 2017 роки та затвердження 

заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту.

3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2014 - 2017 роки та затвердження 
заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту.

4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 - 2017 
роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізій-
ної комісії.

5. Затвердження річних звітів Товариства за 2014 - 2017 роки.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, перед-

бачених законом за 2014 -2017 роки
7. Про затвердження місцезнаходження Товариства.
8. Про затвердження рішень, прийнятих Наглядовою радою Товариства. 
9. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради То-

вариства. 
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 
11. Про затвердження умов договорів із членами Наглядової ради Това-

риства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповно-
важується на підписання цих договорів від імені Товариства. 

12. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Про затвердження умов договорів із членами Ревізійної комісії Товари-

ства і визначення особи, уповноваженої на їх підписання від імені Товариства. 
15. Про внесення змін до статуту Товариства. 

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

найменування 
показника

Період

2014 2015 2016 2017
Усього активів 34892 26706 19736 20770
Основні засоби (за 
залишковою вартістю) 

19823 16687 14482 14030

Запаси 8574 6404 3508 2474
Сумарна дебіторська 
заборгованість 

4563 2027 544 27

Гроші та їх еквіваленти 314 641 202 201
Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток) 

3989 -9006 -15270 -31086

Власний капітал 26795 13800 7536 -8280
Зареєстрований (пайовий/
статутний) капітал 

21870 21870 21870 21870

Довгострокові зобов’язання 
і забезпечення

0,00 0,00 0,00 0,00

Поточні зобов’язання і 
забезпечення

8097 12906 12200 29050

Чистий фінансовий ре-
зультат: прибуток (збиток) 

-4582 -12995 -6264 -15816

Середньорічна кількість 
акцій (шт.) 

5993769 5993769 5993769 5993769

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

-0.7644606 -2.1680849 -1.0450853 -2.63874

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: 85600, місто Мар’їнка, вулиця Благодатна, будинок 
16 (другий поверх, актова зала адміністративного корпусу), у робочі дні з 
12 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв., а в день проведення Зборів також у місці їх про-
ведення, в порядку, встановленому законодавством, Статутом та внутрішніми 
положеннями Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальні за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами: заступник голови Правління 
Меркулова Тетяна Миколаївна. Телефони для довідок: 099 717 43 41. 

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. Акціо-
нер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на 
Зборах. Про призначення, заміну та/або відкликання представника для учас-
ті в Зборах акціонер має письмово повідомити про це реєстраційну комісію 
та виконавчий орган Товариства. Голосування на Зборах представників акці-
онерів здійснюється відповідно до зареєстрованих голосів та відповідно до 
завдання акціонера, що видав довіреність, щодо голосування.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким 
надсилається повідомлення про проведення Зборів (07 березня 2018 року) 
становить 5 993 769 штуки. Загальна кількість голосуючих акцій станом на 
дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про про-
ведення Зборів (07 березня 2018 року) становить 5 946 863 штук. Загальна 
кількість привілейованих акцій станом на дату складання переліку осіб, 
яким надсилається повідомлення про проведення Зборів (07 березня 
2018 року) становить 47 633 штук. Загальна кількість голосуючих привіле-
йованих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається 
повідомлення про проведення Зборів (07 березня 2018 року) становить 
34  985 штук. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го  : www. winter.com.ua Наглядова Рада ПАТ «ВІНТЕР»
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ii. текст повідомлення
Протоколом Наглядової Ради ПрАТ «СК УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» №4/18 

вiд 20.03.2018р. затверджено рішення про звільнення Голови Правління-
Волченського Євгена Леонідовича (паспорт: серія ВВ № 668260, виданий 
Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецький обл. 15.01.1999р.). 
Змiнивiдбулися на пiдставi заяви Волченського Є.Л. Посадова особа володiє 
часткою 7.1% в статутному капiталiемiтента. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Строк перебування на данiйпосадi - з 
27.01.2016р. по 20.03.2018р. Замiстьзвiльненої особи на посаду нiкого не 
призначено.

Протоколом Наглядової Ради ПрАТ «СК УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» №4/18 
вiд 20.03.2018р. затверджено рішення про призначення виконуючим 
обов'язки Голови Правлiння Шишко Сергія Дмитровича. Шишко С.Д. в.о. Го-

лови Правління призначається тимчасово, акцiями Товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi по-
сади, якi обiймала ця особа протягом останнiх 5 рокiв: Заступник Голови 
Правлiння - Директор iз страхування та перестрахування в ПрАТ «СК «Укра-
їнський капiтал».

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 волченський Євген леонідович
голова Правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 20.03.2018
(дата)

Приватне акціонерне товариство «іскра 
Плюс» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ- 41049854, місцезнахо-
дження – 02099 м. Київ, вул. Бориспільська, 9 повідомляє, що річні загаль-
ні збори акціонерів відбудуться 27 квітня 2018 року о 12:00 год. за адре-
сою: м. Київ, вул. Бориспільська, 9, кабінет №609.

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. Звіт Директора Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за 

результатами його розгляду. 
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів 

за результатами його розгляду. 
7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та затвердження заходів 

за результатами його розгляду. 
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 

звіту Директора, 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.
Реєстрація учасників відбуватиметься 27 квітня 2018 року з 11:00 год. 

до 11:45 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації та участі у за-
гальних зборах акціонерам необхідно надати паспорт, а представникам – 
паспорт і довіреність на право участі в зборах, оформлену відповідно до 
вимог чинного законодавства. Дата складання переліку акціонерів, які ма-
ють право на участь у загальних зборах 23 квітня 2018р.Від дати надіслан-
ня Товариством повідомлення про проведення загальних зборів до 26 квіт-
ня 2018 року (включно), акціонери мають право ознайомитись з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го, за місцезнаходженням Товариства: 02099 м. Київ, вул. Бориспіль-
ська,  9, в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 08.00 до 17.00 (перерва з 12.00 
до 13.00), а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення 
за адресою: 02099 м. Київ, вул. Бориспільська, 9. 

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.По-
садова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами – Воскобойник Олександр Миколайович (надалі - відповідальна 
особа), тел. 0976928139.Кожний акціонер має право внести пропозиції 
щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів ак-
ціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів 
товариства в обсязі та порядку згідно статті 38 Закону України «Про акціо-
нерні товариства».Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку 
денного ЗЗА 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 акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або 
більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню 
до проекту порядку денного загальних зборів.Порядок ознайомлення акці-
онерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготов-
ки до ЗЗА (надалі-матеріали): акціонер (представник) звертається до від-
повідальної особи за зазначеними вище відповідною адресою та час; 
надає паспорт (для представника - паспорт та довіреність з відповідними 
правами); відповідальна особа надає матеріали; після ознайомлення акці-
онер (представник) повертає матеріали відповідальній особі в повному 
об’ємі. Факт надання та повернення матеріалів фіксується в «Журналі на-
дання 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 голосу-
вання на ЗЗА за довіреністю: після реєстрації та отримання бюлетенів для 
голосування представник голосує і фіксує волевиявлення в бюлетені для 
голосування виключно у відповідності до наданих йому повноважень, що 

повинні бути зазначені в довіреності на право участі у ЗЗА, оформлену від-
повідно 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 інформація згідно ви-
мог статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: 41049854.smida.
gov.ua.

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:
По питанню №1: Обрати Головою Лічильної комісії Руденко Ольгу Іго-

рівну, Членом Лічильної комісії Тарасенко Ольгу Борисівну.По питанню 
№2: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: 
під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комі-
сії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів 
із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі 
встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів 
із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова 
реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюле-
тені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом 
бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюле-
тені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії за-
значає відомості про недійсні бюлетені.По питанню №3: Обрати Головою 
зборів Мелєнєвську Наталію Анатоліївну, Секретарем зборів Поліщука Сер-
гія Костянтиновича.По питанню №4: Встановити наступний регламент за-
гальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім запи-
сом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ 
акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 
5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому ви-
гляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати 
з питань порядку денного – бюлетенями.По питанню №5: Звіт Директора 
Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: 
Директору продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товари-
ства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи 
щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.По питанню 
№6: Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік прийняти до відома та 
затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої 
обов’язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного зако-
нодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в 
межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності 
Виконавчого органу Товариства.По питанню №7: Звіт Ревізійної комісії То-
вариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: 
Ревізійній комісії продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Това-
риства, внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та 
провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фі-
нансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.По 
питанню №8: 1) Затвердити звіт Директора Товариства за 2017 рік.2) За-
твердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.3) Затвердити звіт 
Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.По питанню №9: Затвердити річ-
ний звіт Товариства за 2017 рікПо питанню №10: Покривати збитки Това-
риства за рахунок прибутків майбутніх періодів.

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 434616.5 439681,70
Основні засоби (за залишковою вартістю) - 302,6
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 324137,3 283819,0
Гроші та їх еквіваленти 0.3 -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) ( 1903.3 ) (1706,1)
Власний капітал 62227.6 62424,8
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 2652,0 2652,0
Довгострокові зобов’язання і забезпечення - -
Поточні зобов’язання і забезпечення 372388.9 377256,9
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (197.2) (0,9)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 20 400 000 20 400 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0,0096 -0,00004

наглядова рада
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інформація
в повідомленні про проведення загальних зборів

(для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії)
1. Приватне акціонерне товаристо «українська акціонер-

на страХова комПанія «аска-життя» (далі – Товариство, місцезна-
ходження: 03186, Україна, м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, буд. 5) 
повідомляє про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів 
Товариства (далі – Збори).

1-1. Дата, час та місце проведення Зборів: 27.04.2018 року о 9-30 го-
дині, за адресою: 03186, Україна, м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, 
буд. 5, 2-й поверх, конференц-зал.

2. час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Збо-
рах: початок реєстрації 9-00. Закінчення реєстрації: 9-30.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Зборах: 23.04.2018 року станом на 24.00 годину.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з поряд-
ком денним та проекти рішень:

№
П/П

Питання порядку 
денного

Проект рішення

1. Обрання робочих органів 
річних загальних зборів 
акціонерів Товариства та 
затвердження регламенту 
річних загальних зборів 
акціонерів Товариства.

Обрати Голову та Секретаря Зборів, об-
рати лічильну комісію.
Затвердити регламент роботи Зборів.

2. Затвердження порядку та 
способу засвідчення 
бюлетенів для голосуван-
ня.

Встановити, що бюлетені для голосуван-
ня засвідчуються підписами членів лі-
чильної комісії та печаткою Товариства.

3. Звіт Генерального 
директора Товариства за 
2017 рік та прийняття 
рішення за наслідками 
його розгляду.

Затвердити звіт Генерального директора 
Товариства за 2017 рік.

4. Звіт Наглядової Ради 
Товариства за 2017 рік та 
прийняття рішення за 
наслідками його розгляду.

Затвердити звіт Наглядової ради Това-
риства за 2017 рік.

5. Затвердження річного 
звіту Товариства.

Затвердити річний звіт Товариства за 
2017 рік, в тому числі фінансову звіт-
ність.

6. Затвердження порядку 
розподілу прибутку 
Товариства.

Прибуток товариства у розмірі  
9 084 000,00 (дев’ять мільйонів 
вісімдесят чотири тисячі) грн. залишити 
не розподіленим.

7. Затвердження Статуту 
Товариства в новій 
редакції

Внести зміни до Статуту Товариства, 
шляхом викладення Статуту Товариства 
в новій редакції.
Затвердити Статут Товариства в новій 
редакції.
Уповноважити Генерального директора 
Товариства підписати Статут Товариства 
у новій редакції та забезпечити прове-
дення державної реєстрації Статуту То-
вариства в новій редакції в порядку, ви-
значеному чинним законодавством 
України.

8. Про вчинення Товари-
ством правочинів, щодо 
яких є заінтересованість.

Cхвалити вчинення та виконання Това-
риством протягом одного року з дня про-
ведення цих річних загальних зборів ак-
ціонерів Товариства наступних 
правочинів із заінтересованістю (у розу-
мінні статті 71 Закону України «Про акці-
онерні товариства»), що будуть уклада-
тися з контрагентами, які пов’язані з 
Товариством відносинами контролю че-
рез SCM FINANCE LIMITED): 
1. Договори банківського вкладу (депози-
ту) на загальну суму до 500 000 000,00 
(п’ятсот мільйонів) грн.
2. Агентські договори, додаткові угоди до 
них, та виплати за ними агентської вина-
городи в загальному розмірі до  
600 000 000, 00 (шістсот мільйонів) грн.;
3. Договори страхування життя та додат-
кові угоди до них, та отримання за дани-
ми договорами страхових платежів у за-
гальному розмірі до 5 000 000,00 (п’яти 
мільйонів) грн.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими 
вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів: ознайом-
лення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного, здійснюється за місцезнаходженням Товариства: Украї-
на, м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, 5, 2-й поверх конференц-зал. 
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми: Генеральний директор Товариства Пантова Олена Борисівна, тел. 
(044) 492-8-492.

5-1. адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го: www.aska-life.com.ua

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 188018 213209
Основні засоби 21931 21095
Довгострокові фінансові інвестиції 36491 43806
Запаси 52 51
Сумарна дебіторська заборгованість 33355 37469
Поточні фінансові інвестиції 39359 29903
Грошові кошти та їх еквіваленти 56032 80069
Нерозподілений прибуток 29707 19585
Власний капітал 69880 59780
Статутний капітал 19385 19385
Довгострокові зобов’язання 111636 142691
Поточні зобов’язання 6502 10738
Чистий прибуток (збиток) 9084 2243
Середньорічна кількість акцій (шт.) 19384900 19384900
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

57 61

7. також повідомляємо, що акціонер, після отримання даного по-
відомлення має право:

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного Зборів, ставити запитання щодо питань включених 
до порядку денного Зборів, надавати пропозиції щодо питань, включених 
до порядку денного Зборів та інші права визначені чинним законодав-
ством. Порядок та строки реалізації прав акціонерів встановлений законо-
давством та Статутом Товариства.

8. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіре-
ністю: Представник акціонера діє на підставі належним чином оформле-
ної довіреності. Довіреність на право участі та голосування на загальних 
зборах акціонерів товариства, видана фізичною особою, посвідчується 
нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні 
дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановле-
ному 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. Дові-
реність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання 
щодо голосування. 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. Надан-
ня довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає 
право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість 
свого представника. Акціонер має право призначити свого представника 
постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент 
замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган То-
вариства.

9. Загальна кількість акцій товариства становить 19 384 900 штук.
Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідо-

млення про участь у Зборах, кількість голосуючих акцій становить 
19  384 899 штук.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

генеральний директор
Прат «уаск аска-життя» Пантова о.б.

 26.03.2018 

Приватне акціонерне товариство «українська акціонерна страХова комПанія «аска-життя»
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Повідомлення
про проведення річних Загальних зборів акціонерів 

Публічного акціонерного товариства «банк січ»
Публічне акціонерне товариство «банк січ» (місцезнахо-

дження якого: 01033, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 63), надалі 
– банк, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів 
ПАТ «БАНК СІЧ», надалі – Збори, що відбудуться 26 квітня 2018 р. об 
15 годині 00 хвилин за київським часом у приміщенні ПАТ «БАНК СІЧ» за 
адресою: 01033, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 63, кімната 
№ 25.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі в річних Загальних 
зборах акціонерів ПАТ «БАНК СІЧ» буде проводитись Реєстраційною комісією 
Банку 26 квітня 2018 року з 14 години 00 хвилин до 14 години 45 хвилин в 
приміщенні Банку за адресою: 01033, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, 
буд. 63, кімната № 25.

Право на участь в річних Загальних зборах акціонерів Банку мають осо-
би, що будуть включені в перелік акціонерів ПАТ «БАНК СІЧ» станом на  
20 квітня 2018 р. (на 24 год. 00 хв.).

Перелік питань, включених до проекту порядку денного Зборів:
1. Обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів, прийняття 

рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів.
3. Встановлення порядку проведення річних Загальних зборів.
4. Розгляд звіту Правління Банку про результати діяльності Банку за 

2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду Звіту Правління Банку.

5. Розгляд звіту Спостережної ради Банку про результати діяльності Бан-
ку за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду Звіту Спостережної ради Банку. 

6. Затвердження річної фінансової звітності Банку за 2017 рік.
7. Розгляд висновку (звіту) зовнішнього аудиту за результатами пере-

вірки фінансової звітності Банку за 2017 рік та затвердження заходів за ре-
зультатами його розгляду. 

8. Затвердження порядку розподілу прибутку Банку за 2017 рік.
9. Про перейменування Спостережної ради Банку в Наглядову раду 

Банку.
10. Визначення кількісного складу Наглядової ради Банку.
11. Внесення змін до Статуту Банку шляхом затвердження його нової 

редакції та визначення уповноваженої особи, якій буде делеговане повно-
важення щодо підпису змін до Статуту Банку.

12. Припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради Банку.
13. Обрання Наглядової ради Банку.
14. Обрання Голови Наглядової ради Банку.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-

рів (контрактів), що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, 
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується 
на підписання договорів (контрактів) з головою та членами Наглядової ради 
Банку.

16. Про внесення змін до внутрішніх положень Банку шляхом затвер-
дження їх в нових редакціях.

17. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради 
Банку та членів Правління Банку.

основні показники фінансово-господарської діяльності
Публічного акціонерного товариства «банк січ» 

(тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний 
2017*

Попередній 
2016

Усього активів 844696 1128597
Основні засоби 42831 58855
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 89811 90936
Грошові кошти та їх еквіваленти 80495 141440
Нерозподілений прибуток 2170 1210
Власний капітал 202841 129898
Статутний капітал 200090 128400
Довгострокові зобов'язання 395 372 282629
Поточні зобов'язання 246483 716070
Чистий прибуток (збиток) 1 001 816
Середньорічна кількість акцій (шт.) 151 756 164 120 000 000
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) 

241 270

*Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським ви-
сновком, буде надана на річних Загальних зборах акціонерів Банку.

Адреса власного веб-сайту ПАТ «БАНК СІЧ», на якому розміщена ін-
формація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного Зборів - http://www.sichbank.com.ua/

Інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про 
акціонерні товариства», а саме:

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 
24 годину 15 березня 2018 року - дату складання переліку осіб, яким над-
силається повідомлення про проведення Загальних зборів: загальна кіль-
кість акцій – 187000000 (сто вісімдесят сім мільйонів) штук простих іменних 
акцій; загальна кількість голосуючих акцій – 187000000 (сто вісімдесят сім 
мільйонів) штук. 

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) 
для його участі у загальних зборах:

Для реєстрації та участі у Зборах акціонерам та їх представникам необ-
хідно мати при собі паспорт або інший, визначений чинним законодавством 
України документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів - оформ-
лену згідно з чинним законодавством України довіреність, або інші докумен-
ти, що підтверджують/посвідчують їх право на участь та голосування на 
річних Загальних зборах акціонерів Банку.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Акціонери та їх уповноважені представники в порядку та терміни, визна-
чені чинним законодавством та Статутом Банку можуть ознайомитися з до-
кументами, пов’язаними з проектом порядку денного та проектами рішень з 
цих питань, з понеділка по п’ятницю, з 09.00 год. до 16-00 год. (обідня пере-
рва з 13.00 год. до 14.00 год.) у приміщенні ПАТ «БАНК СІЧ» за адресою: 
01033, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 63, кімната №25. Посадо-
ва особа ПАТ «БАНК СІЧ», відповідальна за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документам - Голова Правління ПАТ «БАНК СІЧ» Мельник П.П. До-
відки за телефоном (044) 207-14-70, (044) 207-14-75.

26 квітня 2018 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці 
проведення реєстрації для участі у річних Загальних зборах акціонерів Бан-
ку та у місці проведення річних Загальних зборів акціонерів Банку.

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

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

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення За-
гальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж 
за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення 
нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проек-
ти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової 
ради Банку мають містити інформацію про те, чи є запропонований канди-
дат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропо-
нується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора.

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

Банк до початку Загальних зборів надає письмові відповіді на письмові 
запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного 
загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення 
загальних зборів. Відповідь надається на підставі письмового запиту акціо-
нера протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання письмового запиту, 
при умові надання запиту не пізніше, ніж за 3 (три) робочих дні до дати про-
ведення загальних зборів. Банк може надати одну загальну відповідь на всі 
запитання однакового змісту.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:
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 пред-
ставника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників Загальних 
зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це 
Реєстраційну комісію або взяти участь у Загальних зборах особисто. У разі, 
якщо для участі в Загальних зборах з’явиться декілька представників акціоне-
ра, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана піз-
ніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повно-
важення щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою 
одним із співвласників або їх загальним представником.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана 
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими осо-

Публічне акціонерне товариство «банк січ»
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бами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитар-
ною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку порядку. 

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах 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 акціонера повинен голосувати саме так, як пе-
редбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить зав-
дання щодо голосування, представник акціонера вирішує всі питання щодо 

голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд
Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводить-

ся виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни 
черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході 
Загальних зборів до наступного дня.

Затверджено спостережною радою Пат «банк січ».

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
голова Правління
Пат «банк січ»  П.П.мельник

ПовіДомлення 
Про ПровеДення  

річниХ ЗагальниХ Зборів акціонерів 
Приватного акціонерного товариства 

«болграДський виноробний ЗавоД» 
(код ЄДрПоу 00411938) (далі – товариство)

Місцезнаходження товариства: Одеська обл., Болградський р-н, м. Бол-
град, вул. Болгарських ополченців, буд. 99. Дата та час проведення зборів: 
27.04.2018 р. о 12:00 год. Місце проведення зборів: Одеська обл., Болград-
ський р-н, м. Болград, вул. Болгарських ополченців, буд. 99, актова зала 
№ 1. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах: 27.04.2018 року, з 11:00 годин до 11:45 годин. Дата складення пе-
реліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, встанов-
лена 23.04.2018 року (станом на 24 годину). Перелік питань включені до 
проекту порядку денного: 1. Обрання голови та членів лічильної комісії, 
прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Обрання голови та 
секретаря загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних 
зборів. 3. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 4. Затвер-
дження порядку покриття збитків Товариства, прийняття рішення про ви-
плату дивідендів та їх розмір з урахування вимог законодавства України.  

5. Розгляд звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту та виснов-
ків Ревізора за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.  
6. Припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства. 7. Об-
рання Голови та членів Правління Товариства. 8. Затвердження умов ци-
вільно – правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами 
Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання осо-
би, яка уповноважується на підписання цивільно – правових договорів з 
Головою та членами Правління Товариства. Від дати надіслання повідо-
млення 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: Одесь-
ка обл., м. Болград, вул. Болгарських ополченців, буд. 99, приймальня Го-
лови правління Товариства (ідентифікувати кабінет можна за табличкою з 
надписом «Приймальня») у робочі дні з 09:00 до 18:00, а в день проведен-
ня загальних зборів, також у місці їх проведення. Посадова особа відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – член прав-
ління Товариства Кучеренко Марія Іванівна. Тел. для довідок: 048-46 
4-25-23. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного, а також інформація, згідно вимого частини 4 ст. 35 Закону України 
«Про акціонерні товариства» – 00411938.sc-ua.com.

ПовіДомлення 
про проведення річних загальних зборів акціонерів 

Приватного акціонерного товариства 
«білгороД – Дністровський міжрайПостач» 

(код за ЄДРПОУ: 00906002; місцезнаходження: Одеська обл., м. Білгород 
- Дністровський, вул. Шкільна буд. 1-А)

ПрАТ «БІЛГОРОД – ДНІСТРОВСЬКИЙ МІЖРАЙПОСТАЧ» (надалі - Това-
риство), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які 
призначені на 27 квітня 2018 року о 10:00 годині за адресою місцезнахо-
дження Товариства: Одеська обл., м. Білгород - Дністровський, вул. Шкіль-
на буд. 1-А, у адміністративному будинку в кабінеті № 1 (кабінет голови 
правління). Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться 
в день та за місцем проведення зборів з 09:00 до 09:45 годин відповідно до 
переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складе-
ному станом на 24:00 годин 23 квітня 2018 року у порядку встановленому 
законодавством про депозитарну систему України. Перелік питань включені 
до проекту порядку денного: 1. Обрання членів лічильної комісії Товари-
ства, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання секрета-

ря загальних зборів Товариства. Затвердження порядку та способу засвід-
чення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів. 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 
за 2017 рік, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з ураху-
вання вимог законодавства України. Від дати надіслання повідомлення про 
проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціо-
нери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань проекту порядку денного за місцезнаходженням Товариства 
кабінет Голови правління у робочі дні з 10:00 до 17:00, а в день проведення 
загальних зборів, також у місці їх проведення. Посадова особа відповідаль-
на за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління 
Присакар Віорел Яколевич. Адреса власного веб-сайту, на якому розміще-
на інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до про-
екту порядку денного, а також інформація, згідно вимого частини 4 ст. 35 
Закону України «Про акціонерні товариства» – 00906002.sc-ua.com.

ПовіДомлення 
про проведення чергових загальних зборів акціонерів 

Приватного акціонерного товариства агрокомПанія 
«свобоДа» 

(місцезнаходження: Одеська обл., Ізмаїльський р-н, с. Стара 
Некрасівка, вул. Жовтнева буд. 52, код ЄДРПОУ: 05529219)

ПрАТ АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА» (надалі за текстом - Товариство) 
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів Това-
риства 28 квітня 2018 року о 09.30 годин за адресою: Одеська обл., Із-
маїльський р-н, с. Стара Некрасівка, виробничий комплекс Товариства 
приміщення № 1 механічного цеху. Реєстрація акціонерів та їх представ-
ників для участі у загальних зборах відбудеться в день та за місцем про-
ведення зборів з 08.00 до 09.20 годин відповідно до переліку акціонерів, 
які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 
24:00 годину 24 квітня 2018 року у порядку встановленому законодав-
ством про депозитарну систему України. Перелік питань включені до 
проекту порядку денного: 1. Обрання голови та членів лічильної комі-
сії Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.  
2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. Затвер-
дження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства. Затвер-
дження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на 
загальних зборах акціонерів. 3. Розгляду звіту Правління Товариства за 
2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління 

Товариства. Основні напрямки діяльності товариства та перспективи 
розвитку на 2018 рік. 4. Розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 
2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5. Розгляду 
звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту та висновків. 6. Затвердження річ-
ного звіту Товариства за 2017 рік. 7. Порядок розподілу прибутку Това-
риства, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з ураху-
вання вимог законодавства України. 8. Прийняття рішення про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися 
Товариством протягом року з дати прийняття рішення та надання по-
вноважень на його підписання від імені Товариства. Від дати надіслання 
повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення за-
гальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного за міс-
цезнаходженням Товариства у робочі дні з 10:00 до 16:00 години у 
кабінеті «Відділ кадрів», а в день проведення загальних зборів, також у 
місці їх проведення. Посадова особа відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами – Член правління М.С. Кичук. Довідки 
за телефоном : (04841) 49-4-68. Адреса власного веб-сайту, на якому 
розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, вклю-
чених до проекту порядку денного, а також інформація, згідно вимого 
частини 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»  
http://svoboda.pat.ua.

Приватне акціонерне товариство агрокомПанія «свобоДа»
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Приватне акціонерне товариство «Острозький міжрайагропостач» 
(Код за ЄДРПОУ 00906841) Місцезнаходження: 35820, Рівненська об-
ласть, Острозький р-н, с. Оженін, вул. Мирна, 31, повідомляє, що На-
глядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення черго-
вих загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»), які 
відбудуться «27» квітня 2018 року за адресою: 35820, рівненська об-
ласть, острозький р-н, с. вул. мирна, 31, каб. 3. Початок зборів об 
11-00 годині. Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників 
проводитиметься з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. за вищевказаною 
адресою проведення Загальних зборів. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Зборах – «23» квітня 2018 року (станом на 24-00). 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО та проекти рішень:
1. Обрання членів Лічильної комісії. Обрати лічильну комісію у на-

ступному складі: Голова лічильної комісії Нікітюк С. Г., член лічильної 
комісії Нікітюк Н.А.

2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства. За-
твердити Головою зборів Стратюка Анатолія Івановича, а секретарем 
зборів Стратюк Таїсу Володимирівну.

3. 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 зареєструва-
лись для участі у загальних зборах. Голосування з усіх питань порядку 
денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. 
Форма та текст бюлетенів затверджені рішенням Наглядової ради. За-
свідчення бюлетенів для голосування здійснюється в порядку перед-
баченому Статутом. Для проведення загальних зборів акціонерів про-
понується наступний регламент роботи: Час для виступу з доповіддю 
щодо питання порядку денного встановити 10 хв.; Виступи по обгово-
ренню питання порядку денного проводиться за попереднім подання 
заяв секретарю зборів; Час виступу в дебатах по доповіді встановити 
до 5 хв.;

4. Звіт директора Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту виконавчого органу. Затвердити звіт дирек-
тора Товариства за 2017 рік. Роботу виконавчого органу визнати задо-
вільною.

5. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2017 рік. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Затвер-
дити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2017 році. Робо-
ту Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердити звіт 
та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Роботу Ревізійної 
комісії Товариства визнати задовільною.

7. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства 
за 2017 рік. Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства 
за 2017 рік.

8. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства. Збиток Товари-
ства покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. Дивіденди за 
2017 рік в Товаристві не розподіляти та не виплачувати.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних збо-

рів до дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціоне-
рам право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного Загальних зборів у приміщенні 
ПрАТ «Острозький міжрайагропостач» за адресою: Рівненська обл., 
Острозький р-н, с. Оженин, вул. Мирна, 31, кабінет директора 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. Відповідальною особою за порядок ознайомлен-
ня акціонерів із зазначеними документами, є уповноважена особа То-
вариства директор Стратюк А.І. (тел.:0982058999). З питань порядку 
денного та організаційних питань проведення Загальних зборів зверта-
тись до зазначеної уповноваженої особи. Інформація з проектом рі-
шень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного 
розміщена на власному веб-сайті oztrog-mijrayagro.in-ten.com

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» 
кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також 
щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не 
може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції 
вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних збо-
рів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів това-
риства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. 
Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного 
повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції 
щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства ма-
ють містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат пред-
ставником акціонера.

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

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі 
паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціо-
нерів 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 пра-
во участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи 
видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її уста-
новчими 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 проголосу-
вати. 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.

наглядова рада.

Приватне акціонерне товариство «остроЗький міжрайагроПостач»

річна інформація За 2017р. 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

паперів, а та  кож приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 
здійснювали пуб  лічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім 

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

1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

Приватне акцiонерне 
товариство «страХова 
комПанiя «український 
каПiтал», 35760087, Олеся Гонча-
ра, 35, Київ, Шевченкiвський, Київська 
область, 01054, Україна, (044) 353-79-53

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

20.03.2018

3. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію

www.ukrcap.com.ua/?q=emitent

Приватне акціонерне товариство 
«гіПроцивільПромбуД» 

спростування повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Гіпроцивільпромбуд» (код за ЄДРПОУ: 02497697) повідомляє про 

спростування інформації в повідомленні про проведення загальних зборів 
акціонерів, яке було розміщено в загальнодоступній інформаційній базі да-
них НКЦПФР на веб-сайті www.stockmarket.gov.ua 03.03.2018р. о 16:52:51 з 
датою проведення зборів: 03.04.2018 р., у зв'язку з отриманими 
роз’ясненнями від НКЦПФР щодо процедури анулювання викуплених акцій.

Помилкове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 
було опубліковано 02.03.2018р. № 43 (2796) в Бюлетень «Відомості На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

Повідомлення про спростування повідомлення про проведення загаль-
них зборів акціонерів опубліковано 26.03.2018р. № 58 (2811) в Бюлетень 
«Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що 
вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
законодавства: голова Правління антонюк Павло Дмитрович
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Шановні акціонери 
Приватного акціонерного товариства «іванківський 

маслоЗавоД»!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНКІВСЬКИЙ МАСЛО-

ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 00445877) повідомляє про проведення загаль-
них зборах акціонерів, які відбудуться «26» квітня 2018 року о 8:30 за 
місцезнаходженням Товариства - 07200 київська область, іванків-
ський район, смт. іванків, вул. Хоменка, 15, 1 поверх, кабінет №1.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 
складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведен-
ня зборів - на 24 годину 20 квітня 2018 року.

Реєстрація учасників загальних зборів розпочинається о 8:00, та 
закінчується о 8:25 в день проведення зборів, за адресою проведення 
зборів.

Порядок денний  
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
3. Про порядок проведення загальних зборів та затвердження по-

рядку денного загальних зборів акціонерів.
4. Про звіт Правління щодо діяльності Товариства у 2017 році та 

прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Про звіт Ревізійної комісії про діяльність Товариства в 2017 році 

та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Про звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками роз-

гляду звіту, та про затвердження рішень, прийнятих Наглядовою ра-
дою Товариства у 2017 році.

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, 

передбачених законом.
9. Про поточну діяльність та фінансовий стан Товариства.
Для участі у загальних зборах необхідно мати документ, що посвід-

чує особу, та для представників акціонерів – довіреність на право 
участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами 

щодо питань порядку денного зборів: з матеріалами та проектами до-
кументів можна ознайомитися у робочі дні в час з 10:00 по 13:00 за 
адресою: 07200 Київська область, Іванківський район, смт. Іванків, 
вул. Хоменка, 15, 1 поверх, кабінет №1 звернувшись із заявою складе-
ною у довільній формі. 

Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами - Голова Правління Товариства Яворська М.Я. 

Тел. для довідок (04472) 5-14-88.

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

найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 5237 5237
Основні засоби 877 877
Довгострокові фінансові інвестиції 3662 3662
Запаси 141 141
Сумарна дебіторська заборгованість 527 527
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 0
Нерозподілений прибуток -2557 -2557
Власний капітал 456 456
Статутний капітал 2500 2500
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 4781 4781
Чистий прибуток (збиток) 0 0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10 001 600 10 001 600
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

голова правління ат «іванківський маслоЗавоД» 
м.я. яворська

Приватне акціонерне товариство «іванківський маслоЗавоД»

код за ЄДРПОУ: 32707743 (надалі – Товариство), місцезнаходження: 
Україна, 01042, м. Київ, бульвар Дружби Народів, 19 повідомляє про про-
ведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 27 квітня 
2018 року о 09 годині 00 хвилин за адресою: Україна, 01042, м. київ, 
бульвар Дружби народів, 19, конференційна зала на 2-му поверсі.

Реєстрація акціонерів та їх представників буде здійснюватися 27 квітня 
2018 року з 08 години 30 хвилин до 08 години 55 хвилин за місцем прове-
дення Загальних зборів акціонерів .

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акці-
онерів Товариства, буде складено станом на 24 годину 23 квітня 2018 р.

Проект ПоряДку Денного:
1. Про обрання членів лічильної комісії та припинення їх повноважень.
2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів То-

вариства, затвердження регламенту зборів.
3. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для 

голосування на загальних зборах.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішення 

за наслідками розгляду звіту. 
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, прий-

няття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Про припинення повноваження членів Наглядової ради.
7. Про обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-пра-

вових договорів з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

8. Припинення повноважень Голови правління Товариства
Про обрання Голови правління Товариства.
9. Про припинення повноваження Ревізійної комісії Товариства.
10. Про обрання членів Ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-

правових договорів з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка упо-
вноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Реві-
зійної комісії. 

11. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік. 
12. Про визначення порядку розподілу прибутку чи покриття збитків 

за 2017 рік.
13. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення 

його в новій редакції.
Акціонери та їх уповноважені представники можуть ознайомитись з до-

кументами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 

Загальних зборів акціонерів до 27 квітня 2018 року (включно) за адресою - 
Україна, 01042, м. Київ, бульвар Дружби Народів, 19, конференційна зала 
на 2-му поверсі, у робочі дні з 11 години до 16 години за попередньою до-
мовленістю з відповідальною особою, а в день проведення Загальних збо-
рів акціонерів – у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за 
ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Михайлов-
ський Євген Олександрович, телефон для довідок: +38 044 227-62-34. 

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 Загальних зборах акціонерів (довіреність або документи, що під-
тверджують 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 строку, 
відведеного на реєстрацію учасників зборів, замінити свого представника, 
повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, 
або взяти участь у Загальних зборів акціонерів Товариства особисто.

У разі, якщо для участі в Загальних зборах акціонерів з'явилося декілька 
представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому ви-
дана пізніше.У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, 
повноваження щодо голосування на Загальних зборах акціонерів здійснюєть-
ся за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товари-
ства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, по-
рядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства із зазначенням того, 
як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосуван-
ня на Загальних зборах акціонерів Товариства представник повинен голо-
сувати 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.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення за-
гальних зборів акціонерів товариства, а щодо кандидатів до складу органів 
товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення зборів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://32707743.smida.gov.ua/

голова правління
михайловський Є.о. _________________________

 Приватне акціонерне товариство «страХова комПанія «укренергоПоліс» 
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сПільне українсько-білоруське 
ПіДПриЄмство З іноЗемними інвестиціями 

у формі Приватного акціонерного 
товариства 

«атлант - україна»
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 зміну складу посадових осіб 

емітента
іі. текст повідомлення

віДомості 
про зміну складу посадових осіб емітента

Дата 
вчинення дії

Зміни 
(призна-

чено, 
звільнено, 

обрано 
або 

припинено 
повнова-
ження)

Посада* Прізвище, 
ім’я, по 
батькові 

або повне 
наймену-

вання 
юридичної 

особи

Паспортні дані 
фізичної особи 

(серія, номер, 
дата видачі, ор-
ган, який ви-

дав)** 
або код за 
ЄДРПОУ юри-

дичної особи

Розмір 
частки в 
статутно-

му 
капіталі 
емітента 

(у 
відсотках)

1 2 3 4 5 6
23.03.2018 Переоб-

рано
Дирек-

тор
 Коваленко 

Павло 
Леонідович

згоди на 
розкриття 

паспортних 
даних 

не надавав

60%

23.03.2018 Переоб-
рано

 Член 
Ревізій-

ної 
комісії

Вєтошкін 
Антон 

Олексан-
дрович

згоди на 
розкриття 

паспортних 
даних 

не надавав

0%
(не 

володіє)

23.03.2018 Переоб-
рано

 Член 
Ревізій-

ної 
комісії

Юринок
Світлана 

Василівна

згоди на 
розкриття 

паспортних 
даних 

не надавав

0%
(не 

володіє)

23.03.2018 Переоб-
рано

 Член 
Ревізій-

ної 
комісії

Шепеля-
венко
Марія

Володими-
рівна

згоди на 
розкриття 

паспортних 
даних 

не надавав

0%
(не 

володіє)

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

прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:
Переобрано на посаду директора коваленка Павла леонідовича, 

який раніше перебував на посаді директора з 08.10.10.2017 року. 
Володіє часткою в статутному капіталі емітента, що становить 60%. 
Розмір пакета акцій емітента: 290 668 600 акцій. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: до 07.04.2019 року.
Переобрано Членом Ревізійної комісії вєтошкіна антона олександрови-

ча, який раніше перебував на посаді Члена Ревізійної комісії з 08.04.2016 року.
Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. 
Розмір пакета акцій емітента: 0 акцій. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: до 07.04.2019 року.
Переобрано Членом Ревізійної комісії юрінок світлану василівну, яка 

раніше перебувала на посаді Члена Ревізійної комісії з 08.04.2016 року.
Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. 
Розмір пакета акцій емітента: 0 акцій. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: до 07.04.2019 року.
Переобрано Членом Ревізійної комісії Шепелявенко марію володи-

мирівну, яка раніше перебувала на посаді Члена Ревізійної комісії з 
08.04.2013 року.

Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. 
Розмір пакета акцій емітента: 0 акцій. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: до 07.04.2019 року.

ііі. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

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

Директор коваленко Павло леонідович,  23.03.2018 року.

Прат «укргiдроспецбудпроект»
повідомляє, що у річній інформації за 2016 рік, надрукованої у бю-

летені «Відомості НКЦПФР» №203 за 26.10.2017 р., з технічної помил-

ки невірно повідомлена адреса власного сайту. Пункт 3 слід читати: 
3.  Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: 05415533.infosite.com.ua

Прат «укргiДросПецбуДПроект»

Приватне акціонерне товариство 
«ЗавоД ПакувальниХ маШин «уПмаШ»

повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 26 квітня 
2018 року за місцезнаходженням Товариства: 18030, м. черкаси, вул. че-
хова, 104, актова зала.

Реєстрація акціонерів: 26 квітня 2018 р. з 10-00 год. до 10-45 год. 
Початок зборів: 26 квітня 2018 р. об 11-00 год.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-

них зборах –20.04.2018 р.
Проект ПоряДоку 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.

5. Звіт Наглядової ради про роботу за 2017 р.
6. Затвердження аудиторського висновку. Затвердження річного звіту та 

балансу Товариства станом на 31.12.2017 р. 
7. Затвердження розподілу прибутків (покриття збитків) за 2017 р., та 

затвердження нормативів розподілу прибутків на 2018 рік.
Найменування показника (тис. грн.) Період

звітний попередній
Усього активів 12378 12394,1
Основні засоби 11664,9 11694,4
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 153 151,9
Сумарна дебіторська заборгованість 469,2 518,3

Грошові кошти та їх еквіваленти 15,9 16,2
Нерозподілений прибуток -10054,8 -10036,1
Власний капітал 8345,2 8363,9
Статутний капітал 18400 18400
Довгострокові зобов’язання 3255,8 3228,6
Поточні зобов’язання 777 801,6
Чистий прибуток (збиток) -18,7 -608,8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 18400000 18400000
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) 7 7

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 – 
upmash.at.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: 18030, м. Черкаси, 
вул. Чехова, 104, приймальна ПрАТ, в робочі дні з 8-00 до 14-00 години. 
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми  – генеральний директор Табачковський О.Р. 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. 
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 Повідомлення про проведення загальних зборів
Приватне акціонерне товариство «Івано-Франківськцемент» (код за 

ЄДРПОУ 00292988; місцезнаходження: 77422, Івано-Франківська область, 
Тисменицький район, с. Ямниця, надалі-Товариство) повідомляє, що На-
глядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення річних 
загальних зборів акціонерів (надалі-Загальні збори) Прат «івано-
франківськцемент», які відбудуться 25 квітня 2018 року в адміністра-
тивному приміщенні ПрАТ «Івано-Франківськцемент» (зал для перегово-
рів другого поверху) за адресою:77422, с.ямниця, вул. н. яремчука,2і, 
тисменицького району, івано-франківської області. Реєстрація учас-
ників зборів з 10.00 год. до 10.45 год. в день та за місцем проведення збо-
рів. Початок зборів об 11.00 годині. Дата складення переліку акціонерів, 
які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, - станом на 24-
00 год. 19.04.2018р. 

Проект порядку денного річних загальних зборів:
1. Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів То-

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

сування.
3. Про затвердження регламенту річних Загальних зборів.
4. Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ви-

конавчого органу (Правління) Товариства за 2017 рік та затвердження за-
ходів за результатами його розгляду.

5. Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту На-
глядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за резуль-
татами його розгляду.

6. Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Реві-
зійної комісії Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результа-
тами його розгляду.

7. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2017 рік та 
затвердження заходів за результатами його розгляду. 

8. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 
2017 рік.

9. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
10. Про затвердження вчинених у 2017 році правочинів та попереднє 

надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись То-
вариством у 2018 році.

11. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його 

в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Об-
рання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту 
Товариства.

14. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 

щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного зборів: 
www.ifcem.if.ua.

Для участі в річних Загальних зборах акціонерам необхідно мати при 
собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам ак-
ціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвід-
чує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного за-
конодавства. Довіреність на право участі та голосування на річних 
загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом 
або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також 
може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Націо-
нальною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіре-
ність на право участі та голосування на річних Загальних зборах від імені 
юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваже-
ною на це її установчими документами.

Представником акціонера на річних Загальних зборах Товариства 
може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. 
Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на річних За-
гальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповнова-

жена особа юридичної особи.
Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах 

Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік пи-
тань, порядку денного річних Загальних зборів із зазначенням того, як і за 
яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 
річних Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як пе-
редбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить 
завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голо-
сування 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 річ-
них 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 Загаль-
них зборів до дати прове дення річних Загальних зборів Товариства ак-
ціонери мають можливість ознайо ми тися з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку ден ного, за місцезнаходжен-
ням адміністративного приміщення Товариства: 77422, с.Ямниця, 
вул. Н. Яремчука,1а, Тисменицького району, Івано-Франківської 
області(кабінет юридичного відділу. Третій поверх ). Довідки за теле-
фоном: (0342) 58-37-11. Відповідальна особа за ознайомлення акціо-
нерів з документами – Воробець В. Я.

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 ден-
ного чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться 
не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення річних Загальних 
зборів.

Товариство до початку річних Загальних зборів у встановленому ним 
порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання 
акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних 
Загальних зборів та порядку денного річних Загальних зборів до дати про-
ведення річних Загальних зборів (до 25.04.2018р.). Товариство може на-
дати 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 Товари-
ства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 
річних Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів 
Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних Загаль-
них зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку 
денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропози-
ція до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства пода-
ється в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціоне-
ра, 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 акціоне-
ром до складу органів Товариства. Адреса, за якою акціонери Товариства 
можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного річних Загаль-
них зборів Товариства: 77422, с.Ямниця, вул. Н. Яремчука,2і,Тисменицького 
району, Івано-Франківської області, ПрАТ «Івано-Франківськцемент».

Пропозиції акціонерів (акціонера) Товариства, які сукупно є власника-
ми 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 запропонова-
них питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих 
акціонерами питань або проектів рішень.

наглядова рада товариства

Приватне акціонерне товариство «івано-франківськцемент»

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

Загальні відомості Повне найменування емітента: Публічне 
акціонерне товариство «фінансова комПа-
нія «аверс №1». Код за ЄДРПОУ: 34819265. Місцезнаходження: 
01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, 69. Електронна поштова адреса: info@
avers1.com. Адрес сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації: http://www.avers1.com. Вид осо-
бливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

іі текст повідомлення Спостережною Радою ПАТ «ФІНАНСОВА КОМ-
ПАНІЯ «АВЕРС №1» (Протокол №11/2018 від 22.03.2018 р.) прийнято рішен-

ня обрати Кортнєву Олену Валеріївну членом Правління ПАТ «ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ «АВЕРС №1» з 22 березня 2018 року. Посадова особа часткою в 
статутному капіталі Фінансової компанії не володіє. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала посадова 
особа протягом останніх 5 років: начальник Управління розвитку і супроводу 
грошових переказів банку, заступник начальника Управління продуктів для 
приватних осіб банку, начальник Управління розрахунково-касового обслуго-
вування та платежів банку, начальник Управління продажу банківських про-
дуктів банку, директор Департаменту продажу банку.

ііі Підпис 1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона не несе відпові-
дальності згідно із законодавством. 2.Найменування посади: Голова Прав-
ління Макарчук Олександр Михайлович, 22.03.2018р.
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Шановні акціонери!
наглядова рада Публічного акціонерного товариства 

«укрсоцбанк» (код еДрПоу 00039019,  
місцезнаходження: 03150, м. київ, вул. ковпака, 29) повідомляє про 

проведення річних загальних зборів акціонерів 
Публічного акціонерного товариства «укрсоцбанк» 

26 квітня 2018 року о 11:30 
за адресою: україна, 01033, м. київ, вул. саксаганського, 14, офіс 

Пат «альфа-банк»/ Пат «укрсоцбанк», кім. 304 
Реєстрація учасників річних Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «УКРСОЦ-

БАНК» (далі - Збори акціонерів Банку) буде проводитися 26 квітня 2018 року 
за місцем їх проведення з 09:30 до 11:00 (за київським часом). Початок Збо-
рів - 11:30.

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 рішень з кожного питання порядку 
денного Зборів

1. Обрання лічильної комісії річних Загальних Зборів Акціонерів 
ПАТ «УКР СОЦБАНК» .

Проект рішення: 
1.1. Обрати лічильну комісію в складі 6-ти осіб:
- голова лічильної комісії: Рудєв М.М.;
- члени лічильної комісії: Рубанко О.О., Главатських В.В., Хуторна О.В., 

Бекенштейн Т.І., Король Л.В.
2. Обрання Голови річних Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «УКРСОЦ-

БАНК».
Проект рішення: 
2.1. Обрати Головою річних Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «УКРСОЦ-

БАНК» Директора Юридичного Департаменту ПАТ «УКРСОЦБАНК» Боро-
ненко Вікторію Юріївну.

3. Обрання секретаря річних Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «УКР-
СОЦБАНК».

Проект рішення: 
3.1. Обрати секретарем річних Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «УКР-

СОЦБАНК» головного юрисконсульта Юридичного департаменту ПАТ «УКР-
СОЦБАНК» Кирилову Ядвігу Романівну.

4. Затвердження регламенту річних Загальних Зборів Акціонерів 
ПАТ «УКРСОЦБАНК».

Проект рішення: 
4.1. Затвердити регламент річних Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «УК-

РСОЦБАНК» (додається).
5. Розгляд Звіту Правління ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 2017 рік, включаючи 

визначення основних напрямів діяльності ПАТ «УКРСОЦБАНК» на 
2018 рік.

Проект рішення: 
5.1. Затвердити звіт Правління ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 2017 рік, вклю-

чаючи визначення основних напрямів діяльності ПАТ «УКРСОЦБАНК» на 
2018 рік (додається).

6. Розгляд Звіту Наглядової Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 2017 рік.
Проект рішення: 
6.1. Затвердити звіт Наглядової Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 2017 рік 

(додається).
7. Розгляд звіту та висновків зовнішньої аудиторської фірми та прий-

няття рішення за наслідками розгляду рекомендацій Наглядової Ради 
ПАТ «УКР СОЦБАНК» за результатами розгляду висновків зовнішньої ауди-
торської фірми стосовно річної фінансової звітності ПАТ «УКРСОЦБАНК» 
за 2017 рік.

Проект рішення:
7.1. Прийняти до відома звіт та висновки зовнішнього аудитора – неза-

лежної аудиторської фірми «Приватне акціонерне товариство «ДЕЛОЙТ 
ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСЕЗ КОМПАНІ» (додається) про результати 
аудиторської перевірки річної фінансової звітності ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 
2017 рік, а також щодо дотримання ПАТ «УКРСОЦБАНК» вимог законодав-
ства та нормативно-правових актів Національного банку України з питань:

• внутрішнього контролю;
• внутрішнього аудиту;
• визначення розміру кредитного ризику за активними банківськими опе-

раціями;
• 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.
7.2. Затвердити заходи, згідно рекомендацій, затверджених Наглядо-

вою Радою Банку за результатами розгляду висновків зовнішнього ауди-
тора – незалежної аудиторської фірми «Приватне акціонерне товари-
ство «ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСЕЗ КОМПАНІ» 
(додаються).

8. Розгляд звіту та висновків зовнішньої аудиторської фірми та прий-
няття рішення за наслідками розгляду рекомендацій Наглядової Ради 

ПАТ «УКР СОЦБАНК» за результатами розгляду висновків зовнішньої ауди-
торської фірми стосовно річної консолідованої фінансової звітності 
ПАТ «УКРСОЦБАНК» (включаючи його дочірні підприємства) за 2017 рік.

Проект рішення:
8.1. Прийняти до відома звіт та висновки зовнішнього аудитора – неза-

лежної аудиторської фірми «Приватне акціонерне товариство «ДЕЛОЙТ 
ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСЕЗ КОМПАНІ» (додається) про результати 
аудиторської перевірки річної консолідованої фінансової звітності ПАТ «УКР-
СОЦБАНК» (включаючи його дочірні підприємства) за 2017 рік, а також 
щодо дотримання ПАТ «УКРСОЦБАНК» вимог законодавства та 
нормативно-правових актів Національного банку України з питань:

• внутрішнього контролю;
• внутрішнього аудиту;
• визначення розміру кредитного ризику за активними банківськими опе-

раціями;
• 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.
8.2. Затвердити заходи, згідно рекомендацій, затверджених Наглядовою 

Радою Банку за результатами розгляду висновків зовнішнього аудитора – 
незалежної аудиторської фірми «Приватне акціонерне товариство «ДЕ-
ЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСЕЗ КОМПАНІ». 

9. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 
2017 рік.

Проект рішення: 
9.1. Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 

2017 рік, складену за міжнародними стандартами фінансової звітності, та 
результати діяльності ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 2017 рік (додається).

10. Затвердження річної консолідованої фінансової звітності ПАТ «УКР-
СОЦБАНК» (включаючи його дочірні підприємства) за 2017 рік. 

Проект рішення: 
10.1. Затвердити річну консолідовану фінансову звітність ПАТ «УКР-

СОЦБАНК» (включаючи дочірні підприємства) за 2017 рік, складену за між-
народними стандартами фінансової звітності (додається).

11. Про покриття збитків, отриманих ПАТ «УКРСОЦБАНК» за результа-
тами діяльності у 2017 році. 

Проект рішення:
11.1. Не покривати збитки, отримані за результатами діяльності 

ПАТ «УКР СОЦБАНК» у 2017 році.
12. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2017 рік та затвер-

дження їх розміру.
Проект рішення: 
12.1. Нарахувати та виплатити дивіденди за привілейованими акціями в 

розмірі 5 (п’ять) відсотків від номінальної вартості кожної привілейованої 
акції, що відповідає 0,005 грн. на кожну привілейовану акцію, (що в сумі 
складає 25,1 тис. грн.) в порядку, визначеному законодавством України та 
Статутом Банку. 

Наглядовій Раді Банку встановити дату складення переліку осіб, які ма-
ють право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, порядок 
та строк виплати дивідендів. 

12.2. Дивіденди за простими акціями за результатами діяльності 
ПАТ «УКРСОЦБАНК» у 2017 році не нараховувати й не виплачувати.

13. Затвердження розміру винагороди членам Наглядової Ради 
ПАТ «УКР СОЦБАНК».

Проект рішення:
13.1. Затвердити розмір винагороди членам Наглядової Ради ПАТ «УКР-

СОЦБАНК» (додається).
14. Прийняття рішення про зміну типу ПАТ «УКРСОЦБАНК».
Проект рішення:
14.1. Змінити тип ПАТ «УКРСОЦБАНК», як акціонерного товариства, з 

публічного на приватне.
15. Про зміну назви ПАТ «УКРСОЦБАНК».
Проект рішення:
15.1. Змінити назву Банку з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«УКРСОЦБАНК» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСОЦБАНК».
16. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «УКРСОЦБАНК». 
Проект рішення:
16.1. Внести зміни та доповнення до Статуту ПАТ «УКРСОЦБАНК», ви-

клавши його в новій редакції (додається).
16.2. 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.
17. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів 

ПАТ «УКР СОЦБАНК» шляхом затвердження його в новій редакції.
Проект рішення:

Публічне акціонерне товариство «укрсоцбанк»
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17.1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «УК-
РСОЦБАНК», виклавши його в новій редакції (додається). 

17.2. 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.

18. Внесення змін до Положення про Наглядову Раду ПАТ «УКРСОЦ-
БАНК» шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення:
18.1. Внести зміни до Положення про Наглядову Раду ПАТ «УКРСОЦ-

БАНК», виклавши його в новій редакції (додається).
18.2. 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.

19. Внесення змін до Положення про Правління ПАТ «УКРСОЦБАНК» 
шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення:
19.1. Внести зміни до Положення про Правління ПАТ «УКРСОЦБАНК», 

виклавши його в новій редакції (додається).
19.2. 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://www.ukrsotsbank.com/
info_gensbor акціонери можуть ознайомитися з: повідомленням про прове-
дення Зборів акціонерів; проектами рішень щодо кожного з питань, включе-
них до проекту порядку денного Зборів акціонерів Банку, підготовленими 
Наглядовою Радою Банку або у разі, якщо не запропоновано ухвалення 
жодного рішення, коментар органу управління щодо кожного питання, вклю-
ченого до порядку денного Зборів акціонерів Банку; інформацією про за-
гальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання пере-
ліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів 
акціонерів; переліком документів, що має надати акціонер (представник ак-
ціонера) для його участі у Зборах акціонерів; проектами рішень з питань, 
включених до порядку денного Зборів акціонерів, запропонованими акціо-
нерами, які володіють більш як 5 % акцій Банку; інформацією про загальну 
кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акці-
онерів, які мають право на участь у Зборах акціонерів.

Порядок ознайомлення з матеріалами, під час підготовки до Зборів акці-
онерів. З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту 
порядку денного Зборів акціонерів Банку, акціонери можуть ознайомитися з 
дати направлення цього Повідомлення про проведення Зборів акціонерів 
до 26 квітня 2018 року за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ділова, 3, к. 205, в 
робочі дні тижня з 14:00 до 17:00, 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 
акціонерів Банку надаються акціонеру для ознайомлення на підставі його 
письмового запиту, отриманого Правлінням ПАТ «УКРСОЦБАНК» не пізні-
ше ніж за 2 (два) робочих дні до дати ознайомлення. Документи для озна-

йомлення надаються в паперовому вигляді. Відповідальна особа за поря-
док ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами) - Голова 
Правління ПАТ «УКРСОЦБАНК» або особа, яка виконує його обов'язки. Від-
повідальний виконавець - провідний спеціаліст Юридичного департаменту 
ПАТ «УКРСОЦБАНК» Король Л.В. Телефон для довідок +38 (044) 205-45-46, 
+38 (044) 205-45-48.

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 акціонерів має право: за запитом, 
поданим у вищевказаному порядку, ознайомитися з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Зборів акціо-
нерів 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 Збо-
рів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту поряд-
ку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропо-
зиція до проекту порядку денного Зборів акціонерів 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. Зміни до проекту порядку денного Зборів 
вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із за-
пропонованих питань.

Оскарження акціонером рішення Наглядової Ради про відмову у вклю-
ченні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє про-
ведення Зборів акціонерів. 

Порядок участі та голосування на Зборах акціонерів за дорученням. 
У роботі Зборів акціонерів можуть брати участь особи, включені до пере-

ліку 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. Для керівника акціонера-юридичної особи - паспорт та 
виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань.

Для інших представників акціонера - паспорт та засвідчену згідно з чин-
ним законодавством України довіреність 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 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 Зборах акціоне-
рів не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіре-
ність, замість свого представника.

наглядова рада Пат «укрсоцбанк»

Приватне акціонерне товариство «Золото-
ніське автотрансПортне ПіДПриЄмство 17112» 
повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 27 квітня 
2018 року за місцезнаходженням Товариства: черкаська обл. м. Золото-
ноша, вул. обухова, 68б, актова зала.

Реєстрація акціонерів: 27 квітня 2018 р. з 09-00 год. до 09-50 год. 
Початок зборів: 27 квітня 2018 р. о 10-00 год.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-

них зборах – 23.04.2018 р.
Проект ПоряДку Денного:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів. 
3. Затвердження регламенту зборів.
4. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2017 р. та визначення основних напрямків діяльності Това-
риства 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.

Найменування показника (тис. грн.) Період
звітний попередній

Усього активів 1208 1127
Основні засоби 865 868
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 113 130
Сумарна дебіторська заборгованість 63 25
Грошові кошти та їх еквіваленти 167 104

Нерозподілений прибуток -946 -701
Власний капітал -587 -342
Статутний капітал 359 359
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 1793 1467
Чистий прибуток (збиток) -245 100
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1434000 1434000
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) 59 58

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати паспорт, для пред-
ставника акціонера крім паспорта - доручення на право участі в загальних збо-
рах та на голосування, 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 – 
em01268928.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: Черкаська обл. м. Зо-
лотоноша, вул. Обухова, 68б, ПрАТ «Золотоніське АТП 17112», приймаль-
на, в робочі дні з 9-00 до 15-00 години. Відповідальна особа за ознайом-
лення за порядок ознайомлення акціонерів з документами - директор 
Кузьменко Володимир Васильович. Також за цією адресою акціонери Това-
риства можуть в письмовій формі внести свої пропозиції щодо порядку 
денного зборів не пізніш як за 20 днів до зазначеної вище дати скликання 
зборів. Телефон для довідок 0473752238.
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Приватне акціонерне товариство 
«фармацевтична фірма «Дарниця»
(надалі – Товариство) місцезнаходження: 02093, м. Київ, вул. Борис-

пільська, 13)
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, що від-

будуться 25 квітня 2018 року о 15-00 за адресою: м. київ, вул. борис-
пільська, 13, 2-й поверх, кімн. № 209.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде здійснювати-
ся реєстраційною комісією за місцем проведення зборів з 14-00 до 14-30

Проект ПоряДку Денного 
(перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, 

включених до проекту порядку денного):
Питання порядку 

денного
Проект рішення

1. Звіт Генерального дирек-
тора про результати 
фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 
2017р. та прийняття рі-
шення за наслідками 
розгляду звіту.

1.1. Затвердити звіт Генерального директо-
ра про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2017р.

2. Звіт Наглядової ради То-
вариства за 2017р. та 
прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту.

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Това-
риства за 2017р.

3. Затвердження річної фі-
нансової звітності та річ-
ного звіту Товариства за 
2017р. в цілому.

3.1. Затвердити річну фінансову звітність та 
річний звіт Товариства за 2017р. в цілому.

4. Затвердження порядку 
розподілу прибутку (по-
криття збитків) Товари-
ства за 2017р.

4.1. Затвердити наступний порядок 
розподілу прибутку за результатами 
діяльності за 2017р.: чистий прибуток в сумі 
1 111 505 021,70 гривень, залишити в 
розпорядженні Товариства направивши на 
розвиток і фінансування діяльності 
Товариства. Дивіденди не виплачувати.

5. Про попереднє схвален-
ня значних правочинів, 
які можуть вчинятися То-
вариством протя-
гом року.

5.1. Попередньо схвалити та надати попере-
дню згоду на вчинення Товариством протя-
гом одного року з дня проведення цих за-
гальних зборів наступних значних правочинів, 
предметом яких є: 
- залучення боргового фінансування;
- іпотека;
- застава рухомого майна; 
- придбання основних засобів; 
-витрати, пов’язані із запровадженням нових 
технологій, наукових досліджень та модерні-
зації виробничих процесів;
- придбання сировини та матеріалів;
- поставка продукції власного виробництва;
- купівля-продаж продукції власного вироб-
ництва;
- участь у збільшенні статутного капіталу ін-
ших юридичних осіб;
- поруки по зобов'язанням третіх сторін;
- купівля – продаж цінних паперів.
5.2. Ціна (сума) кожного окремого, попере-
дньо схваленого, правочину не повинна пе-
ревищувати суму 1 500 000 000 (один мільярд 
п`ятсот мільйонів) гривень 00 копійок, або 
відповідного еквівалента в іноземній валюті.
5.3. Уповноважити Генерального директора 
підписати правочини в межах погоджених 
сум.

6. Про припинення повно-
важень членів Наглядо-
вої ради Товариства.

5.1. Припинити повноваження членів Нагля-
дової ради Товариства у повному складі.

7. Про обрання членів На-
глядової ради Товари-
ства, затвердження умов 
контрактів (договорів), 
що укладатимуться з 
ними, встановлення роз-
міру їх винагороди, об-
рання особи, яка уповно-
важується на підписання 
контрактів (договорів) з 
членами наглядової 
ради.

Обрання членів Наглядової ради Товари-
ства буде відбуватися за принципом пред-
ставництва відповідно до наданих акціоне-
рами кандидатур.
7.1. Обрати за принципом представництва 
наступних осіб до складу Наглядової ради 
Товариства: ____________________.
7.2. Повноваження новообраних членів На-
глядової ради починаються з наступного 
дня, від дати їх обрання. 
7.3. Затвердити проекти контрактів 
(договорів) (у т.ч. розмір винагороди), що

укладатимуться (переукладатимуться) з 
кожним членом Наглядової ради.
7.4. Уповноважити Генерального директора 
підписати контракти (договори) з членами 
Наглядової ради від імені Товариства.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представ-
никам акціонерів – паспорт і довіреність (або інший документ, що підтвер-
джує їх повноваження, оформлений відповідно до чинного законодав-
ства). 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах - 19.04.2018р.

Дата складання переліку акціонерів, для здійснення персонального по-
відомлення про проведення цих загальних зборів Товариства - 22.03.2018р., 
перелік складений станом на 21.03.2018р.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю від-
бувається відповідно до ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства» 
та Статуту Товариства.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 36 Закону України 
«Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отри-
мання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, про-
тягом якого такі права можуть використовуватися: від дати надіслання по-
відомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних 
зборів, а також в день проведення загальних зборів Товариства акціонери 
Товариства та їх повноважні представники можуть ознайомитися з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних 
загальних зборів Товариства, за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 13, 
кімната 209, в робочі дні з 09.00 год. до 16.00 год. Відповідальна особа за 
ознайомлення з матеріалами зборів, посадова особа – Тихонова І. А. Тел.: 
0 (44) 207-73-17.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного річних загальних зборів Товариства, акціонер або 
його повноважний представник за відповідною довіреністю має звернутися 
за адресою ознайомлення в час для ознайомлення із письмовою заявою 
на ім’я Товариства.

На письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку 
денного Загальних зборів, Товариство надає письмову відповідь акціонеру 
протягом 10 днів з моменту отримання запитання, але в будь-якому випад-
ку до початку Загальних зборів. На письмові запитання акціонерів однако-
вого змісту Товариство може надати одну загальну відповідь, яка повинна 
бути доступна акціонерам для ознайомлення в день проведення Загаль-
них зборів перед початком роботи скликаних Загальних зборів в місці про-
ведення Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо 
нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може пе-
ревищувати кількісного складу кожного з органів в порядку, передбаченому 
ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товари-
ства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 
загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товари-
ства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Загальна кількість акцій Товариства складає 561024 шт., загальна кіль-
кість голосуючих акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, 
яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Това-
риства, складає 559541 шт.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також 
інша інформація відповідно до ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні 
товариства»: http://www.darnitsa.ua.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 3 080 918 2 644 131
Основні засоби (за залишковою вартістю) 568 737 567 055
Запаси 538 043 589 803
Сумарна дебіторська заборгованість 801 198 687 243
Гроші та їх еквіваленти 106 974 16 674
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1 111 505 784 558
Власний капітал 2 438 625 2 096 618
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 179 528 179 528
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 310 157 8 291
Поточні зобов'язання і забезпечення 332 136 629 836
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 342 111 341 117
Середньорічна кількість акцій (шт.) 561 024 561 024
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

610 608

Наглядова рада ПрАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»
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Приватне акціонерне товариство
«ліки кіровограДЩини»

(код ЄДРПОУ 33142589, місцезнаходження: 25006, Кіровоградська об-
ласть, місто Кропивницький, вул. Набережна,13) повідомляє, що річні загаль-
ні збори акціонерів відбудуться 26 квітня 2018 року о 10.00 год. За адресою: 
місто кропивницький, вул. набережна,13 каб.№1. Реєстрація акціонерів 
(їх представників ), що прибули на збори відбудеться з 09.00 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: liky.at24.com.ua. Дата складання переліку акціонерів, які 
мають право на участь у загальних зборах: на 24  –годину 20.04.22018р.

Проект порядку денного:
1.Обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішення про 

припинення їх повноважень. 
2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. 
3.Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття 

рішень з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів, 
затвердження регламенту зборів.

4. Звіт Виконавчого органу за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту Виконавчого органу.

5. Звіт Наглядової Ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Наглядової Ради.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік. 
7. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товари-

ства по результатам 2017 року.
8. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, шля-

хом викладення його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на 
підписання нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ЛІКИ КІРОВОГРАДЩИНИ». 

9.Прийняття рішення про попереднє надання згоди (схвалення) на вчи-
нення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не 
більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням ха-
рактеру правочинів та розміру їх граничної сукупної вартості. Надання по-
вноважень на укладання таких правочинів.

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Зборів ак-
ціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства 
за адресою Товариства: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивниць-
кий, вул. Набережна, кабінет № 2 у робочі дні, робочий час, а в день про-

ведення загальних зборів - також у місці їх проведення, або надсилати на 
адресу місцезнаходження Товариства письмові запитання щодо питань, 
включених до проекту порядку денного Зборів та самого порядку денного 
Зборів. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення ак-
ціонерів з документами, є юрисконсульт Живіцька Наталія Василівна, 
тел.0674887740. Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів акці-
онери мають право вносити письмові пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного Зборів та/або проектів рішень до питань по-
рядку денного. Пропозиції акціонерів обов'язково повинні мати форму та 
містити всю інформацію, які визначені законодавством України та статутом 
Товариства, а пропозиції щодо включення нових питань до проекту поряд-
ку денного обов'язково повинні містити відповідні проекти рішень з цих пи-
тань. При реєстрації для участі у Зборах акціонеру (представнику акціоне-
ра) реєстраційній комісії необхідно:пред'явити особистий паспорт; надати 
документи (копії документів, засвідчені нотаріально): для неповнолітніх ак-
ціонерів письмову згоду осіб, які згідно з чинним законодавством представ-
ляють інтереси неповнолітніх до досягнення повноліття або одруження; 
для представників акціонерів документи, що підтверджують право участі у 
Зборах від імені акціонера: документ, що підтверджує право на представ-
ництво малолітньої особи-акціонера; довіреність; договір про управління 
або договір 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 осо-
бами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитар-
ною установою у встановленому порядку. Довіреність на право участі та 
голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її 
органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими докумен-
тами. 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 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. Згідно переліку акціонерів, яким 
надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним 
станом на 16.03.2018р., загальна кількість акцій Товариства - 4720100  штук, 
голосуючих акцій – 4309660 штук. наглядова рада товариства.

До уваги акціонерів
Прат «сПмк-3», код за ЄДРПОУ: 05465413 (надалі – Товариство) 

повідомляємо про проведення Чергових Загальних Зборів акціонерів 
25 квітня 2018 року о 10:00 год. за адресою: україна, 07350, київ-
ська обл., с.гаврилівка, вул. молодіжна, 3а, приміщення офісу – 
б/н. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: 19.04.2018р. Реєстрація акціонерів буде проводитись 
з 9:00 до 9:45 за місцем проведення зборів. Перелік питань, включе-
них до проекту порядку денного: 1.Обрання лічильної комісії та за-
твердження її складу. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) 
проведення загальних зборів акціонерів. Обрання Голови та Секретаря 
загальних Зборів. Затвердження порядку та способу засвідчення бюле-
тенів для голосування. 2.Затвердження звіту Наглядової ради про ре-
зультати діяльності Товариства за 2017 рік. 3.Затвердження звіту Вико-
навчого органу про результати фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2017 рік. 4.Затвердження звіту та висновку Ревізійної ко-
місії про результати діяльності Товариства за 2017 рік. 5.Затвердження 
річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2017 рік. 6.Затвер-
дження порядку розподілу прибутку та виплати дивідендів за 2017 рік. 
7.Припинення повноважень та відкликання членів Наглядової ради То-
вариства. 8.Обрання Наглядової ради Товариства та затвердження 
умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що 
укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з чле-
нами Наглядової ради. 9.Припинення повноважень та відкликання чле-
нів Ревізійної комісії Товариства. 10. Обрання Ревізійної комісії Товари-
ства та затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових 
договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розмі-
ру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії. 11.Визначення осно-
вних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік. 12.Прийняття рішення 
про попереднє схвалення значних правочинів. 13.Про викуп акцій Това-
риства. Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно 
мати: документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів – дору-
чення на право участі та голосуванні на загальних зборах акціонерах, 
оформлене відповідно до чинного законодавства України. Адреса влас-

ного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:  
http://spmk3.aspectgroup.com.ua / До дня проведення Загальних зборів 
та в день проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитись 
з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного Загальних зборів, у робочі дні (з 9.00 до 18.00) за місцезнахо-
дженням Товариства: Київська обл., Вишгородський р-н, с.Гаврилiвка, 
вул.Молодiжна,3А (приміщення офісу б/н), відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами особа: Голова правління Дон-
цов В.М. Довідки за телефоном (044) 9639113. Підтверджую достовір-
ність інформації, що міститься у повідомленні, Голова правління 
ПрАТ «СПМК-3» Донцов В.М. 

основні показники фінансово-господарської діяльності 
Прат «сПмк-3» (тис. грн.):

найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 833 862
Основні засоби 71 71
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 83 83
Сумарна дебіторська заборгованість 666 773
Грошові кошти та їх еквіваленти 13 5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (1150) (1100)
Власний капітал 585 635
Статутний капітал 1102 1102
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 118 188
Чистий прибуток (збиток) (50) (24)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2548 2548
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

212 -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

91690 -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 6

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 
26.03.2018 у Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку», №58(2811).

Прат «сПмк-3»
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Шановні акціонери!
Приватне акціонерне товариство «Українська аграрно-страхова 

компанія» (ідентифікаційний код 22800936, місцезнаходження: 04070, 
м. Київ, вул. Ярославська, 58, далі – Товариство), повідомляє про 
скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – за-
гальні збори), які відбудуться 26 квітня 2019 р. о 10 годині 00 хви-
лин за адресою 04070, м. київ, вул. ярославська, 58, офіс 105.

Проект ПоряДку Денного:
1. обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів та 

затвердження її складу. 
Проект рішення: 
1.1. Для здійснення підрахунку голосів на річних загальних збо-

рах, роз’яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та 
інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосуван-
ня на річних загальних зборах, обрати лічильну комісію на строк 
проведення цих річних загальних зборів акціонерів у складі двох 
осіб.

1.2. Затвердити наступний склад лічильної комісії: 
голова лічильної комісії: Данник Ольга Василівна; 
член лічильної комісії: Степанченко Лариса Сергіївна.
2. обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів 

товариства. Затвердження регламенту проведення загальних 
зборів акціонерів. 

Проект рішення: 
2.1. Обрати головою річних загальних зборів Терлецьку Олену 

Юріївну та секретаря позачергових загальних зборів Грачова Олек-
сандра Володимировича.

2.2. Затвердити наступний регламент проведення позачерго-
вих загальних зборів акціонерів ПрАТ «УАСК»:

- вступне слово – до 5 хвилин;
- для доповідей по питанням порядку денного зборів – до 15 хви-

лин з кожного питання порядку денного зборів;
- для перших виступів у дебатах з питань порядку денного збо-

рів – до 5 хвилин;
- для других виступів по тому ж питанню порядку денного збо-

рів – до 3 хвилин;
- для довідок і зауважень наприкінці роботи зборів – до 5 хви-

лин.
3. Звіт голови правління товариства за 2017 рік та прийняття 

рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення: Затвердити звіт Голови правління Товари-

ства за 2017 рік.
4. Звіт наглядової ради товариства за 2017 рік та прийняття 

рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства 

за 2017 рік.
5. Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову 

звітність Товариства за 2017 рік.
6. Затвердження порядку покриття збитків товариства. 
Проект рішення: Затвердити порядок покриття збитків Това-

риства. 
1. 7. внесення змін та доповнень до статуту товариства шля-

хом викладення його в новій редакції.
Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту То-

вариства, у зв’язку з його приведенням у відповідність до чинного 
законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Упо-
вноважити Голову загальних зборів Терлецьку О.Ю. та Секретаря 
загальних зборів Грачова О.В. підписати Статут в новій редакції. 
Уповноважити Голову правління Іщук О.П. забезпечити проведен-
ня державної реєстрації Статуту в новій редакції.

8. внесення змін та доповнень до внутрішніх положень това-
риства шляхом викладення їх в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Положень То-
вариства «Про загальні збори акціонерів», «Про наглядову раду» 
та «Про правління», у зв’язку з їх приведенням у відповідність до 
чинного законодавства України, шляхом викладення в новій ре-
дакції.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах акціонерів, – 20 квітня 2018 року (станом на 24 го-
дину).

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 26 квітня 
2018 року з 09:00 до 09:45 години за місцем проведення загальних 
зборів.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, 
що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – до-
кументи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які нада-
ють їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зо-
крема, але не обмежуючись цим:

керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного держав-
ного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громад-
ських формувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це перед-
бачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу 
юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та 
голосування на загальних зборах Товариства;

представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чин-
ним законодавством України довіреність, яка надає представнику 
право на участь та голосування на загальних зборах Товариства. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голо-
сування на загальних зборах декільком своїм представникам. На-
дання 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. До закінчення 
часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціо-
нер має право замінити свого представника, повідомивши про це 
реєстраційну комісію та Голову правління Товариства, або взяти 
участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загаль-
них зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстро-
ваним буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. 
У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, по-
вноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за 
їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

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

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту по-
рядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на го-
лосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 04070, 
м. Київ, вул. Ярославська, 58, офіс 105, у робочі дні, робочі години, а 
в день проведення загальних зборів - за місцем проведення загаль-
них зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлен-
ня акціонерів з документами – Голова правління Іщук Олеся Петрів-
на. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів 
направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного за-
гальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку 
денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведен-
ня загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на 
адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізви-
ще, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, 
кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/
або проекту рішення, а щодо кандидатів до складу органів Товари-
ства - кількість та тип належних кандидату акцій та іншу інформацію, 
передбачену чинним законодавством України. Акціонери мають пра-
во у встановлений чинним законодавством України строк оскаржува-
ти до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту 
порядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз’ясненнями 
щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акці-
онери можуть звертатися до Голови правління Іщук Олесі Петрівни 
за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про 
проведення загальних зборів, складеним станом на 19.03.2018 року, 
загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 
70000 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства стано-
вить 70000 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами 
рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного 
та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: 
www.uaic.com.ua.

Довідки за телефоном: (044) 585-94-02.
наглядова рада

Приватне акціонерне товариство 
«українська аграрно-страХова комПанія» 
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Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів 

Прат «ск «гамма»
Приватне акціонерне товариство «Страхова Компанія «ГАММА» пові-

домляє про скликання річних загальних зборів акціонерів товариства. 
Повне найменування товариства : Приватне акціонерне товариство 

«Страхова Компанія «ГАММА». Код ЄДРПОУ 33947733 .
Місцезнаходження товариства: 04055, м. Київ, вул.В.Василевської,7.
Дата проведення загальних зборів: 24 квітня 2018 року
Час початку загальних зборів акціонерів: о 15.00 год., в день прове-

дення загальних зборів.
Місце проведення загальних зборів: 04055, м. київ, вул.в.василевсь кої,7 

(кімн. 2)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 

зборах: 24 квітня 2018 року з 14.00 до 14.55 год. за адресою : 04055, 
м. Київ, вул.В.Василевської,7. 

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

Порядок денний :
1. Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціоне-

рів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
Проект рішення: обрати членів лічильної комісії у складі однієї особи  - 

голова лічильної комісії Осінська Юлія Анатоліївна. Повноваження лічиль-
ної комісії припиняються після закінчення загальних зборів.

2. обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів.
Проект рішення: обрати Симоненка Андрія Петровича головою загаль-

них зборів акціонерів, обрати Джунь Михайла Олександровича секретарем 
загальних зборів акціонерів.

3. Про затвердження порядку ведення (регламенту) Загальних 
Зборів акціонерів товариства.

Проект рішення: Затвердити регламент розгляду питань порядку ден-
ного на Загальних Зборах:

1) для доповідачів встановити час виступу 10 хвилин, співдоповідачів  – 
5 хв., для обговорення – 3 хв; 2) надати можливість Голові зборів додавати 
час на виступ, якщо цього вимагає предмет обговорення.

4. Про затвердження річного звіту та результатів діяльності, звіту 
внутрішнього аудитора товариства за 2018 рік Приватного акціонер-
ного товариства «страхова компанія «гамма» .

Проект рішення: Затвердити річний звіт та результати діяльності, звіт 
внутрішнього аудитора Товариства за 2018 рік Приватного акціонерного 
товариства «Страхова Компанія «ГАММА».

5. Про затвердження графіка перевірок внутрішніх аудитів та річ-
ного плану роботи внутрішнього аудитора на період з 1 квітня 2018 по 
31 березня 2019 року Приватного акціонерного товариства «страхова 
компанія «гамма» .

Проект рішення: Затвердити Графік перевірок внутрішніх аудитів та 
Річний план роботи внутрішнього аудитора на період з 1 квітня 2018 по 
31 березня 2019 року Приватного акціонерного товариства «Страхова Ком-
панія «ГАММА» .

6. Про розгляд питання про розподіл прибутку, нарахування та ви-
плату дивідендів акціонерам товариства 

Проект рішення: Прибуток Товариства за 2018 рік не розподіляти, ди-
віденди акціонерам Товариства не нараховувати.

7. Про відрахування п’яти відсотків від суми чистого прибутку до 
резервного (страхового) фонду товариства 

Проект рішення: Не відраховувати п’ять відсотків від суми чистого при-
бутку Товариства за 2018 рік до Резервного (страхового) фонду Товари-
ства.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує 
особу, представникам акціонерів - довіреність, оформлену згідно з чинним 
законодавством та документ, що посвідчує особу.

З проектами документів по порядку денному загальних зборів акціоне-
рів ПрАТ «СК «ГАММА» можна буде ознайомитися за місцезнаходженням 
Товариства в робочі дні з 10.00 год. до 13.00 год. Звертатися до головного 
бухгалтера ПрАТ «СК «ГАММА» за телефоном: 594-07-39 .

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

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

основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства за 2017 рік (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 40877 41 211
Основні засоби 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 24 000 24 000
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 16 752 16 753
Грошові кошти та їх еквіваленти 27 352
Нерозподілений прибуток 12342 12 352
Власний капітал 40 857 40 867
Статутний капітал 28 502 28 502
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 19 26
Чистий прибуток (збиток) -10 -47
Середньорічна кількість акцій (шт.) 0 0
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 4
7. Повідомлення про 
проведення загальних 
зборів опубліковано

________________________________________ 
(дата, номер та найменування офіційного 

друкованого органу видання)

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
голова Правління ______________

(підпис)
а.П.симоненко

(ініціали та прізвище 
керівника)

М. П. 23 березня 2018 року
(дата)

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента

і. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО «ГОРИНЬ»
2. Код за ЄДРПОУ: 21339381
3. Місцезнаходження: 30000 Хмельницька обл., м. Славута, 

вул. Б.  Хмельницького, буд. 12
4. Міжміський код, телефон та факс: (03842) 7-10-13, (03842) 7-03-85
5. Електронна поштова адреса: goryn@meta.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: gorin.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, 

яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного това-
риства (крім публічного акціонерного товариства)

іі. текст Повідомлення 
Товариство 23.03.2018 р. отримало від Центрального депозитарію 

перелік осіб, що мають бути повідомлені про скликання загальних збо-
рів акціонерів, складений станом на 20.03.2018 р. Товариству стало 
відомо, що розмір пакету акцій акціонера - фізичної особи збільшився, 
а саме:

розмір частки акціонера в загальній кількості акцій до зміни розміру 
пакета - 38,5173%; розмір частки акціонера в загальній кількості голо-
суючих акцій до змін розміру пакету акцій - 49,8496%; розмір частки 
акціонера в загальній кількості акцій після зміни розміру пакету акцій  - 
65,104 %; розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих 
акцій після зміни розміру пакету акцій - 84,2584%.

Товариство 23.03.2018 р. отримало від Центрального депозитарію 
перелік осіб, що мають бути повідомлені про скликання загальних збо-
рів акціонерів, складений станом на 20.03.2018 р. Товариству стало 
відомо, що розмір пакету акцій акціонера - фізичної особи зменшився, 
а саме:

розмір частки акціонера в загальній кількості акцій до зміни розміру 
пакета - 26,5867%; розмір частки акціонера в загальній кількості голо-
суючих акцій до змін розміру пакету акцій - 34,4088%; розмір частки 
акціонера в загальній кількості акцій після зміни розміру пакету акцій  - 
0 %; розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій 
після зміни розміру пакету 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 ремеза о.я.  23.03.2018

Приватне акціонерне товариство «горинь»
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Шановний акціонер!
Приватне акціонерне товариство «агро ресурс» (ідентифі-

каційний код 30278951, місцезнаходження: 03115, україна, м. київ, Прос-
пект Перемоги, 121 в (надалі – Товариство) повідомляє про проведення 
річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 27 квітня 
2018 року об 11:00 годині за адресою: м. київ, проспект Перемоги, 121 в, 
у кім. №1. 

Реєстрація акціонерів (їх представників), для участі у річних загальних 
зборах відбудеться з 10:00 до 10:45 у день та за місцем проведення річ-
них загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річ-
них загальних зборах – 23 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 – Погребняк Наталії Сергіївни, членів комісії: Кулаковського Мико-
ли Івановича та Вакуліна Віктора Олександровича та прийняти рішен-
ня про припинення їх повноважень з моменту закриття загальних збо-
рів 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 Товари-
ства, шляхом його підписання головою Реєстраційної комісії.

3. Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів То-
вариства.

Проект рішення: обрати головою Зборів – Приходько Ігоря Степа-
новича, секретарем – Кочкальова Антона Олексійовича на час прове-
дення цих загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх 
підписати протокол загальних зборів.

4. Затвердження порядку проведення річних Загальних зборів акціоне-
рів Товариства.

Проект рішення: затвердити порядок проведення Зборів: по всім пи-
танням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосу-
вання; для доповідей з питань порядку денного – до 15 хвилин, а для 
запитань та відповідей – до 10 хвилин.

5. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

Проект рішення: затвердити звіт виконавчого органу (генерально-
го директора) ПрАТ "АГРО РЕСУРС" про підсумки діяльності за 
2017 рік.

6. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Проект рішення: затвердити звіт наглядової ради ПрАТ "АГРО  
РЕСУРС" за 2017 рік.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р.
Проект рішення: затвердити річний фінансовий звіт ПрАТ "АГРО 

РЕСУРС" за 2017 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товари-

ства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 
2017 році.

Проект рішення: затвердити порядок розподілу прибутку та по-
криття збитків ПрАТ "АГРО РЕСУРС" за 2017 рік згідно статей «До-
ходів та Витрат».

9. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та за-
твердження статуту, викладеного в новій редакції.

Проект рішення: Затвердити нову редакцію статуту Товариства.
10. Визначення уповноваженої особи на підписання, затвердженого 

річними Загальними зборами акціонерів Товариства, статуту Товариства, 
викладеного в новій редакції.

Проект рішення: уповноважити голову та секретаря цих річних За-
гальних зборів акціонерів Товариства на підписання, затвердженого 
річними Загальними зборами, статуту Товариства, викладеного в но-
вій редакції. Уповноважити генерального директора товариства Сіт-
ковського В.С. забезпечити державну реєстрацію нової редакції стату-
ту Приватного акціонерного товариства «АГРО РЕСУРС». З цією 
метою, у разі потреби, видати відповідну довіреність представникові.

11. Про внесення змін до положень про загальні збори, наглядову 
раду, виконавчий орган Товариства та затвердження положень в новій ре-
дакції.

Проект рішення: Затвердити нову редакцію Положення про Загаль-
ні збори Товариства; Затвердити нову редакцію Положення про Нагля-
дову раду Товариства; Затвердити нову редакцію Положення про ви-
конавчий орган (Генерального директора) Товариства.

12. Визначення уповноваженої особи на підписання, затверджених 
річними Загальними зборами акціонерів Товариства, положень про за-
гальні збори, наглядову раду, виконавчий орган Товариства, викладених в 
новій редакції.

Проект рішення: уповноважити голову та секретаря цих річних За-
гальних зборів акціонерів Товариства на підписання, затверджених річ-
ними Загальними зборами, Положень про Загальні збори, Наглядову 
раду, Виконавчий орган Товариства, викладених в новій редакції. 

13. Про внесення змін до принципів (кодексу) корпоративного управ-
ління Товариства та затвердження принципів (кодексу) корпоративного 
управління в новій редакції.

Проект рішення: Затвердити нову редакцію принципів (кодексу) кор-
поративного управління Товариства. 

14. Визначення уповноваженої особи на підписання, затверджених 
річними Загальними зборами акціонерів Товариства, принципів (кодексу) 
корпоративного управління Товариства, викладених в новій редакції.

Проект рішення: уповноважити голову та секретаря цих річних За-
гальних зборів акціонерів Товариства на підписання, затверджених річ-
ними загальними зборами, принципів (кодексу) корпоративного управ-
ління Товариства, викладених в новій редакції. 

15. Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Припинити повноваження членів наглядової ради 

ПрАТ «АГРО РЕСУРС» Прокопика Тараса Ігоровича, Сорока Наталії Ва-
силівни та Прокоси Богдана Сергійовича. 

16. Про обрання членів наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Відповідно до п.5 ч.3 ст. 35 Закону України «Про 

акціонерні товариства» проект рішення по даному питанню не включа-
ється до повідомлення акціонерам.

17. Визначення уповноваженої особи на укладення та підписання від 
імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами нагля-
дової ради та визначення розміру їх винагороди.

Затвердити умови цивільно – правових договорів із новобраними 
членами наглядової ради ПрАТ «АГРО РЕСУРС». Визначити, що діяль-
ність членів наглядової ради здійснюється на безоплатній основі. Упо-
вноважити генерального директора ПрАТ «АГРО РЕСУРС» Сітков-
ського Віктора Семеновича на підписання вказаних договорів з членами 
наглядової ради. 

18. Про підтвердження рішень органів управління Товариства.
Проект рішення: підтвердити всі рішення органів управління Това-

риства, прийняті протягом 2017 року.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-

том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го: http://agro-resourse-pjsc.com.ua/. 

Інформація про загальну кількість акцій станом на дату складання пе-
реліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних 
зборів (28 лютого 2018 року) – 7 404 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) – 7 404 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 го-
лосування на загальних зборах, засвідчених належним чином.

До дати проведення загальних зборів акціонери (їх представники) мо-
жуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з 
питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства за 
адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 121 В, у кім. №1, у робочі дні з по-
неділка по п’ятницю, з 10:00 години до 13:00 години, а в день проведення 
загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа Товари-
ства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми  – генеральний директор Сітковський В.С. Довідки за телефоном: (067) 
625-19-81.

Після надіслання цього повідомлення Товариство не має права вноси-
ти зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають мож-
ливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язку із змі-
нами в порядку денному чи у зв’язку з виправленням помилок. У такому 
разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів, 
а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири 
дні до дати проведення загальних зборів.

Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, 
включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку ден-
ного загальних зборів, надаються Товариством письмово та надсила-
ються акціонеру простим поштовим листом протягом 2-х робочих днів з 
дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення 
зборів.

Акціонери Товариства мають право внести пропозиції щодо питань, 

Приватне акціонерне товариство «агро ресурс»
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включених до проекту порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до 
дати проведення Зборів,а щодо кандидатів до складу органів Товари-
ства  - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. 
Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного по-
винні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо 
кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають міс-
тити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником 
акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду 
члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 
товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (най-
менування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належ-
них 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 денно-
го) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше 
ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу 
органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення за-
гальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або біль-
ше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включення до 
проекту порядку денного загальних зборів. Рішення про відмову у вклю-
ченні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціоне-
ра), 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 поряд-
ку денного загальних зборів щодо включення питання про дострокове 
припинення повноважень директора, одночасно обов’язково подається 
пропозиція щодо кандидатури для обрання директора або призначення 
особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Така пропози-
ція надається не пізніше ніж за сім днів до проведення Зборів.

Зміни 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 безпідстав-
но відмовлено акціонеру.

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

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

основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi 
пiдприємства (тис.грн)*

найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 1 000 796 913 579
Основні засоби (за залишковою вартістю) 27 270 31 742
Запаси 26 411 32 310
Сумарна дебіторська заборгованість 862 823 752 464
Гроші та їх еквіваленти 5 761 5 767
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 185 143 212 303
Власний капітал 241 062 265 830
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 37 020 37 020
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 759 734 647 749
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -24 796 27 321
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7 404 7 404
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-3 349 3 689,88

Приватне акціонерне товариство «київське 
автотрансПортне ПіДПриЄмство бакалеї» 
(місцезнаходження: Україна, 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 29, код 

ЄДРПОУ – 21534734) (далі – Товариство) повідомляє про проведення чер-
гових річних Загальних зборів акціонерів Товариства 27 квітня 2018р. об 
11.00 годині за адресою: м. київ, вул. Дегтярівська, 29, кабінет дирек-
тора №1. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться 
з 10-00 до 10-45 у день та за місцем проведення загальних зборів. Дата 
складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних збо-
рах – 23 квітня 2018р.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного 
1. Обрання членів лічильної комісії. 
2. Обрання Голови та Секретаря зборів. Прийняття рішень з питань по-

рядку проведення загальних зборів. 
3. Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його 
розгляду. 

4. Розгляд звіту Ревізора, прийняття рішення за наслідками його роз-
гляду. Затвердження висновків Ревізора за 2017 рік. 

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік. 
6. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2017 рік з урахуванням ви-

мог, передбачених законом. 
7. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 

2018 рік. 
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а 
також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України 
«Про акціонерні товариства»: http://www.at-kapb.com.ua.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного 
зборів, в робочі дні з 12:00 до 14:00 за місцезнаходженням товариства за 
адресою м. Київ, вул. Дегтярівська, 29, кабінет директора №1, а в день 
проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова осо-
ба товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами – директор Гончаренко Олександр Олександрович.

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

Найменування показника Період
Звітний 
(2017р.)

Попередній 
(2016р.)

Усього активів 198,8 177,6
Основні засоби (за залишковою вартістю) 128,9 147,7
Запаси ------- 0,4
Сумарна дебіторська заборгованість 14,3 13,4
Гроші та їх еквіваленти 55,6 16,1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 127,4 40,4
Власний капітал 146,9 59,2
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 18,8 18,8
Довгострокові зобов’язання і забезпечення -------- ---------
Поточні зобов’язання і забезпечення 51,9 118,4
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

87 20

Середньорічна кількість акцій (шт.) 938 938
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

93 21
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До відома акціонерів  
Прат ск «галицька»

Приватне акціонерне товариство страХова комПанія 
«галицька» (надалі товариство), що знаходиться за адресою: 
76018, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 22, повідомляє про про-
ведення річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціо-
нерного товариства страХової комПанії «галицька» код 
за ЄДрПоу 22186790, які відбудуться 27 квітня 2018 року о 16 го-
дині за адресою: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 22, 
кімната 310 (зал засідань).

Реєстрація учасників проводиться з 15:00 до 15:55 годин за міс-
цем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в 
річних Загальних зборах 23 квітня 2018 року (станом на 24.00) .

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

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для 

голосування.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяль-

ності за 2017 та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради за 2017 рік та прийняття рішення за на-

слідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік та прийняття рішення за на-

слідками розгляду звіту.
6. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 

2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 
7. Затвердження річного звіту за 2017 рік .

Приватне акціонерне товариство 
страХова комПанія «галицька»

ПовіДомлення
Про проведення річних загальних зборів акціонерів Прат «катП-

1028» 25 квітня 2018 року
Приватне акціонерне товариство «катП-1028» (надалі – Товари-

ство), місцезнаходження Товариства: 09109, Київська обл., м. Біла Церква, 
вул. Мережна,10, код за ЄДРПОУ 05447639, відповідно до Закону України 
«Про акціонерні товариства», повідомляє про проведення річних загаль-
них зборів акціонерів Товариства (надалі - збори), які відбудуться 25 квітня 
2018 року о 14 год.00 хв. за адресою: 09109, київська обл., м. біла 
церква, вул. мережна,10 в приміщенні актового залу (3-й поверх). Час 
початку реєстрації акціонерів (їх представників) в день проведення зборів 
- 13 год.00 хв., час закінчення реєстрації – 13 год. 45 хв. Місцем реєстра-
ції акціонерів є адреса, за якою будуть проводитися збори акціонерів Това-
риства. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
зборах акціонерів Товариства – 19 квітня 2018 року станом на 
24 год.00 хв.

Проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів 
товариства:

1 Обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її по-
вноважень. 

2 Затвердження регламенту роботи річних загальних зборів.
3 Звіт Пpавління пpо фінансово-господаpську діяльність ПрАТ «КАТП-

1028» за 2017 pік. 
4 Розгляд звіту й висновків Ревізійної комісії та зовнішнього аудиту за 

результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2017 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду

5 Звіт Наглядової pади за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками 
його розгляду.

6 Затвеpдження Бюджету та pічного звіту Товариства за 2017 pік.
7 Затвеpдження викоpистання пpибутку за 2017 pік.
8 Затвердження розміру дивідендів за 2017 рік. 
9 Затвердження Бюджету та Фінансового плану Товариства на 2018 

pік.
10 Затвердження кошторису Наглядової ради на 2018 рік.
11 Затвердження значних правочинів, вчинених Товариством протягом 

2017 року.
12 Надання згоди на вчинення значних правочинів протягом 2018 року.
13 Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які до-

датково можуть виникнути протягом 2018 року.
14 Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії. 
15 Обрання членів Ревізійної комісії.
16 Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.
17 Обрання членів Наглядової ради.
18 Затвердження умов цивільно-правового договору з головою Нагля-

дової ради, встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка упо-
вноважується на підписання договору.

За даними переліку акціонерів Товариства, яким надсилається повідо-
млення про проведення річних загальних зборів, складеному Центральним 
депозитарієм України станом на «15» березня 2018 року, загальна кількість 
простих іменних акцій Товариства складає 2088720 (два мільйона вісімде-
сят вісім тисяч сімсот двадцять) штук, загальна кількість простих іменних 
голосуючих акцій Товариства складає 2051514 штук. Акціонери мають пра-
во не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів (до 04.04.2018) 
вносити письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку 
денного Зборів та/або проектів рішень до питань порядку денного, а також 
не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів (до 17.04.2018) письмо-
ві пропозиції щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради Товари-
ства, кількість яких не може перевищувати її кількісного складу (три особи) 

та Ревізійної комісії (дві особи). Пропозиції акціонерів обов'язково повинні 
мати письмову форму та містити всю інформацію, яка визначена законо-
давством України та Статутом Товариства, а пропозиції щодо включення 
нових питань до проекту порядку денного обов'язково повинні містити від-
повідні проекти рішень з цих питань. Для участі у зборах акціонерів Товари-
ства необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), крім того для 
представників акціонерів – належним чином оформлену довіреність на 
право участі у річних загальних зборах акціонерів. Довіреність на право 
участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, по-
свідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють но-
таріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у вста-
новленому 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. Довіре-
ність 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 по-
трібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах 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.
основні показники фінансово-господарської діяльності Прат «катП-

1028» 
за 2017 рік, тис. грн:

найменування показника період
звітний попере-

дній
Усього активів
Основні засоби 
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 
Сума дебіторської заборгованості 
Грошові кошти та їх еквіваленти
Власний капітал 
Статутний капітал 
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 
Чистий прибуток(збиток) 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 
Кількість власних акцій викуплених протягом 
періоду(шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду(шт.) 
Чисельність працівників на кінець періоду

10933
7141

-
355
3229

12
7917
522
416
2600
341

2088720
-

-

61

10626
7995

-
325

1481
570

7767
522
843

2016
1048

2088720
-

-

67

Від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати про-
ведення зборів, Ви можете ознайомитись з документами та додатками 
№ 1-9, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного збо-
рів, у робочі дні з 13.00 до 17.00 за адресою: 09109, Київська обл., м. Біла 
Церква, вул. Мережна,10, кабінет «Плановий відділ», а також в день про-
ведення зборів у місці їх проведення до закінчення здійснення реєстрації. 
Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами, є корпоративний секретар Мерзлякова Наталія Федорівна. 
Довідки за телефоном: 04563-6-22-11. Адреса власного веб-сайту, на яко-
му розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, вклю-
чених до проекту порядку денного зборів: www.katp1028.in.ua.

голова правління Прат «катП-1028»  Півторак о.в

Приватне акціонерне товариство «катП-1028»
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8. Розподіл прибутку (покриття збитку) за 2017 рік. 
9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

товариством протягом періоду до наступних чергових загальних зборів.
Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загаль-

них зборів до дати прове дення річних Загальних зборів Товариства 
акціонери мають можливість ознайо ми тися з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку ден ного, за місцезнахо-
дженням Товариства: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 22, 
кімн.  304, у робочі дні з 9-00 до 12-00 та під час проведення загаль-
них зборів акціонерів. Посадовою особою ПрАТ СК «Галицька», від-
повідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є 
комерційний директор Мислюк Василь Ілліч. 

Для участі в річних Загальних зборах акціонерам необхідно мати 
при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представ-
никам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший доку-
мент, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності 
до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голо-
сування на річних загальних зборах Товариства може містити зав-

дання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного річ-
них загальних зборів із зазначенням того, як і за яке) рішення потрібно 
проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосу-
вання, представник вирішує всі питання щодо голосування на річних 
загальних зборах акціонерів на свій розсуд. 

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо пи-
тань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів 
Товариства. Пропозиції вносяться з урахуванням вимог ст. 38 Закону 
України «Про акціонерні товариства» але не пізніше ніж за 20 днів до 
дати проведення річних Загальних зборів Товариства. Пропозиції ак-
ціонерів (акціонера) Товариства, які сукупно є власниками 5 або біль-
ше відсотків голосуючих акцій Товариства, підлягають обов'язковому 
включенню до проекту порядку денного річних Загальних зборів

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з 
проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного: http://www. halytska.if.ua/.

Довідки за телефоном: 0342 715054
наглядова рада

(надалі також-Товариство, місцезнаходження: 03131 м. Київ вул. Лютнева, 1) 
повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Приватно-

го акціонерного товариства «Мостобудівне управління - 3», які відбудуться 
«27» квітня 2018 року в приміщенні кабінеті керівника № 1 за адресою: 
03131 м. Київ вул. Лютнева, 1.

Початок зборів об 10-00 годині.
Реєстрація учасників чергових Загальних зборів акціонерів Приватного 

акціонерного товариства «Мостобудівне управління - 3» буде здійснювати-
ся Реєстраційною комісією «27» квітня 2018 року з 9-00 години до 10-00 го-
дини за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного 
акціонерного товариства «Мостобудівне управління - 3»: 03131 м. Київ 
вул. Лютнева, 1, керівника № 1.

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

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

їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Про розгляд звіту наглядової ради ПрАТ «Мостобудівне управління - 

3» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядо-
вої ради ПрАТ «Мостобудівне управління - 3» за 2017 рік.

4. Про розгляд звіту виконавчого органу ПрАТ «Мостобудівне управління 
- 3» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконав-
чого органу ПрАТ «Мостобудівне управління - 3» за 2017 рік.

5. Про затвердження річного звіту товариства за 2017 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ «Мостобудівне управління - 3» 

за 2017 рік.
7. Про припинення повноважень членів наглядової ради ПрАТ «Мосто-

будівне управління - 3».
8. Обрання членів наглядової ради ПрАТ «Мостобудівне управління  -  3».
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів 

(контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагоро-
ди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (конт-
рактів) з членами наглядової ради ПрАТ «Мостобудівне управління - 3».

10. Затвердження статуту ПрАТ «Мостобудівне управління - 3» у новій 
редакції.

11. Обрання уповноваженої особи на підписання статуту ПрАТ «Мосто-
будівне управління - 3» у новій редакції.

12. Обрання уповноваженої особи щодо проведення державної реєстра-
ції нової редакції статуту ПрАТ «Мостобудівне управління – 3».

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: 3 матеріалами та про-
ектами документів можна ознайомитись в день проведення зборів в місці їх 
проведення, а також у робочі дні з 10.00 по 16.00 за адресою 03131 м. Київ 
вул. Лютнева, 1, кабінет керівника № 1 звернувшись із заявою, складеною у 
письмовій формі. Посадова особа відповідальна за ознайомлення акціоне-
рів з матеріалами - Крюк Сергій Вікторович.

Для участі у загальних зборах акціонерів при собі мати документ, що по-
свідчує особу; представникам акціонерів - доручення на право участі у збо-
рах, оформлене згідно вимог чинного законодавства України, та документ, 
що посвідчує особу. Довідки за тел.: 259-39-69.

основні показники фінансово-господарської діяльності
Приватного акціонерного товариства

«мостобудівне управління - 3» за 2017 рік (тис.грн.)
Найменування показника Період 

Звітний Попередній 
Всього активів 8 303 6 962
Основні засоби 3 340 3 106
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1 248 2 984
Сумарна дебіторська заборгованість 95 831
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 620 41

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації 

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

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

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "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) 39-61-55 (0472) 54-01-46

5. Електронна поштова адреса corpsekretar@azot.ck.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

http://azot.ck.ua/content/news7/inform/
information.php

7. Вид особливої інформації Відомості про рішення емітента про 
утворення, припинення його філій, 
представництв

ii. текст повідомлення
Наглядовою радою ПАТ «АЗОТ» 21 березня 2018 року (Протокол 

№ 21/03/18 вiд 21.03.2018) з причин оптимiзацiї органiзацiйної структури 
ПАТ «АЗОТ» було прийнято рiшення лiквiдувати (припинити дiяльнiсть) 
вiдокремленого пiдроздiлу ПАТ «АЗОТ» без права юридичної особи - 
Представництво ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗОТ» у 
мiстi Києвi (iдентифiкацiйний код вiдокремленого пiдроздiлу юридичної 
особи 26345305).

Повне найменування представництва – Представництво ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗОТ» у мiстi Києвi.

Мiсцезнаходження - Україна, 01601, мiсто Київ, Печерський район, 
вулиця Мечникова, будинок 2, поверх 28.

Функцiї, якi виконувало представництво: представницька участь у 
матерiально-технiчному забезпеченi, iнформацiйно-аналiтичному i юри-
дичному супроводi дiяльностi ПАТ «АЗОТ», тощо.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством.
2. Найменування посади скляров вiталiй леонiдович
голова Правлiння 
Пат "аЗот"

(під-
пис)

(ініціали та прізвище 
керівника)

М.П. 2018.03.23
(дата)

Публiчне акцiонерне товариство “аЗот”

Приватне акціонерне товариство «мостобуДівне уПравління - 3»
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Приватне акцiонерне товариство «бiлоцинк»
титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита 
відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цін-
них паперів. 

Директор мiщенко микола вiкторович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

М.П. 23.03.2018
(дата)

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

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БIЛОЦИНК»
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
09154, Київська обл.Бiлоцеркiвський район с.Мала Сквирка, Городиська

4. Код за ЄДРПОУ
19406472
5. Міжміський код та телефон, факс
(04563)25646 (04563)25632
6. Електронна поштова адреса
aobelocink@gmail.com

ii. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії 23.03.2018

(дата)
2. Повідомлення 
опубліковано у*

(номер та найменування офіційного 
друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення 
розміщено на сторінці belotzink.ru в мережі 

Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного 
акціонерного товариства)

№ 
з/п

Дата повідомлення емітента 
особою, що здійснює облік 
права власності на акції в 
депозитарній системі або 

акціонером

Повне найменування юридичної 
особи - власника пакета акцій або 

зазначення "фізична особа"

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним 
державним реєстром юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань (для юридичної особи - резиден-

та), код/номер з торговельного, банківського чи 
судового реєстру, реєстраційного посвідчення 
місцевого органу влади іноземної держави про 
реєстрацію юридичної особи (для юридичної 

особи - нерезидента)

Розмір частки 
акціонера до 

зміни (у 
відсотках до 
статутного 
капіталу)

Розмір частки 
акціонера після 

зміни (у 
відсотках до 
статутного 
капіталу)

1 2 3 4 5 6
1 23.03.2018 ДАКСТОН ХОЛДИНГЗ ЛIМIТЕД 

(DUXTON HOLDINGS LIMITED) 
147086 4.0000 10.0000

Зміст інформації:
ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "БIЛОЦИНК"(надалi -Товариство або емiтент) отримано iнформацiю вiд в особи,що здiйснює облiк прав 
власностi на акцiї Емiтента у депозитарнiй системi України,а саме реєстр власникiв iменних цiнних паперiв (надалi Реєстр), який складено станом на 
31.12.2017 року (вих№153370зв вiд 15.03.2018р ) та отриманого ПрАТ "БIЛОЦИНК" 23.03.2018 року, вiдповiдно до iнформацiї,що мiститься у Реєстрi, 
пакет власника акцiй змінився та становить 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй - а саме:
юридична особа-нерезидент - ДАКСТОН ХОЛДИНГЗ ЛIМIТЕД (DUXTON HOLDINGS LIMITED), 
код/номер з торговельного, банкiвського чи судового реєстру, реєстрацiйного посвiдчення мiсцевого органу влади iноземної держави про реєстрацiю 
юридичної особи - 147086, 
мiсцезнаходження юридичної особи - Фiлокiпру Стрiт, Зенiа Еленi,КортА,буд.4 Лiмассол,Кiпр,3032,
розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй до змiни розмiру пакету акцiй -4,0000%,
розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля змiни розмiру пакету акцiй -10,0000%,
розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни розмiру пакету акцiй – 4,0000 %,
розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля змiни розмiру пакету акцiй – 10,0000 %,

2 23.03.2018 ЕЛБРОУФ IНТЕРНАШIОНАЛ 
КОРП.(ALBROATH 

INTERNATIONAL CORP.)

603497 24.0000 0

Зміст інформації:
ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "БIЛОЦИНК"(надалi -Товариство або емiтент) отримано iнформацiю вiд в особи, що здiйснює облiк прав 
власностi на акцiї Емiтента у депозитарнiй системi України,а саме реєстр власникiв iменних паперiв (надалi Реєстр),який складено станом на 
31.12.2017 року(вих№153370зв вiд 15.03.2018р) та отриманого ПрАТ "БIЛОЦИНК" 23.03.2018 року, вiдповiдно до iнформацiї, що мiститься у Реєстрi, 
пакет власника акцій змінився та став менше 10 вiдсоткiв простих акцiй - а саме:
юридична особа-нерезидент - ЕЛБРОУФ IНТЕРНАШIОНАЛ КОРП.(ALBROATH INTERNATIONAL CORP.), 
код/номер з торговельного, банкiвського чи судового реєстру, реєстрацiйного посвiдчення мiсцевого органу влади iноземної держави про реєстрацiю 
юридичної особи - 603497,
мiсцезнаходження - Вантерпул Плаза, 2-й поверх, Вiкхемз Кей 1, Роуд Таун, м.Тортола, Вiргiнськi о-ви,( Британiя),
розмiр частки акціонера в загальнiй кiлькостi акцiй до змiни розмiру пакету акцiй -24,0000%
розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля змiни розмiру пакету акцiй -0,0000%
розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни розмiру пакету акцiй – 24,0000%,
розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля змiни розмiру пакету акцiй – 0,0000%.

Нерозподілений прибуток 1 403 1 305
Власний капітал 4 889 4 889
Статутний капітал 122,1 122,1
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 1 889 646
Чистий прибуток (збиток) 80 214

Середньорічна кількість акцій 1 221 1221 
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власним акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 87 80

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
1. ПАТ АВІАКОМПАНІЯ ВІТА 2
2. ПРАТ АВТО ТЕХСЕРВІС 115
3. ПРАТ АВТОРАНСПОРТНИК 36
4. ПРАТ АГЕНТСТВО ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ 142
5. ПРАТ АГРО РЕСУРС 162
6. ПРАТ АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА» 151
7. ПАТ АГРОКОМПЛЕКС ХМІЛЬНИКПРОДУКТ 29
8. ПРАТ АГРОНАФТОГАЗСЕРВІС 33
9. ПРАТ АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» 57
10. ПРАТ АДМ ІЛЛІЧІВСЬК 62
11. ПАТ АЗОТ 44
12. ПАТ АЗОТ 133
13. ПАТ АЗОТ 165
14. ПРАТ АКУМУЛЯТОРНИЙ ЗАВОД «САДА» 88
15. ПАТ АЛГОРИТМЦЕНТР 7
16. ПАТ АЛЬФА БАНК 66
17. ПРАТ АСГАРД ХОЛДИНГ 11
18. СППРАТ АТЛАНТ-УКРАЇНА 19
19. СППРАТ АТЛАНТ-УКРАЇНА 154
20. ПАТ БАЛТСЬКА СПМК-1 47
21. ПАТ БАНК СІЧ 150
22. ПАТ БАНКІВСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 48
23. ПРАТ БЕРДЯНСЬКИЙ РАЙАГРОПРОМПОСТАЧ 113
24. ПРАТ БЕРЕЗАНСЬКИЙ 104
25. ПРАТ БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД 53
26. ПРАТ БЕРШАДСЬКИЙ КОМБІНАТ 51
27. ПРАТ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ МІЖРАЙПОСТАЧ 151
28. ПРАТ БІЛОЦИНК 166
29. ПРАТ БЛІЦ-ІНФОРМ 46
30. ПАТ БОБРИНЕЦЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА 56
31. ПАТ БОГДАН МОТОРС 45
32. ПРАТ БОЛГРАДСЬКИЙ ВИНОРОБНИЙ ЗАВОД 151
33. ПРАТ БОРИСПІЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ 

МАТЕРІАЛІВ
136

34. ПАТ БУДИНОК ПОБУТУ ОБОЛОНЬ 133
35. ПРАТ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №7 32
36. ПАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ ПО 

ГАЗИФІКАЦІЇ
76

37. ПРАТ БУЯЛИКСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 54
38. ПРАТ ВЕРЕС 135
39. ПРАТ ВЕРЕС 141
40. ПРАТ ВЕСЕЛО-КУТСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 55
41. ПАТ ВИГОДСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ 74
42. ПРАТ ВИНОГРАДАР 54
43. ПРАТ ВИРОБНИЧЕ ДОГОВІРНЕ ОБ’ЄДНАННЯ АСОЦІАЦІЯ 

«ПІВДЕННА»
89

44. ПРАТ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «БЕРДЯНСЬКИЙ 
КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД»

93

45. ПРАТ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА ЛЕСЯ 128
46. ПАТ ВИРОБНИЧО-ТОРГОВА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА 

ЛАСОЩІ
27

47. ПРАТ ВІННИЦЯФАРМАЦІЯ 122
48. ПРАТ ВІННИЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО РЕМПРИЛАД 143
49. ПАТ ВІНТЕР 147
50. ПРАТ ВКФ ХЕРСОНВИНПРОМ 142
51. ПРАТ ВОЛИНЬХОЛДІНГ 87
52. ПРАТ ВОЛОДИМИРЕЦЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД 24
53. ВАТ ГІДРОЕЛЕКТРОМОНТАЖ 30
54. ПАТ ГІДРОМЕХАНІЗАЦІЯ 37
55. ПАТ ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД 129
56. ПАТ ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД 152
57. ПРАТ ГНІВАНСЬКИЙ ЗАВОД СПЕЦЗАЛІЗОБЕТОНУ 134
58. ВАТ ГНІВАНСЬКИЙ КАР`ЄР 114
59. ПАТ ГНІДАВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 127
60. ПРАТ ГОРИНЬ 161
61. ПАТ ГОРОДЕНКІВСЬКИЙ СИРЗАВОД 22
62. ПРАТ ДЕРАЖНЯНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 137
63. ПРАТ ДЕТВІЛЕР УЩІЛЬНЮЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНА 13
64. ПРАТ ДНІПРО МОТОР ІНВЕСТ 78
65. ПРАТ ДНІПРО МОТОР ІНВЕСТ 128
66. ПАТ ДНІПРОВСЬКЕ 72
67. ПРАТ ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ 59
68. ПРАТ ДНІПРОВСЬКИЙ ТЕРМІНАЛ 90
69. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 11255
110

70. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ 116
71. ПРАТ ДНІПРОСПЕЦЕКСКАВАЦІЯ 110
72. ПРАТ ДНІСТРОВСЬКИЙ 56
73. ПАТ ДОЛИНСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ 77
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

Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку 
пе ред плат ний ін декс: 96370

Офі цій не ви дан ня 
Національної ко мі сії 
з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку

пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

Ре єс тра цій не сві доц тво:
КВ №192059005 ПР 
від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
юс ти ції Ук ра ї ни

Зас нов ник:
Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку 
(рішення Комісії від  
20.08.2015 року № 1316)

Ви да вець:
Державна установа 
«Агентство з розвитку інфраструктури  
фондового ринку України»

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 5864397,
e ma il: l.kolomiets@smida.gov.ua

при йом ого ло шень —
e ma il: 
newspaper@smida.gov.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394, 
(044) 4983816,
(044) 4983815

Ад ре са для лис ту ван ня: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206

Ад ре са ре дак ції: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206
www.smida.gov.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 18058/2
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ПФ “ХІМДЖЕСТ”
Ад ре са: м. Ки їв,
вул. Горького, буд. 112, к. 40

У ра зі пе ред ру ку по си лан ня 
на “Ві до мос ті Національної
ко мі сії з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку” обов’яз ко ве.
Від по ві даль ність за дос то вір ність 
ін фор ма ції та рек ла ми не суть 
від по ві даль ні осо би емі тен тів 
(про фу час ни ків), ав то ри та 
рек ла мо дав ці.

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
23.03.2018 р. 


