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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення

правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента 

Публічне акціонерне тоВаристВо 
«ПлаЗматек» 

2. Код за ЄДРПОУ 03567397 
3. Місцезнаходження: м. Вінниця, вул. Максимовича,18 
4. Міжміський код, телефон та факс (0432 55-49-71) 
5. Електронна поштова адреса sobko.mariya@plasmatec.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
www.plasmatec.pat.ua 
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про надан-

ня згоди на вчиненняправочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. 
II. текст повідомлення

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення-
правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість 

№ 
з/п

Дата 
прийняття 
рішення

Ринкова вартість 
майна або послуг, 
що є предметом 

правочину(тис. грн)

Вартість 
активів 

емітента за 
даними 

останньої 
річної 

фінансової 
звітності 
(тис. грн)

Співвідношення 
ринкової вартості 
майна або послуг, 
що є предметом 

правочину, до 
вартості активів 

емітента за даними 
останньої річної 

фінансової 
звітності(у відсотках)

1 2 3 4 5
1 23.03.2018 23090 739797 3,12113

Зміст інформації:Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинен-
ня правочину із заінтересованістю: 23.03.2018;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова 
Рада

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом 
правочину, визначена відповідно до законодавства: 

23 090 тис.грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 739797 тис.грн;

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що 
є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності (у відсотках): 3,12113%;

Істотні умови правочину, а саме:Предмет правочину: укладання право-
чину із заінтересованістю: Контракт №0322-03 від 22.03.2018р. з Товари-
ством з обмеженою відповідальністю «Світлогорський завод зварювальних 
електродів» (Республіка Білорусь) на поставку обладнання та іншої про-
дукції, у кількості, номенклатурі і по ціні, вказаним у Специфікаціях.

Повне найменування юридичної особи: Публічне акціонерне товари-
ство «ПлазмаТек»

Місцезнаходження юридичної особи: 21036, м. Вінниця, вул. Максимо-
вича, 18

Код за ЄДРПОУ юридичної особи - для юридичних осіб - резидентів, 
або ідентифікаційний код з 

торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно 
зареєстрований іноземний 

суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів, 
або прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним това-
риством правочину: 03567397

Інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним 
товариством правочину, із зазначенням ознаки заінтересованості, 
передбаченої статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства»): 
вважається із заінтересованістю, тому що його сторони є афілійованими 
особами одна щодо іншої, та є сторонами правочину: Публічне акціонерне 
товариство «ПлазмаТек» здійснює контроль над Товариством з обмеженою 
відповідальністю «Світлогорський завод зварювальних електродів» 
(Республіка Білорусь), оскільки є учасником останнього та володіє 100% у 
статутному капіталі. 

Інші істотні умови правочину: Ринкова вартість майна, що буде предметом 
правочину, визначена на дату прийняття рішення: 50 000 000,00 рос. руб. (ек-
вівалент в гривні по курсу НБУ станом на 23.03.2018р. – 23 090 000,00 грн.).

III. Підпис
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита від-

повідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних 
паперів. 

Генеральний директор  слободянюк Віктор Петрович

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПрАТ «ЄВРОТЕРМІНАЛ» (ідентифікаційний код 01554901, надалі – То-
вариство) повідомляє, що у повідомленні про проведення річних загаль-
них зборів 26.04.2018 р., що було опубліковано в бюлетені «Відомості 
НКЦПФР» від 20.03.2018 № 54, з технічних причин допущено помилку в 
проекті рішення з 16-го питання проекту порядку денного, а саме: вказано 
зайве слово «трудових». Вірно читати: «16. Затвердження умов договорів, 

що укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства. Обрання осо-
би, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної 
комісії Товариства. Проект рішення: Затвердити умови договорів, що 
укладатимуться з членами ревізійної комісії згідно додатку. Уповнова-
жити Генерального директора Товариства Хуторного Анатолія Сте-
пановича на підписання договорів з членами ревізійної комісії.»

Прат «ЄВротермінал»
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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
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

ПриВатне акцIонерне 
тоВаристВо «луцький 
домобудIВельний 
комбIнат», 30089004, Волинська , 
43000, мiсто Луцьк, вул. Iндустрiальна, 4, 
(0332)786340

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

http://30089004.infosite.com.ua/

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

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОБРОБУТ ІФ»; 2.Код за ЄДРПОУ: 
01275905; 3.Місцезнаходження: 76010, м.Iвано-Франкiвськ, 
вул. Бельведерська,27; 4.Міжміський код, телефон та факс (03422)46009; 
5.Електронна поштова адреса: reestock@ivf.ukrpack.net; 6.Адреса сто-
рінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації: dobrobut.pat.ua; 7.Вид особливої інформації: Відо-
мості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів.

II.текст повідомлення: Дата прийняття рішення 23.03.2018р. Гранич-
на сукупність вартості правочинів (тис.грн): 800000,00. Вартість активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн): 
1258800,00. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до 
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 

(у відсотках): 63,55. Зміст інформації: Рiшення про попереднє надання 
згоди на вчинення значних правочинiв було прийнято 23.03.2018 року 
рiчними загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Добробут IФ» (Протокол 
№23 загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.03.2018р.). «Надати попередню 
згоду на вчинення Товариством продажу нерухомого майна Товариства, 
а саме нежитлових примiщень вартiстю до 800 тис.грн., згiдно висновку 
оцiнки майна, але не нижче балансової вартостi.» Загальна кiлькiсть го-
лосуючих акцiй - 1112153; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi 
для участi у загальних зборах - 1108483, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
проголосували «за» - 1108483, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголо-
сували «проти» прийняття рiшення - 0.

III. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. Генеральний директор бакай м.б. Дата 
26.03.2018р.

ПриВатне акціонерне тоВаристВо 
«добробут іФ»
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ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ПриВатне акціонерне тоВаристВо 
«ВінницЯГолоВПостач»,

Код за ЄДРПОУ 01880612, місцезнаходження: 21032, місто Вінниця, вулиця 
Київська, будинок 78 (надалі - Товариство або ПрАТ «Вінницяголовпостач») 

Повідомляє про призначення на 26 квітня 2018 року річних Загальних 
зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпос-
тач» о 9:00 годині за місцезнаходженням Товариства, тобто за адресою: 
21032, місто Вінниця, вулиця київська, будинок 78, кабінет № 14, третій 
поверх адмінбудівлі.

Реєстрація акціонерів або їх представників, які прибудуть для участі у 
річних Загальних зборах акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори), 
буде проводитися з 08:00 до 8:45 години.

Особам, які будуть представляти повноваження акціонерів, мати доку-
мент, оформлений відповідно до чинного законодавства України, а саме 
Довіреність. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, 
видана фізичною особою, посвідчується Нотаріусом або іншими посадови-
ми особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися 
Депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голо-
сування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом 
або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Голо-
сування за Довіреністю здійснюється 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. 

Дата складення Переліку акціонерів Приватного акціонерного товариства 
«Вінницяголовпостач», які мають право на участь у Загальних зборах акці-
онерів - 20 квітня 2018 року.

Пропозиції щодо Порядку денного акціонери можуть надавати у строки, 
передбачені чинним законодавством України, тобто не пізніше ніж за 20 днів 
до дати проведення Загальних зборів акціонерного Товариства. Пропозиції 
щодо включення нових питань до Проекту порядку денного повинні містити 
відповідні Проекти рішень з цих питань. 

Від дати надіслання повідомлення до дати проведення Загальних зборів 
акціонери можуть, за письмовим запитом, ознайомитись з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань Порядку денного Загальних 
зборів акціонерів Товариства, в робочі дні з 10:00 до 12:00 години, за міс-
цезнаходженням Товариства, а саме: 21032, місто Вінниця, вулиця Київська, 
будинок 78, кабінет № 14, третій поверх адмінбудівлі. В день проведення 
Загальних зборів - також у місці їх проведення: 21032, місто Вінниця, вули-
ця Київська, будинок 78, кабінет № 14, третій поверх адмінбудівлі. Посадо-
ва особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами 
по підготовці до Загальних зборів акціонерів Товариства: Директор - Давидюк 
Тетяна Василівна. Контактний телефон (0432) 61-00-74.

Адреса Веб-сайту (власної Веб-сторінки) Товариства, на якому розміще-
на інформація з Проектом рішень з питань Проекту Порядку денного: http://
Vingolovpostach.at.ua/

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

1. Обрання Лічильної комісії.
2.Обрання Робочих органів річних Загальних зборів акціонерів, а саме: 

Голови та Секретаря. 

3. Затвердження регламенту проведення річних Загальних зборів акціо-
нерів Товариства. 

4. Затвердження Протоколу Реєстраційної комісії річних Загальних збо-
рів акціонерів Товариства.

5. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на 
голосування) річних Загальних зборів акціонерів.

6. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2017 рік 
та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу. 

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

8. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. 

9. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту 
(Балансу) Товариства за 2017 рік.

10. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товари-
ства за 2017 рік.

11. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2017 рік.
12. Затвердження Передавального акту Приватного акціонерного това-

риства «Вінницяголовпостач».
13. Визначення Уповноважених осіб на підписання Установчих докумен-

тів Правонаступника - Товариства з додатковою відповідальністю «Вінни-
цяголовпостач», які будуть затверджуватися Установчими зборами Товари-
ства з додатковою відповідальністю «Вінницяголовпостач».
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис. грн.)
найменування показника Період

 Звітний 
2017 рік

 Попередній 
2016 рік

Усього активів  830  815
Основні засоби  155  171
Довгострокові фінансові інвестиції  -  -
Запаси 422444 422  412
Сумарна дебіторська заборгованість  171  201
Грошові кошти та їхні еквіваленти 444444 75  23
Нерозподілений прибуток  56  69
Власний капітал  594  607
Статутний капітал  5  5
Довгострокові зобов'язання  -  -
Поточні зобов'язання  236  208
Чистий прибуток (збиток)  13  195
Середньорічна кількість акцій,шт. 108030 108030
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду, шт.

 -  -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

 -  -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  13  14 

установчі збори Засновників (учасників) Товариства з додатковою відпо-
відальністю «Вінницяголовпостач» відбудуться 26 квітня 2018 року по закінчен-
ню річних Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Вінницяголов-
постач» за місцезнаходженням Товариства, а саме: 21032, місто Вінниця, вулиця 
Київська, будинок 78, кабінет № 14, третій поверх адмінбудівлі.

Голова наглядової ради Прат «Вінницяголовпостач» свєтланова-
Полупеженцева ірина олександрівна

Повідомлення 
Про проведення річних загальних зборів акціонерів 

ПриВатноГо акціонерноГо тоВаристВа 
«дерЖаВний наукоВо-Виробничий комПлекс 
ЗаГотіВлі і ЗбереЖеннЯ аутолоГічноЇ кроВі та 

ЇЇ комПонентіВ» (Прат «банк крові»)
код ЄдрПоу 32557330

Приватне акціонерне товариство «державний науково-виробничий 
комплекс заготівлі і збереження аутологічної крові та її компонентів» 
(місцезнаходження: Україна, 01601, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (Во-
ровського), буд. 27) (далі – Товариство) повідомляє про проведення річних 
загальних зборів акціонерів Товариства. Річні загальні збори акціонерів То-
вариства відбудуться 27 квітня 2018 року, о 10:00 за місцезнаходженням 
Товариства за адресою: 01601, м. київ, вул. бульварно-кудрявська (Во-
ровського), буд. 27, кабінет генерального директора № 1. Реєстрація ак-
ціонерів для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства здійсню-
ватиметься з 09:15 до 09.45 у день та за місцем проведення річних загальних 
зборів акціонерів Товариства. Для реєстрації учасникам річних загальних 
зборів акціонерів Товариства необхідно мати паспорт і довіреність на право 
участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-
чергових загальних зборах акціонерів Товариства – 23 квітня 2018 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Про обрання членів лічильної комісії, припинення повноважень лічиль-

ної комісії. 2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів. 3. Про 

затвердження порядку проведення загальних зборів. 4. Розгляд звіту ви-
конавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської ді-
яльності Товариства у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту виконавчого органу. 5. Розгляд звіту наглядової ради Товариства 
за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової 
ради. 6. Розгляд звіту ревізійної комісії за 2017 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту та затвердження висновків ревізійної комісії. 7. 
Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 8. Затвердження 
порядку розподілу прибутку та збитків Товариства за підсумками діяльності 
Товариства у 2017 році. 9. Визначення основних напрямів діяльності Това-
риства на 2018 рік. 10. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 
2019 рік.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також 
інформація, яка зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про 
акціонерні товариства»:32557330.infosite.com.ua

Від дати надсилання повідомлення про проведення річних загальних 
зборів до дати проведення річних загальних зборів, акціонери можуть озна-
йомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань 
порядку денного річних загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства 
за адресою: 01601 м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), буд. 27, 
кабінет головного бухгалтера № 2, по вівторкам та четвергам з 10:00 до 
12:00 години, а в день проведення річних загальних зборів – також у місці 
їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами - головний бухгалтер Іванова Галина Прокопівна.
Телефон для довідок: (044) 486-85-10.наглядова рада товариства
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ПриВатне акціонерне тоВаристВо 
«ВінницЯсерВісПостач»,

Код за ЄДРПОУ 21730613, місцезнаходження: 21022, місто Вінниця, 
вулиця Гонти, будинок 22-А, (надалі - Товариство або ПрАТ «Вінницясер-

віспостач», 
Повідомляє про призначення на 26 квітня 2018 року річних Загальних 

зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспос-
тач» о 9:00 годині за місцезнаходженням Товариства, тобто за адресою: 
21022, місто Вінниця, вулиця Гонти, будинок 22-а, кімната № 1.

Реєстрація акціонерів або їх представників, які прибудуть для участі у 
річних Загальних зборах акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори), 
буде проводитися з 08:00 до 8:45 години. 

Особам, які будуть представляти повноваження акціонерів, мати доку-
мент, оформлений відповідно до чинного законодавства України, а саме 
Довіреність. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, 
видана фізичною особою, посвідчується Нотаріусом або іншими посадови-
ми особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися 
Депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голо-
сування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом 
або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Голо-
сування за Довіреністю здійснюється 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. 

Дата складення Переліку акціонерів Приватного акціонерного товариства 
«Вінницясервіспостач», які мають право на участь у Загальних зборах акці-
онерів - 20 квітня 2018 року.

Пропозиції щодо Порядку денного акціонери можуть надавати у строки, 
передбачені чинним законодавством України, тобто не пізніше ніж за 20 днів 
до дати проведення Загальних зборів акціонерного Товариства. Пропозиції 
щодо включення нових питань до Проекту порядку денного повинні містити 
відповідні Проекти рішень з цих питань. 

Від дати надіслання повідомлення до дати проведення Загальних зборів 
акціонери можуть, за письмовим запитом, ознайомитись з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань Порядку денного Загальних зборів ак-
ціонерів Товариства, в робочі дні з 12:00 до 16:00 години за місцезнаходженням 
Товариства, а саме: 21022, місто Вінниця, вулиця Гонти, будинок 22-А, кімната 
№ 1. В день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення: 21022, 
місто Вінниця, вулиця Гонти, будинок 22- А, кімната № 1.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами по підготовці до Загальних зборів акціонерів Товариства:  – Андрій-
ченко Віктор Анатолійович. Контактний телефон (0432) 61-00-32.

Адреса Веб-сайту (власної Веб-сторінки) Товариства, на якому розміще-
на інформація з Проектом рішень з питань Проекту Порядку денного: http://
servispostach.at.ua/.

Проект Порядку денного
(Перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Обрання Лічильної комісії.
2.Обрання Робочих органів річних Загальних зборів акціонерів, а саме: 

Голови та Секретаря. 
3. Затвердження регламенту проведення річних Загальних зборів акціо-

нерів Товариства. 
4. Затвердження Протоколу Реєстраційної комісії річних Загальних збо-

рів акціонерів Товариства.
5. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на 

голосування) річних Загальних зборів акціонерів.
6. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2017 

рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого орга-
ну. 

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

8. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. 

9. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту 
(Балансу) Товариства за 2017 рік.

10. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товари-
ства за 2017 рік.

11. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2017 рік.
12. Затвердження Передавального акту Приватного акціонерного това-

риства «Вінницясервіспостач».
13. Визначення Уповноважених осіб на підписання Установчих докумен-

тів Правонаступника - Товариства з додатковою відповідальністю «Вінни-
цясервіспостач», які будуть затверджуватися Установчими зборами Това-
риства з додатковою відповідальністю «Вінницясервіспостач».
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис. грн.)
найменування показника Період

Звітний
2017 рік

 Попередній 
2016 рік

Усього активів 306 336
Основні засоби 197 208
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 3 7
Сумарна дебіторська заборгованість 102 116
Грошові кошти та їхні еквіваленти 4 5
Нерозподілений прибуток (322) (304)
Власний капітал (1) (1)
Статутний капітал 3 3
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 271 249
Чистий прибуток (збиток) (322) (304)
Середньорічна кількість акцій,шт. 66210 66210
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) 2 2

Установчі збори Засновників (Учасників) Товариства з додатковою від-
повідальністю «Вінниця-сервіспостач» відбудуться 26 квітня 2018 року по 
закінченню річних Загальних зборів Приватного акціонерного товариства 
«Вінницясервіспостач» за місцезнаходженням Товариства, а саме: 21022, 
місто Вінниця, вулиця Гонти, будинок 22-А, кімната № 1.

Голова наглядової ради Прат «Вінницясервіспостач» андрійченко 
лілія іванівна

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

нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості: 1. Повне найменування емітента 

терноПIльське ПриВатне акцIонерне тоВари-
стВо «аГроПромтехнIка». 2. Код за ЄДРПОУ 04541891. 3. 
Місцезнаходження 47740, Тернопiльська обл., Тернопiльський р-н, 
смт. Великi Бiрки, вул. Грушевського, буд. 134. 4. Міжміський код, телефон 
та факс (0352) 49-22-51 (0352) 49-22-51. 5. Електронна поштова адреса 
emitent3_te@pib.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації http://www.teragro.
ter.net.ua. 7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадо-
вих осіб емітента.

II. текст повідомлення: Згiдно наказу Лiквiдатора Товариства вiд 
22.03.2018 р.звiльнено головного бухгалтера Макар Любов Iванiвну (фiзична 
особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) у зв'язку iз лiквiдацiєю 
Товариства. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента у розмiрi 
0,1594%. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. 
Перебувала на посадi 19 рокiв. Замiсть звiльненої особи на посаду нiкого 
не призначено.

III. Підпис: 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством.

лiквiдатор  авдєєнко Владислав Валерiйович 23.03.2018

Прат «мехбуд». код за ЄдрПоу 05418038. 
Повідомлення про виникнення особливої інформації (Відомості про 
зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих 

акцій акціонерного товариства).
1. Місцезнаходження 03142, м. Київ, Академiка 

Кримського, б.4/а
2. Міжміський код, телефон та факс 044-424-70-07 
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://emitent.tetra-studio.com.ua/
mehbud

текст повідомлення
Приватне акцiонерне товариство по розробцi i виготовленню засобiв 

механiзацiї будiвництва «Мехбуд» (надалi – Товариство) повiдомляє, що 
23.03.2018 р. на пiдставi Перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься письмо-
ве повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерного товариства, 
отриманого вiд Публiчного акцiонерного товариства «Нацiональний 
депозитарiй України», стало вiдомо про змiну власникiв, яким належить 10 i 
бiльше вiдсоткiв простих акцiй Товариства: Частка «фiзичної особи» в ста-
тутному капiталi Товариства зменшилася iз 87,115 вiдсоткiв на 10,25 вiдсоткiв, 
але становить не менше 10 вiдсоткiв простих акцiй. Зменшилася голосуюча 
кiлькiсть акцiй з 34846 штук до 4100 штук. Частка «фiзичної особи» в статут-
ному капiталi Товариства змiнилася iз 0% вiдсоткiв на 45,95 вiдсоткiв. Кiлькiсть 
голосуючих акцiй змiнилася iз 0 штук на 18380 штук. Частка «фiзичної особи» 
в статутному капiталi Товариства змiнилася iз 0% вiдсоткiв на 30,915 вiдсоткiв. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй змiнилася iз 0 штук на 12366 штук.



№59, 27 березня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

127

Прат «ноВоолександріВське»
ідентифікаційний код ЄдрПоу 00412263 ,

місцезнаходження : Київська область, Згурівський р-н, с.Нова Олексан-
дрівка, вул. Українська,14

повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів
_27_ квітня 2018 року о 11-00 годині за адресою:

07623 київська область Згурівський р-н,
с.нова олександрівка, вул. українська,16 (будинок культури)

Реєстрація акціонерів буде проводитись з 10.00 по 10.45 годин за місцем 
проведення зборів

Для участі в зборах акціонерам при собі необхідно мати документ, за яким 
можна ідентифікувати особу акціонера (паспорт), у разі участі представника 
акціонера - необхідно мати додокумент, що підтверджує повноваження пред-
ставника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

Дата складання переліку акціонерів,які мають право на участь у загаль-
них зборах: 24 год. 21 квітня 2018 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Розгляд та затвердження звіту правління Товариства за 2017 рік.
2. Розгляд та затвердження звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік.
3. Розгляд та затвердження звіту ревізійної комісії Товариства за 2017 рік
4. Розгляд та затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 

2017 році.
6. Обрання членів наглядової ради. 
7. Обрання членів правління.
8. Обрання ревізійної комісії.
Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прий-

няття рішення по питаннях, що виносяться на голосування, за адресою: 

Київська область Згурівський р-н, с.Нова Олександрівка, вул.Ягідна,2, при-
ймальна, з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 12.00 години. Посадова особа 
Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами – Степура Алла Володимирівна 

Довідки за телефоном: (04570) -5-86-34.
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис.грн.)
Найменування показника період

 звітний попередній
Усього активів 6629 7246
Основні засоби (залишкова вартість) 2117 2236
Біологічні активи (залишкова вартість) 742 756
Довгострокові фінансові інвестиції 2 2
Запаси 198 461
Сумарна дебіторська заборгованість 967 1430
Грошові кошти та їх еквіваленти 27 1
Нерозподілений прибуток -3698 -3485
Статутний капітал 1554 1554
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов'язання 1827 2231
Чистий прибуток (збиток) -213 97
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6214032 6214032
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт..)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 9 11

наглядова рада

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Прат «кременчуцький ЗаВод 
дороЖніх машин»

I. Загальні відомості
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Кре-

менчуцький завод дорожніх машин», місцезнаходження: 39600, м.Кремен-
чук, пр.Свободи,4, код за ЄДРПОУ: 05762565, міжміський код, телефон та 
факс: (0536) 76-51-35, (0532) 50-14-25, електронна поштова адреса: 
aktsioner@kredmash-zavod.com, сторінка в мережі Інтернет: www.kredmash.
com, вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про ви-
плату дивідендів

II. текст повідомлення
Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії: 26.03.2018 р.
Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

№ 
з/п

дата 
вчинення 

дії

розмір дивіден-
дів, що підляга-
ють виплаті, грн

строк 
виплати 

дивідендів

спосіб виплати 
дивідендів

1 2 3 4 5
1 23.03.2018 19 484 405,4 03.05.2018 

- 23.09.2018
через депозитарну 

систему
Зміст інформації:
Дивiденди за пiдсумками роботи за 2017 рiк нарахувати у розмiрi 
60 (шістдесят) гривень на одну акцiю. 
Дивiденди виплатити в повному обсязi через депозитарну систему 
України. Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання 
дивідендів - 11.04.18р.

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 Тверезий Олександр Володимирович
Голова правлiння-Генеральний 
директор

26.03.2018

ПриВатне акцIонерне тоВаристВо 
«систем солЮшнс»

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

нерухомістю) емітента
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «СИСТЕМ СОЛЮШНС»
2. Код за ЄДРПОУ 38078288
3. Місцезнаходження 02096, м. Київ, вул. Бориспiльська, 9
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 369-50-91, 284-78-29
5. Електронна поштова адреса vladimir.babchenko@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://systemnet.com.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів
Згiдно з прийнятим рiшенням на рiчних загальних зборах ПРАТ «СИС-

ТЕМ СОЛЮШНС» вiд 23.03.2018 р. (Протокол рiчних загальних зборiв 
ПРАТ «СИСТЕМ СОЛЮШНС» вiд 23.03.2018 р.) вирiшили: попередньо 
надати згоду на укладення значних правочинiв (кредитних угод, договорiв 
застави/iпотеки, поставки, комiсiї, безвiдсоткової поворотної фiнансової 
допомоги, купiвлi-продажу, оренди, поруки, зберiгання тощо та вiдповiдних 
додаткових угод до таких договорiв), якi будуть укладенi Товариством про-
тягом року з моменту проведення цих загальних зборiв Товариства, на суму 
не бiльше як 500 % вартостi активiв за даними рiчної звiтностi за 2017 рiк 
на загальну сукупну суму/вартiсть не бiльш 35082,00 тис. грн. (тридцять 
п'ять мiльйонiв вiсiмдесят двi тисячi гривень 00 коп.) за умови надання 
попередньої згоди на їх укладення Наглядовою Радою Товариства. Вартiсть 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi за 2017 р. 
склала 7016,4 тис. грн. (сiм мiльйонiв шiстнадцять тисяч чотириста гривень 
00 копiйок). Уповноважити на пiдписання значних правочинiв вiд iменi То-
вариства Директора Товариства або уповноважену особу, що дiє на пiдставi 
нотарiально посвiдченої довiреностi та визначена рiшенням Наглядової 
Ради Товариства щодо надання попередньої згоди на укладення вiдповiдних 
правочинiв.

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. Директор Бабченко Володимир Анатолiйович, 
26.03.2018.

ПриВатне акціонерне тоВаристВо «Гьольнер ексПедиціЯ»
річна інФормаціЯ 

емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а 
також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали пу-
блічне (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 акціонерне тоВари-
стВо «Гьольнер ексПедиціЯ», 20073320, вул.Колекторна, 17, м. Київ, 
02660, тел. (044)5637934

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 26.03.2018 року

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: www.goellner-spedition.ua

ПриВатне акціонерне тоВаристВо «Гьольнер ексПедиціЯ»
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шановний акціонер ПриВатноГо акціонерноГо тоВаристВа 
«криВоріЗький сурікоВий ЗаВод»!

Повідомляємо про проведення річних (чергових) загальних зборів 
акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ 
СУРІКОВИЙ ЗАВОД», код за ЄДРПОУ 00204607, місцезнаходження: 50055, 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Нікопольське шосе, 201 (далі - Това-
риство), які відбудуться 27 квітня 2018 року об 10.00 за адресою: 50055, 
дніпропетровська обл., м. кривий ріг, нікопольське шосе,201, 
адміністративно-побутовий корпус, 2-ий поверх, приміщення актового 
залу (к. №1). Реєстрація учасників загальних зборів з 9.00 до 9.45 у день 
та за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації акціонерам То-
вариства необхідно мати при собі документ, який ідентифікує особу (пас-
порт), представникам акціонерів - документ, який ідентифікує особу та до-
кумент, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних 
зборах, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства України.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
ПорЯдок денний:

1. Обрання складу лічильної комісії Загальних зборів, Голови та секре-
таря Загальних зборів, а також прийняття рішення про припинення повно-
важень лічильної комісії.

2. Затвердження порядку прийняття рішень з питань порядку денного 
Загальних зборів Товариства.

3. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово - 
господарської діяльності Товариства у 2016 році. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

4. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу То-
вариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ре-
візійної комісії Товариства.

5. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2016 році і основні 
напрямки діяльності у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Наглядової Ради Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, перед-

бачених чинним законодавством.
8. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово - 

господарської діяльності Товариства у 2017 році. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

9. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу То-
вариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ре-
візійної комісії Товариства.

10. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2017 році і основні 
напрямки діяльності у 2018 році. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Наглядової Ради Товариства.

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

бачених чинним законодавством.
13. Про внесення змін до відомостей зазначених у Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських форму-
вань стосовно переліку засновників Товариства.

14. Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень 
членів Наглядової ради Товариства.

15. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
16. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх 
винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання таких до-
говорів.

17. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова 
вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, пере-
вищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової 
звітності товариства. А саме, надання повноважень Наглядовій раді Това-
риства щодо отримання кредитної лінії у розмірі більш як 25 відсотків вар-
тості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства. 

додаткоВа інФормаціЯ: основні показники Фінансово-
господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника Період
Період

станом на 
31.12.16

Період
станом на 
31.12.15

Усього активів 115595 48392
Основні засоби 88228 28924
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 13318 11432
Сумарна дебіторська заборгованість 11410 5518
Грошові кошти та їх еквіваленти 2409 1572
Нерозподілений прибуток (58360) (56118)
Власний капітал 71029 13335
Статутний капітал 1357 1357
Довгострокові зобов'язання 76569 57625
Поточні зобов'язання 25000 32193
Чистий прибуток (збиток) (0) (10734)
Середньорічна кількість акцій (шт.) - -
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 160 156

додаткоВа інФормаціЯ: основні показники Фінансово-
господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника Період

Період
станом на 
31.12.17

Період
станом на 
31.12.16

Усього активів 107716 115595
Основні засоби 75591 88228
Довгострокові фінансові інвестиції -
Запаси 19436 13318
Сумарна дебіторська заборгованість 11624 11410
Грошові кошти та їх еквіваленти 626 2409
Нерозподілений прибуток (43267) (58360)
Власний капітал 60233 71029
Статутний капітал 1357 1357
Довгострокові зобов'язання 76960 76569
Поточні зобов'язання 12433 25000
Чистий прибуток (збиток) 0 (0)
Середньорічна кількість акцій (шт.) -
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

-

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

163 160

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах — станом на 24 годину 23.04.2018 року.

3 матеріалами загальних зборів можна ознайомитись з понеділка по 
п'ятницю з 8.00 до 12.00 години та з 12.45 до 16.25 години, надавши відпо-
відний запит, за адресою: 50055, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Ні-
копольське шосе, 201, 2-й поверх адміністративного корпусу, кабінет юрис-
консульта №2.

Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами — 
генеральний директор Товариства Васильков Олександр Михайлович.

Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного за-
гальних зборів, вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 
загальних зборів. Телефон для довідок: (056) 404-27-02, 404-70-14.

ПриВатне акціонерне тоВаристВо  
«криВоріЗький сурікоВий ЗаВод»

1.ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОБУД»
2.Місцезнаходження: вул.Мринський шлях, 95 м.Носівка, Носівський 

район, Чернігівська область, 17100.
3.Код ЄДРПОУ 31623385
повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів Товариства, 

які відбудуться 27 квітня 2018 року о 10 годині за адресою: вул.мринський 
шлях, 95, м.носівка, носівський район, чернігівська область, 17100.

Реєстрація акціонерів відбудеться з 9-00 до 9-45 за місцем проведення 
загальних зборів акціонерів.

ПорЯдок денний
1.Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товари-

ства.
2.Обрання членів лічильної комісії.
3.Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів.
4.Звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяль-

ності Товариства за 2017 рік, основні напрямки фінансово-господарської 
діяльності на 2018 рік.

5.Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
6.Звіт Голови Ревізійної комісії за 2017 рік.
7.Затвердження річного фінансового звіту Товариства (баланс) за 2017 

рік.
8.Інші питання.

ПриВатне акціонерне тоВаристВо «аГробуд»
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шановний акціонере!
Приватне акціонерне товариство «Будівельні матеріали »
(76000, м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, 164 

код за ЄДРПОУ 05495880 (надалі - Товариство)
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які 

відбудуться 30 квітня 2018 року о 10:00 год. за адресою: м. івано-
Франківськ, вул. Гетьмана мазепи, 164 (каб.1- актовий зал)

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників для участі у 
загальних зборах розпочнеться в 8.30 год. і закінчиться в 9.45 год. за 
місцем проведення зборів 

Порядок денний 
(перелік питань, що виносяться на голосування 

з проектами рішень (крім кумулятивного голосування) щодо 
кожного з питань включених до порядку денного) :

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.
Проект рішення: Обрати Лічильну комісію в складі : Голова Лічильної 

комісії. – Ширмовська Л.В.; Члени Лічильної комісії – Гривінська М.І., 
Абрамик Д.Б.

2. Затвердження регламенту проведення та порядку голосування на 
річних загальних зборах акціонерів. Обрання голови та секретаря річних 
загальних зборів акціонерів. 

Проект рішення: Для ведення загальних зборів акціонерів встано-
вити наступний регламент: Виступи з питань порядку денного - до 10 
хв.;Повторні виступи- до 5 хв.;Відповіді на запитання- до 2 хв. По всіх 
питаннях порядку денного голосування проводити у відкритому режи-
мі. Голосування по всіх питаннях порядку денного проводити за прин-
ципом: одна голосуюча акція – один голос. Для голосування по всіх 
питаннях порядку денного використовувати Бюлетені для голосування, 
затверджені рішенням Наглядової Ради Для ведення зборів обрати 
голову та секретаря зборів:Голова зборів – Банцур О.М. , Секретар 
зборів – Сапіжак О.Ю.

3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голо-
сування на річних загальних зборах акціонерів. 

Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвід-
чення бюлетенів для голосування на загальних зборах від 30.04.2018 
року:Бюлетені для голосування на загальних зборах акціонерів від 
30.04.2018 року засвідчуються Головою Реєстраційної комісії під час 
проведення реєстрації акціонерів. Засвідчення відбувається шляхом 
проставлення підпису голови реєстраційної комісії на кожній сторінці, 
кожного бюлетеня, який видається акціонерам, що зареєструвалися 
для участі у зборах. В голосуванні прий мають участь лише засвідчені 
Бюлетені. 

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Розглянути річний звіт та баланс Товариства за 2017 

рік 
5 Розгляд звіту Наглядової Ради та затвердження заходів за результа-

тами його розгляду.
Проект рішення: Розглянути Звіт Наглядової ради та затвердити за-

ходи за результатами його розгляду
6. Розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за резуль-

татами його розгляду 
Проект рішення: Розглянути звіт Голови правління та затвердити за-

ходи за результатами його розгляду .
7. Розгляд звіту Ревізійної комісії та затвердження заходів за резуль-

татами його розгляду Ревізійної комісії про діяльність Товариства в 2017 
році. 

Проект рішення: Розглянути звіт Ревізійної комісії та затвердити за-
ходи за результатами його розгляду .

8 Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 
звіту виконавчого органу та звіту ревізійної комісії.

Проект рішення: Визнати роботу Наглядової ради, Директора та Ре-
візійної комісії в 2017 році задовільною.

9. Розподіл прибутку (збитку) Товариства отриманого у 2017 році. 
Проект рішення: Затвердити прибуток отриманий в 2017 році, згідно 

балансу Товариства в сумі 7287 тис. грн. Залишити прибуток в повній сумі 
нерозподіленим.

10. Про зміну місцезнаходження (юридичної адреси) товари-
ства.

Проект рішення: Змінити місцезнаходження (юридичну адресу) Това-
риства на : вул. Промислова, 3 с. Загвіздя тисменицького району 
івано–Франківської області та провести державну реєстрацію зміни 
місцезнаходження Товариства. Уповноважити голову правління Товариства 
провести державну реєстрацію змін.

11. Про затвердження нової редакції статуту товариства та вне-

сення змін до відомостей про товариство в зв’язку з приведенням у 
відповідність до чинного законодавства. 

Проект рішення: В зв’язку з внесенням змін, затвердити нову реакцію 
Статуту ПрАТ «Будівельні матеріали» (додається). Уповноважити голову 
правління Товариства підписати від імені учасників Товариства та про-
вести державну реєстрацію змін та нової редакції статуту Товариства.

12. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчи-
нення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством 
протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішен-
ня, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної 
вартості.

Проект рішення: Попередньо схвалити укладення значних правочинів, 
які можуть вчинятися товариством з 24.04.2018 року по період 
24.04.2019 року.

Інформація з проектами рішень, щодо кожного з питань, включених 
до проекту порядку денного розміщена на власному веб сайті Товари-
ства: 05495880.infosite.com.ua. Перелік акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 
24.04.2018  р.Станом на дату складання переліку осіб, яким надсила-
ється повідомлення про проведення загальних зборів (23.03.2018 
року): загальна кількість простих іменних акцій становить 6 805 176 
штук; загальна кількість голосуючих акцій становить5 223 225 штук; 
акції іншого типу не випускалися.Від дати надіслання повідомлення 
до дати проведення зборів акціонери мають можливість ознайомитись 
з документами, необхідними для прийняття рішень питань порядку 
денного зборів, за місцезнаходженням Товариства вул. Гетьмана 
мазепи,164 м. івано–Франківськ в робочий час з 9.00 до 15.00. В 
день проведення Зборів  – також у місці їх проведення за адресою: 
вул.  Гетьмана мазепи,164 м. івано–Франківськ Для ознайомлення 
з матеріалами, що стосуються порядку денного загальних зборів, ак-
ціонерам Товариства необхідно особисто прибути за місцезнаходжен-
ням Товариства та звернутися до відповідальної особи – Абрамик Д.Б. 
При собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу 
акціонера. Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або 
документ, що посвідчує особу акціонера, або довірену особу; для пред-
ставників акціонерів – доручення на право участі у зборах, оформле-
не відповідно до вимог законодавства. Особам, які будуть представ-
ляти повноваження акціонерів, мати документ, оформлений 
відповідно до чинного законодавства України, а саме Довіреність. До-
віреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана 
фізичною особою, посвідчується Нотаріусом або іншими посадовими 
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися 
Депозитарною установою у встановленому Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право 
участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи 
видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її уста-
новчими документами. Голосування за Довіреністю здійснюється 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.
Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних 
зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до докумен-
тів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайоми-
тися, крім змін до зазначених документів у зв’язку із змінами в поряд-
ку денному чи у зв’язку з виправленням помилок. У такому разі зміни 
вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних 
зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше 
ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.Акціонерне 
товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку 
зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акці-
онерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних 
зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення за-
гальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну 
відповідь на всі запитання однакового змісту.Кожний акціонер має 
право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку 
денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових 
кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може пере-
вищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться 
не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціо-
нерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства 
- не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Про-
позиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного 
повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

наглядова рада Прат «будівельні матеріали“.

ПриВатне акціонерне тоВаристВо  
«будіВельні матеріали»
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шановний акціонере!
Публічне акціонерне тоВаристВо 

«калушаВтотранс» 
(код ЄДРПОУ 03117062)

місцезнаходження : м.калуш івано-Франківська обл.
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які від-

будуться 30 квітня 2018 року о 10:00 год. за адресою: вул.Грушевського, 
104.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників для участі у 
загальних зборах розпочнеться в 9.00 год. і закінчиться в 9.45 год. за місцем 
проведення зборів 

Порядок денний 
(перелік питань, що виносяться на голосування 

з проектами рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного 
з питань включених до порядку денного) :

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.
Проект рішення: Обрати Лічильну комісію в складі : Голова Лічильної 

комісії. – боцюрко Володимир богданович; Члени Лічильної комісії – 
чернюк надія миколаївна, крулів Григорій миколайович.. 

2. Затвердження регламенту проведення та порядку голосування на 
річних загальних зборах акціонерів. Обрання голови та секретаря річних 
загальних зборів акціонерів. 

Проект рішення: Для ведення загальних зборів акціонерів встановити 
наступний регламент: Виступи з питань порядку денного - до 10 хв.;Повторні 
виступи- до 5 хв.;Відповіді на запитання- до 2 хв. По всіх питаннях порядку 
денного голосування проводити у відкритому режимі. Голосування по всіх 
питаннях порядку денного проводити за принципом: одна голосуюча акція 
– один голос. Для голосування по всіх питаннях порядку денного викорис-
товувати Бюлетені для голосування, затверджені рішенням Наглядової Ради. 
Для ведення зборів обрати голову та секретаря зборів: Голова зборів – ки-
зимишин Василь йосипович, Секретар зборів – Побігун люба Володи-
мирівна.

3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голо-
сування на річних загальних зборах акціонерів. 

Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення 
бюлетенів для голосування на загальних зборах від 30.04.2018р.:Бюлетені 
для голосування на загальних зборах акціонерів від 30.04.2018 року за-
свідчуються Головою Реєстраційної комісії під час проведення реєстрації 
акціонерів. Засвідчення відбувається шляхом проставлення підпису голови 
реєстраційної комісії на кожній сторінці, кожного бюлетеня, який видається 
акціонерам, що зареєструвалися для участі у зборах. В голосуванні при-
ймають участь лише засвідчені Бюлетені. 

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 

рік 
5 Розгляд звіту Наглядової Ради та затвердження заходів за результата-

ми його розгляду.
Проект рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради та затвердити за-

ходи за результатами його розгляду
6. Розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за ре-

зультатами його розгляду Ревізійної комісії про діяльність Товариства в 
2017році. 

Проект рішення: Затвердити звіт Директора та затвердити заходи за 
результатами його розгляду .

7. Розгляд звіту Ревізійної комісії та затвердження заходів за резуль-
татами його розгляду Ревізійної комісії про діяльність Товариства в 
2017році. 

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії та затвердити заходи 
за результатами його розгляду .

8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за 
результатами його розгляду .

Проект рішення: Затвердити висновки зовнішнього аудиту та затверди-
ти заходи за результатами його розгляду.

9 Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 
звіту виконавчого органу та звіту ревізійної комісії.

Проект рішення: Визнати роботу Наглядової ради, Директора та Реві-
зійної комісії в 2017 році задовільною.

10. Розподіл прибутку (збитку) Товариства отриманого у 2017 році. 
Проект рішення: Затвердити прибуток отриманий в 2017 році, згідно 

балансу Товариства в сумі 1 222 тис. грн. Прибуток отриманий в 2017 році 
залишити на нерозподіленому.

11 Про зміну типу (найменування) товариства з Публічного акціо-
нерного товариства «калушавтотранс» на Приватне акціонерне това-
риство «калушавтотранс» та надання повноважень щодо переоформ-
лення документів товариства у зв’язку з зміною типу (найменування) 
товариства.

Проект рішення: Змінити тип та найменування Товариства з Публічно-
го акціонерного товариства «Калушавтотрнс» на Приватне акціонерне то-
вариство «Калушавтотранс». Уповноважити Кизимишина Івана Йосиповича 
підписати від імені акціонерів Товариства нову редакцію Статуту Товариства, 

провести державну реєстрацію змін та нової редакції статуту Товариства.
12. Про затвердження нової редакції статуту товариства, підписан-

ня та проведення державної реєстрації змін до установчих документів 
товариства.

Проект рішення: Затвердити нову редакцію Статуту Товариства (до-
дається), внести зміни до відомостей про Товариство в ЄДР, уповноважити 
Кизимишина Івана Йосиповича підписати від імені учасників Товариства 
нову редакцію Статуту Товариства, провести державну реєстрацію змін та 
нової редакції статуту Товариства.

13. Затвердження нової редакції Положень товариства.
Проект рішення: Внести зміни у внутрішні положення Товариства, шля-

хом викладення їх в новій редакції. 
14. Відкликання Голови та членів наглядової ради, Правління та 

ревізійної комісії Пат «калушавтотранс».
Проект рішення: Припинити повноваження (відкликати) всіх членів На-

глядової ради, Правління та Ревізійної комісії Товариства.
15. обрання членів наглядової ради, Виконавчого органу, ревізійної 

комісії (ревізора) товариства. 
16. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не 
більше як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням 
характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення: Попередньо схвалити укладення значних правочинів, 
які можуть вчинятися товариством з 30.04.2018 року по 30.04.2019 
року.

Інформація з проектами рішень, щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного розміщена на власному веб сайті Товариства: 
03117062.infosite.com.ua. Перелік акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах, складається станом на 24 годину 24.04.2018 р.Станом на 
дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про про-
ведення загальних зборів (30.03.2018 року): загальна кількість простих 
іменних акцій становить 1282000 штук; загальна кількість голосуючих акцій 
становить 1282000 штук; акції іншого типу не випускалися.Від дати наді-
слання повідомлення до дати проведення зборів акціонери мають можли-
вість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень 
питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства: м.Калуш 
вул.Грушевського, 104, в робочий час з 9.00 до 15.00. В день проведення 
Зборів – також у місці їх проведення за адресою: м.Калуш вул.Грушевсько-
го, 104. Для ознайомлення з матеріалами, що стосуються порядку денного 
загальних зборів, акціонерам Товариства необхідно особисто прибути за 
місцезнаходженням Товариства та звернутися до відповідальної особи – 
Побігун Люба Володимирівна. При собі необхідно мати паспорт або доку-
мент, що посвідчує особу акціонера. Для участі у зборах при собі необхідно 
мати паспорт або документ, що посвідчує особу акціонера, або довірену 
особу; для представників акціонерів – доручення на право участі у зборах, 
оформлене відповідно до вимог законодавства. Особам, які будуть пред-
ставляти повноваження акціонерів, мати документ, оформлений відповідно 
до чинного законодавства України, а саме Довіреність. Довіреність на пра-
во участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, 
посвідчується Нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють 
нотаріальні дії, а також може посвідчуватися Депозитарною установою у 
встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового рин-
ку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах 
від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповно-
важеною на це її установчими документами. Голосування за Довіреністю 
здійснюється так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо До-
віреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі 
питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних 
зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, 
наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім 
змін до зазначених документів у зв’язку із змінами в порядку денному чи у 
зв’язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше 
ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до 
складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведен-
ня загальних зборів.Акціонерне товариство до початку загальних зборів у 
встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на 
письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку 
денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати про-
ведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну за-
гальну відповідь на всі запитання однакового змісту.Кожний акціонер має 
право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку ден-
ного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових канди-
датів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати 
кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 
20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а 
щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів 
до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових 
питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень 
з цих питань.

наглядова рада Пат «калушавтотранс».
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ПоВідомленнЯ
Про ПроВеденнЯ річних ЗаГальних ЗборіВ акціонеріВ

ПриВатноГо акціонерноГо тоВаристВа
«украЇнський бекон» 

ідентиФікаційний код – 33380539
місцезнаходження: україна, 85180, донецька обл., костянтинівський 

район, с. Водяне -2, вул. Зелена, 1а
(надалі – «товариство»)

шановний акціонере! 
Товариство цим повідомляє про проведення річних загальних зборів 

акціонерів Товариства, які відбудуться 27 квітня 2018 року об 10:00 годи-
ні за київським часом, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 
україна, 85180, донецька обл., костянтинівський район, с. Водяне -2, 
вул. Зелена, 1а, Прат «украЇнський бекон» приміщення конференц-
залу №1.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних 
зборах акціонерів Товариства відбудеться 27 квітня 2018 року з 09:00 до 
09:45 години за місцезнаходженням Товариства за адресою: україна, 85180, 
донецька обл., костянтинівський район, с. Водяне -2, вул. Зелена, 1а, 
ПрАТ «УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН» приміщення конференц-залу №1.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних 
зборах акціонерів Товариства відбуватиметься відповідно до переліку акці-
онерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом 
на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення річних загальних 
зборів акціонерів Товариства, а саме на 24.00 годину 23 квітня 2018 року.

Для реєстрації для участі у річних загальних зборах акціонерів Товари-
ства, кожен акціонер повинен мати при собі документ, що посвідчує особу; 
представник акціонера - додатково документ, що належним чином підтвер-
джує його повноваження діяти від імені акціонера.

У реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних загальних 
зборах акціонерів Товариства може бути відмовлено реєстраційною комісі-
єю у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які іден-
тифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представни-
ка акціонера – також документів, що підтверджують повноваження 
представника на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства.

До дати проведення загальних зборів акціонери (учасники) можуть озна-
йомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань 
порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 
україна, 85180, донецька обл., костянтинівський район, с. Водяне -2, 
вул. Зелена, 1а, приміщення конференц-залу №1, з понеділка по п’ятницю 
з 10:00 до 12:00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх 
проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами – голова правління Товариства Бащин-
ський М.Б.

Рішенням Правління Товариства затверджено такий проект порядку 
денного та проекти рішень з питань, включених до порядку денного:
Проект ПорЯдку денноГо: Проекти рішень з питань, включе-

них до порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії. Обрати Головою Лічильної комісії – 

Козловську Марту Ігорівну, Член Лі-
чильної комісії – Жукотанську Алісу 
Олександрівну із припиненням їх по-
вноважень з моменту закриття за-
гальних зборів акціонерів товари-
ства.

2. Затвердження порядку та способу 
засвідчення бюлетеню для 
голосування на річних загальних 
зборах Товариства

Затвердити порядок та спосіб за-
свідчення бюлетеню для голосуван-
ня на загальних зборах акціонерів 
Товариства, шляхом його підписан-
ня головою Реєстраційної комісії.

3. Обрання Голови та секретаря 
річних Загальних зборів акціонерів 
Товариства.

Обрати Головою зборів – Голоднен-
ко Вікторію Олександрівну, Секрета-
рем зборів –Теслю Родіона Ігорови-
ча на час проведення цих загальних 
зборів акціонерів та уповноважити їх 
підписати протокол загальних збо-
рів.

4. Затвердження регламенту річних 
Загальних зборів акціонерів 
Товариства.

Затвердити наступний регламент 
(порядок) проведення річних загаль-
них зборів акціонерів Товариства:
► по всім питанням порядку денного 
Зборів голосувати бюлетенями для 
голосування;
► для доповіді з питань порядку 
денного надавати до 10 хвилин;
► заяви на виступ, питання до допо-
відача, пропозиції з питань порядку 
денного розглядаються в порядку

черговості їх надходження у письмо-
вому вигляді;
► питання, пропозиції, заяви та інші 
звернення від учасників передають-
ся Секретарю Зборів виключно в 
письмовій формі із зазначенням 
прізвища, ім’я та по батькові (повно-
го найменування) акціонера (його 
представника), який ініціює питання 
(направляє пропозицію);
► питання, пропозиції, заяви та інші 
звернення в усній формі, анонімні, а 
також питання та пропозиції щодо 
питань, не включених до порядку 
денного, або таких які не є процедур-
ними питаннями Зборів, розгляду не 
підлягають;
► для надання відповідей на всі за-
питання, отримані від учасників Збо-
рів стосовно кожного питання поряд-
ку денного, надається до 3-х 
хвилин;
► кіно, фото, відео зйомка та вико-
ристання інших технічних засобів 
фіксації інформації на Зборах може 
здійснюватися особами, які завчасно 
звернулись до Правління та отрима-
ли відповідну згоду.

5. Розгляд звіту Правління 
Товариства про результати 
фінансово-господарської діяльності 
Товариства у 2017 році. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду 
звіту Правління.

Прийняти до уваги та затвердити 
звіт Правління про результати 
фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2017 рік. Визнати ро-
боту Правління Товариства за ре-
зультатами 2017 року задовільною.

6. Розгляд звіту Ревізора Товари-
ства за 2017 рік. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту 
Ревізора.

Прийняти до уваги та затвердити звіт 
Ревізора Товариства за 2017 рік. Ви-
знати роботу Ревізора Товариства за 
результатами 2017 року задовільною.

7. Затвердження річного звіту 
Товариства за 2017 рік.

Затвердити річний звіт Товариства 
за 2017 рік.

8. Розгляд висновків зовнішнього 
аудиту та затвердження заходів за 
результатами його розгляду.

Прийняти до уваги та затвердити ви-
сновки зовнішнього аудиту за 2017 
рік

9. Розподіл прибутку (збитку) 
Товариства за результатами 
фінансово-господарської діяльності 
Товариства у 2017 році.

Розподіл прибутку, отриманого у 
2017 році, перенести на наступний 
звітний період.

10. Затвердження основних напрямків 
діяльності Товариства на 2018 рік.

Затвердити основні напрямки діяль-
ності Товариства на 2018 рік.

11. Внесення та затвердження змін 
до Статуту Товариства та внутріш-
ніх положень Товариства, в тому 
числі пов’язаних із приведенням 
діяльності Товариства у відповід-
ність з Законом України «Про 
акціонерні товариства», затвер-
дження нової редакції Статуту 
Товариства та внутрішніх положень 
Товариства, затвердження 
уповноваженої особи на підписання 
Статуту Товариства та внутрішніх 
положень Товариства.

1. Внести зміни до Статуту Товари-
ства, шляхом викладення його в но-
вій редакції (у зв’язку із приведенням 
діяльності відповідно до ЗУ «Про ак-
ціонерні товариства» 17.09.2008 
№ 514-VI).
2. Внести зміни до внутрішніх поло-
жень Товариства, шляхом викладен-
ня їх в новій редакції.
3. Уповноважити підписати нову ре-
дакцію Статуту Товариства Голові 
зборів та Секретарю зборів.
4. Уповноважити підписати нові редак-
ції внутрішніх положень Товариства 
Голові зборів та Секретарю зборів.
5. Доручити здійснити всі дії щодо 
державної реєстрації нової редакції 
Статуту Товариства Голові правлін-
ня Товариства із правом передору-
чення третім особам.

12. Обрання Ревізора Товариства. Обрати Ревізором Товариства Гон-
цовську Олену Петрівну.

13. Схвалення вчиненого Товари-
ством 29 березня 2017 року 
значного правочину – контракту 
№CSFO2903 між Товариством та 
Scylla Capital Limited

Схвалити вчинення Товариством 
29 березня 2017 року значного пра-
вочину – контракту №CSFO2903 між 
Товариством та Scylla Capital 
Limited.

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, 
включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також 
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щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може 
перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не 
пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо 
кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати 
проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного загаль-
них зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазна-
ченням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/
або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту 
рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, 
який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Детальна інформація стосовно оформлення, подання пропозицій та інших 
прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення за-
гальних зборів акціонерів Товариства в строк до дати проведення загальних зборів, 
наведена в статтях 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Станом на 19 березня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, яким над-
силається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій 
Товариства складає 100 050 (сто тисяч п’ятдесят) штук простих іменних акцій. 

Станом на 19 березня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, 
яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), за-
гальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 100 050 (сто тисяч 
п’ятдесят) штук простих іменних акцій. 

Товариство не здійснювало випуск привілейованих акцій.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного 
http://33380539.smida.gov.ua/

Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 

акціонерів з документами – голова правління Бащинський М.Б. Довідки 
за телефоном : (06272) 6-10-61
основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис.грн)
найменування показника Період (тис. грн.)

Звітний 
2017 р.

Попередній 
2016 р.

Усього активів 1 281 586 1 551 840
Основні засоби (залишкова варт.) 338 260 175 332
Довгострокові фінансові інвестиції 1 940 1 940
Запаси 116 488 130 857
Сумарна дебіторська заборгованість 745 444 1 171 929
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 409 862
Нерозподілений прибуток (збиток) -50 603 -82 586
Власний капітал 221 896 10 634
Статутний капітал 1 001 1 001
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 1 059 690 1 541 206
Чистий прибуток (збиток) 29 278 -2 751
Середньорічна кількість акцій (шт.) 100 050 100 050
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 657 1 559

Голова правління 
Прат «украЇнський бекон»  м.б. бащинський

ПрАТ «Калинівське АТП 10509» 27 квітня 2018 року об 10.00 год. 
проводить річні загальні збори акціонерів за адресою: Вінницька обл., 
м. Калинівка, вул. Леніна (Незалежності)18, зала засідань. Реєстрація 
учасників – з 9.30 до 9.55 год. 

Порядок денний
1. Обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішення про 

припинення їх повноважень.
2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-

вання.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття 

рішень з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів, 
затвердження регламенту зборів.

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

5.Розгляд звіту Директора за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Директора.

6. Розгляд звіту та висновків Ревізора за 2017 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновків Ревізора.

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства 

по результатам 2017 року.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень Директора Товари-

ства.
10. Обрання та затвердження Директора Товариства. Затвердження умов 

цивільно-правового договору з обраним Директором. Визначення особи, 
яка уповноважується на підписання цього договору.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 
Ради.

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами та головою наглядової Ради; обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання цивільно-правових доворів з членами Наглядової 
Ради.

14. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора.
15. Обрання Ревізора Товариства.
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатиметь-

ся з Ревізором;обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-
правового договору з Ревізором.

17. Попереднє надання згоди(схвалення) на вчинення значних право-
чинів, які можуть вчинятися Товариством, протягом року з дати прийняття 
такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та розміру їх граничної 
сукупної вартості. Надання повноважень на укладання таких правочинів.

основні Фінансово-економічні показники 
Найменування показника період

звітний попередній 
Усього активів -392,3 -185,4
Основні засоби 1729,2 1665,9
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1,9 2,9
Сумарна дебіторська заборгованість 199,8 176,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 3,0 2,5
Нерозподілений прибуток -1139,3 -932,4
Власний капітал -392,3 -185,4
Статутний капітал 283,5 283,5
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 927,7 686,4
Чистий прибуток (збиток) -206,9 -196,3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1134000 1134000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 20 29

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах, є 21.04.2018 року. Акціонери для прийняття рішень з питань 
порядку денного можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до 
загальних зборів у робочі дні, робочий час за адресою товариства: 22400 
Вінницька обл., м. Калинівка, вул.Леніна (Незалежності)18, бухгалтерія, а в 
день зборів за місцем їх проведення. Відповідальний – Процишина І.О., тел.
( 04333) 2-15-50.

Прат «калиніВське атП 10509»

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 акціонерне тоВари-
стВо «киЇВ-атлантик украЇна», 22929481, вул.Степова, 8, м.Миронів-
ка, Миронівський р-н, Київська область, 08800, Україна, (044)230-69-60.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 26.03.2018 року.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: www.kau.kiev.ua

ПриВатне акціонерне тоВаристВо «киЇВ-атлантик украЇна»
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ПоВідомленнЯ
про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації 
«шепетівкагаз»

(надалі – «Товариство»), місцезнаходження якого: 30403, Хмельницька 
область, м. Шепетівка, вул. Економічна, 29, повідомляє про проведення 
річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори 
Товариства») 27 квітня 2018 року о 10.00 годині за адресою: м. шепетів-
ка, вул. економічна, 29 (в приміщенні їдальні).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства буде 
здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок 
реєстрації - о 09.00, закінчення реєстрації - о 09.45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах Товариства – 24 квітня 2018 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного 
Загальних зборів товариства

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3.Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів 

Товариства.
4. Звіт Правління Товариства за 2017 рік.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
7.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту На-

глядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумка-

ми 2017 року.
10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 

рік.
11.Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом за-

твердження його в новій редакції.
12. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, 

Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства.
13.Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради То-

вариства.
14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
15.Затвердження умов договору (контракту), що укладається з членами 

Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на 
підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Наглядової 
ради Товариства.

16. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії 
Товариства.

17. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з членами 

Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповноважується на 
підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Ревізійної 
комісії Товариства

19. Про надання згоди (в т.ч. попередньої) на вчинення Товариством 
значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересова-
ність.

20.Про прийняття рішення про участь у створенні ТОВ «Шепетівкагаз-
постач». 

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: 
http://shepetivkagaz.ucoz.ua// .

Для реєстрації на участь у Загальних зборах Товариства акціонер пови-
нен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну 
довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного Загальних зборів Товариства, акціонери 
можуть у приміщенні Товариства за адресою: м. Шепетівка, вул. Економічна, 
29 (каб. юриста), щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 16:00 год.
(обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведення Загальних 
зборів Товариства - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за 
порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Гурбан 
Мирослава Володимирівна

Довідки за телефоном (03840) 4-06-17.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе-

них до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, кількість 
яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Про-
позиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загаль-
них зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства 
не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства. 
Пропозиції щодо включення нових питань до проекту денного повинні 
містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо канди-

датів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію 
про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціо-
нерів). Пропозиція проекту порядку денного Загальних зборів Товариства 
подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) 
акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому 
акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також 
кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропо-
нується цим акціонером до складу органів Товариства. У разі внесення 
змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше 
ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства повідом-
ляє акціонерів про такі зміни у порядку передбаченому Статутом Това-
риства.

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

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах 
Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або 
іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може 
посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на 
право участі та голосування на Загальних зборах Товариства від імені 
юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваже-
ною на це її установчими документами. Довіреність на право участі та 
голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання 
щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних 
зборів Товариства із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення 
потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах То-
вариства представник повинен голосувати саме так, як передбачено 
завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання 
щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування 
на Загальних зборах Товариства на свій розсуд. Акціонер має право 
видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах 
Товариства декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-
який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах 
Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на За-
гальних зборах Товариства не виключає право участі на цих Загальних 
зборах Товариства акціонера, який видав довіреність, замість свого 
представника. У разі якщо для участі в Загальних зборах Товариства 
з’явилося декілька представників акціонера, реєструється той пред-
ставник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває 
у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на 
Загальних зборах Товариства здійснюється за їх згодою одним із спів-
власників або їх загальним представником. 

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

найменування показника Період
Звітний  
2017 р.

Попередній 
2016р.

Усього активів 22241 18067
Основні засоби 9452 9696
Довгострокові фінансові інвестиції 39 39
Запаси 1888 1061
Сумарна дебіторська заборгованість 7934 6822
Грошові кошти та їх еквіваленти 2568 449
Нерозподілений прибуток 1697 1577
Власний капітал 7166 5827
Статутний капітал 1272 1272
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 4459 2351
Чистий прибуток (збиток) 1482 1319
Середньорічна кількість акцій (шт.) 318000 318000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

92 96

* Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудитор-
ським висновком, буде надана на Загальних зборах Товариства

Прат «шепетівкагаз»

ПриВатне акціонерне тоВаристВо По ГаЗоПостачаннЮ та ГаЗиФікаціЇ 
«шеПетіВкаГаЗ»
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до уВаГи акціонеріВ
Пат «ніЖинська меблеВа Фабрика»

(код за ЄдрПоу 05516240)
Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Ніжинська мебле-

ва фабрика» (надалі – «Товариство»), яке знаходиться за адресою: вул. Ли-
піврізька, буд. 53, м. Ніжин, Чернігівська область, 16600), повідомляє про 
проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства 27 квітня 2018 
року о 09:00 годині за адресою: вул. липіврізька, буд. 53, м. ніжин, 
чернігівська обл., 16600 (кабінет бухгалтерії на 2 поверсі). 

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних 
зборах буде проводитись 27 квітня 2018 року з 08:00 до 08:55 за місцем 
проведення річних загальних зборів акціонерів. 

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведен-
ня загальних зборів, складеним станом на 19 березня 2018 року: загальна 
кількість акцій – 1 864 600 шт., голосуючих акцій 1 452 492 шт.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах акціонерів – станом на 24 годину 23 квітня 2018 року.

Проект ПорЯдку денноГо:
1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів. Затвердження 

регламенту загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської 

діяльності за 2017 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Затвердження заходів 
за результатами розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Наглядової ради.

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

6. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової Ради за 2017 рік.
7. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
9. Зміна типу Товариства.
10. Зміна найменування Товариства.
11. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвер-

дження його в новій редакції.
12. Про уповноваження особи на підписання Статуту в новій редакції та 

вчинення дій, пов’язаних з державною реєстрацією.
13. Про внесення змін та доповнень до положень Товариства «Про За-

гальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Директора», «Про 
винагороду членів наглядової ради», «Про винагороду Директора» шляхом 
затвердження їх в новій редакції.

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

керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного ре-
єстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 
копію статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридич-
ної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання 
керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах 
Товариства; представник акціонера за довіреністю – посвідчену згідно із 
законодавством України довіреність, яка надає представнику право на 
участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на 
загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на 
право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на 
цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого пред-
ставника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних 

зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це 
реєстраційну комісію та Голову Правління Товариства, або взяти участь у за-
гальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться 
декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, дові-
реність 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 представни-
ком. Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або 
згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Під час підготовки до загальних зборів акціонери та їх представники можуть 
ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень 
з питань проекту порядку денного та проектами рішень з питань, що виносяться 
на голосування, за адресою: вул. Липіврізька, буд. 53, м.Ніжин, Чернігівська обл., 
16600 (кабінет бухгалтерії) у робочі дні з 08:00 до 12:00. В день проведення зборів 
акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, за місцем проведення 
загальних зборів. Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акці-
онерів з документами: Директор Стрілко Володимир Миколайович. 

Акціонери мають право до дати проведення загальних зборів направля-
ти 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 за-
гальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів. 
Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Това-
риства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера 
(ів), який її вносить, кількість та тим належних йому акцій, запропоноване питан-
ня для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект 
рішення до питання, включеного до проекту порядку денного, та іншу інформацію, 
передбачену законодавством України. Акціонери у встановлений законодавством 
України строк мають право оскаржувати до суду рішення про відмову у включен-
ні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів.

За роз’ясненнями та з питаннями щодо порядку подання пропозицій до 
проекту порядку денного акціонери можуть звертатись до директора Стріл-
ко В.М. за телефонами: (04631) 4-25-62, (050) 133-75-00. Адреса веб-сайту, 
на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного із питань, 
включеного до проекту порядку денного: http://nizhyn-meb.pat.ua/.

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

Найменування показника Період
звітний
2017 рік

попередній
2016 рік

Усього активів 691 732
Основні засоби 570 663
Довгострокові фінансові інвестиції 50 50
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 56 10
Грошові кошти та їх еквіваленти 13 8
Нерозподілений прибуток -508 -537
Власний капітал -42 -71
Статутний капітал 466 466
Довгострокові забезпечення - -
Поточні зобов’язання 733 803
Чистий прибуток (збиток) 29 -117
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1864600 1864600
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 2

наглядова рада Пат «ніжинська меблева фабрика»

ПриВатне акціонерне тоВаристВо «ЗеВс кераміка»
(надалі - «товариство»), місцезнаходження якого: 84100, донецька 

область, м. слов’янськ, вул. Гончарна, 7,
Повідомляє

про проведення річних Загальних Зборів акціонерів товариства, 
що відбудуться 27 квітня 2018 року о 12 год. 00 хв. за адресою: україна 
84100, донецька область, м. слов‘янськ, вул. Гончарна, 7, 2 поверх, 
конференц-зал.

Початок реєстрації: 10 год.00 хв., Закінчення реєстрації: 11 год. 30 хв.,
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в За-

гальних зборах: 23 квітня 2018 року
Проект ПорЯдку денноГо

та Проекти рішень
1. обрання Голови та секретаря Зборів.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 1: Обрати Головою Зборів пана Вілліама Тіолі, Се-

кретарем Зборів – пана Віктора Вікторовича Левіта.
2. Заслуховування звіту дирекції товариства за 2017 рік та прий-

няття рішення за наслідками його розгляду.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 1: Затвердити звіт Дирекції за 2017 рік
3. Заслуховування звіту спостережної (наглядової) ради товариства 

за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 1: Затвердити звіт Спостережної (наглядової) Ради 

за 2017 рік
4. Заслуховування звіту ревізійної комісії товариства за 2017 рік та 

прийняття рішення за наслідками його розгляду 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 1: Затвердити звіт Ревізійної Комісії за 2017 рік.
5. Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 1: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 1: ------------
коментар – на дату розміщення повідомлення жодного проекту рішення 

не запропоновано, проект рішення (проекти рішень) буде/будуть сформо-
ваний/сформовані за наслідками ознайомлення акціонерів з фінансовими 
показниками діяльності Товариства після отримання від акціонерів відпо-

ПриВатне акціонерне тоВаристВо «ЗеВс кераміка»
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відних пропозицій в терміни та у порядку, передбачені Законом України «Про 
акціонерні товариства».

7. Прийняття рішення щодо вчинення значного правочину – укладення 
договору постачання природного газу із НАК «Нафтогаз України», уповно-
важення на його підписання.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 1: Надати Товариству дозвіл на укладення зна-
чного правочину - договору постачання природного газу на період з 
липня 2018 по квітень 2019 року включно шляхом укладання нового до-
говору, або додаткової угоди (угод) до існуючого договору постачання 
природного газу № 105/16-ПР-4 від 14.02.2018 року на умовах та за ці-
нами, визначеними нормативними актами України з питань газопоста-
чання. Дозволена сума закупівлі – 11 мільйонів гривень на місяць або 
на загальну суму 110 мільйонів гривень за зазначений вище період, або, 
за умови підвищення ціни на газ - вартість 1 млн. м куб газу на місяць 
або 10 млн. куб. газу за зазначений вище період. Уповноважити Гене-
рального директора Богославського О.О. на підписання зазначеного 
договору/додаткової угоди (угод) від імені Товариства. 

Акціонери можуть ознайомитись з усіма документами та інформацією, 
пов’язаною з вищезазначеним порядком денним Загальних зборів акці-
онерів в офісі Товариства в робочі дні з 8.00 до 17.00 за його адресою: 
84100, Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Гончарна, 7, телефон для 
довідок: +380626668844. З проектами рішень можна ознайомитися на 
сайті http://zeusceramica.pat.ua/. Акціонерам мати при собі документ, 
що посвідчує особу, представникам акціонерів, що діють за довіреністю, 
необхідно надати належним чином оформлену та посвідчену довіреність 
на право участі і голосування на зборах.

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

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів 
до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно 
надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнахо-
дженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а 
в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У разі 
якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, 
визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», 
акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайо-
митися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до 
порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору 
(крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх 
акціонерів. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення 
загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до 
документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість озна-
йомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в по-
рядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни 
вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, 
а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 
чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товари-
ства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, 
кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з орга-
нів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 
загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу 
органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення за-
гальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту 
порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 
Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного то-
вариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кан-
дидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат 
пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директо-
ра. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонер-
ного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища 
(найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу 
належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рі-
шення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать канди-
дату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. 
Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше 
відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до 
проекту порядку денного загальних зборів. У разі подання акціонером 
пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо достро-
кового припинення повноважень голови колегіального виконавчого ор-
гану (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого ор-
гану) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури 
для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного то-
вариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого 
органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його по-
вноваження. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вно-

сяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із за-
пропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до 
запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі вне-
сення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне 
товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних 
зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок 
денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій 
акціонерів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіре-
ністю: Для реєстрації акціонерам необхідно пред`явити документ, що 
посвідчує особу, представникам акціонерів додатково потрібно надати 
довіреність (або інший документ, що підтверджує їх повноваження), 
оформлену у відповідності до вимог діючого законодавства України. 
Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства 
може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. 
Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть 
бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. 
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана 
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими 
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися 
депозитарною установою у встановленому Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі 
та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видаєть-
ся її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими 
документами. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації 
акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його 
представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його пред-
ставника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що 
підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах 
акціонерів товариства. 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 проголо-
сувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен 
голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо 
довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує 
всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій 
розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голо-
сування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер 
має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника 
на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на 
право участі та голосування на загальних зборах не виключає право 
участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість 
свого представника.

Згідно з переліком акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення 
про проведення загальних зборів акціонерів Товариства, складеним 
ПАТ «Національний депозитарій України», станом на «23» березня 2018 
року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 
535 775 205 штуки; голосуючих акцій - 535 775 205 штук.

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

найменування показника Період
звітний , 
тис.грн. 

попередній, 
тис.грн 

Усього активів 305.922 251.842
Основні засоби 112.376 117.843
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 94.915 87.779
Сумарна дебіторська заборгованість 40.211 31.965
Грошові кошти та їх еквіваленти 51.033 7.083
Нерозподілений прибуток 87.078 47.136
Власний капітал 166.922 135.023
Статутний капітал 53.578 53.578
Довгострокові зобов'язання 13.857 75.804
Поточні зобов'язання 125.143 41.015
Чистий прибуток (збиток) +32.200 +1.081
Середньорічна кількість акцій (шт.) 535.775.205 535.775.205
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) 

218 209

Генеральний директор ат «Зевс кераміка»  о.о. богославський
26/03/2018
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Публічне акціонерне тоВаристВо «луГинська 
райаГроПромтехніка»

(код за ЄДРПОУ: 03739757, місцезнаходження: 11300, Житомир-
ська обл.,Лугинський р-н, смт.Лугини ,вул.Грушевського, буд.48.)

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товари-
ства, які відбудуться 28 квітня 2018 року об 12:00 годині за адресою: 11300, 
Житомирська обл., лугинський р-н, смт.лугини,вул.Грушевського, 
буд.48каб. №2 .

Перелік питань проекту порядку денного:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голо-

сування на загальних зборах ПАТ «Лугинськарайагропромтехніка».
3. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення 

загальних зборів (регламенту зборів).
4. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ«Лугинськарайагропромтехніка».

за 2017 рік . 
5. Розгляд звіту голови правління про результати фінансово-господарської 

діяльності ПАТ«Лугинськарайагропромтехніка».за 2017 рік та його затвер-
дження.

6. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії ПАТ «Лугинськарайагро-
промтехніка».за 2017 рік та їх затвердження.

7. Затвердження річного звіту ПАТ «Лугинськарайагропромтехніка».за 
2017 рік.

8. Обрання членів Наглядової ради товариства ПАТ «Лугинськарайагро-
промтехніка».

9. Затвердження порядку розподілу прибутку ПАТ«Лугинськарайагро-
промтехніка».за 2017 рік.

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення 
зборів з 11.00 до 11.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають 
право на участь у загальних зборах, 24.04.2018 року на 24 годину. Для 
участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представни-
кам акціонерів паспорт та доручення на право представляти інтереси акціо-
нерів на загальних зборах, оформлене згідно з вимогами чинного законо-
давства. Акціонер має право призначити свого представника постійно або 
на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого 
представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства (в т.ч. може 
бути здійснено за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до 
законодавства про електронний документообіг). Довіреність на право учас-
ті та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може міс-
тити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного 
загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (протиякого) рішення по-
трібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник 
повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. 
Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник ви-
рішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій 
розсуд. Віддати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів 

до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства чи їх представ-
ники можуть ознайомитись з документами стосовно загальних зборів у ро-
бочі дні з 09.00 до 17.00 год. за адресою: 11300, Житомирська обл., Лугин-
ський р-он , смт.Лугини , вул.Грушевського, буд.48 каб. №2 , а в день 
проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — голова 
правління Швагер Валерій Миколайович. До дати проведення загальних 
зборів акціонери мають право надавати до Товариства письмові запитання 
щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та 
порядку денного загальних зборів. Кожний акціонер має право внести про-
позиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних 
зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу 
органівТовариства. Пропозиції вносяться з урахуванням вимог ст.38 Закону 
України «Про акціонерні товариства» не пізніше ніж за 20 днів загальних 
зборів.Телефон для довідок: 0671920000. Адреса власного веб-сайту, на 
якому розміщено інформацію про загальні збори з проектами рішень щодо 
кожного з питань, включених до проекту порядку денного 
www.lugini_rapt.emitents.net.ua
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис.грн.)
найменування показника період

2017рік 2016 рік
Усього активів 961 1129 
Основні засоби (залишковавартість) 149 232,9 
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 14 14.4 
Сумарна дебіторська заборгованість  785 -
Грошові кошти та їх еквіваленти  8 
Нерозподілений прибуток (збиток)  -436 -266 
Власний капітал 882 1046,8 
Статутний капітал 326,7 326,7 
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання  79 82,2 
Чистий прибуток (збиток) (-170) (-93,6 )
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1306683 136683 
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1  2

наглядова рада Пат «лугинська раПт»

Публічне акціонерне тоВаристВо  
«луГинська райаГроПромтехніка»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОСПЕЦБУД-
СЛАВУТИЧ»(код ЄДРПОУ 23581643, повідомляє, що річні Загальні збори 
акціонерів (далі збори) відбудуться 27.04.2018 об 11:00. за місцезнаходжен-
ням Товариства: 07100 м. славутич, будбаза вул. Промислова 4-а, ка-
бінет директора. Реєстрація учасників зборів з 10.00 до 10.45 за місцем 
проведення Зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на 
участь у зборах станом на 24 год.23 квітня 2018р.

Перелік питань, що виносяться на голосування згідно проекту 
порядку денного

1. Затвердження складу лічильної комісії зборів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування.
3. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту збо-

рів.
4. Звіт дирекції про результати діяльності за 2017р. і прийняття рішення 

за наслідками його розгляду.
5. Затвердження річного звіту за 2017 р., включаючи висновок зовніш-

нього аудиту
6. Розподіл прибутку за 2017 р.
Під час підготовки до зборів до 27.04.2018 акціонери (їх представники) 

можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень у 
робочі дні з 1000 до 1700 та в день зборів за місцезнаходженням Товариства: 
07100 м. Славутич, Будбаза вул. Промислова 4-А, каб. директора. Посадо-
ва особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами 
Виконавчий директор Цапок Володимир Іванович, тел.0503805283Для учас-
ті уЗборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або документ, що 

посвідчує особу.Представникам, крім того довіреність, оформлену згідно 
законодавства. Довіреність на право участі та голосування на зборах, ви-
дана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи посадовими особами, 
які вчиняють нотаріальні дії, або депозитарною установою. Порядок участі 
та голосування на зборах за довіреністю відбувається згідно ст. 39 Закону 
України «Про акціонерні товариства».Довіреність може містити завдання 
щодо голосування. Представник голосує так, як передбачено завданням для 
голосування, у випадку відсутності завдання - на свій розсуд. Акціонер може 
видати довіреність декільком представникам, відкликати чи замінити пред-
ставника на зборах або приймати участь особисто. Відповідно до ст. 38 ЗУ 
«Про акціонерні товариства» акціонер може внести пропозиції щодо питань 
проекту порядку денного та або проектів рішення Зборів не пізніше ніж за 
20 днів до дати зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не 
пізніше ніж з 7 днів. Пропозиції надаються письмово на адресу Товариства. 
У разі внесення доповнень до проекту порядку денного та/або проектів рі-
шень інформація про це буде оприлюднена на власному сайті Товариства 
за 10 днів до зборів. На письмові запитання акціонерів щодо порядку ден-
ного зборів Товариством будуть надаватися письмові відповіді (до 
27.04.2018р.)Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку 
денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція 
подається в письмовій формі із зазначенням прізвища акціонера, який її 
вносить, кількості, типу належних акцій, змісту пропозиції до питання та/або 
проекту рішення.Адреса власного веб-сайту з інформацією та проектами 
рішень щодо кожного з питань порядку денного та основні показники ді-
яльності http://23581643.smida.gov.ua/

Генеральний директор

ПриВатне акцIонерне тоВаристВо «електросПецбуд-слаВутич»
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«ПриВатне акціонерне тоВаристВо «старт» 
(надалі по тексту Товариство), місцезнаходження якого: місто Київ, бульвар 
Вацлава Гавела, будинок 8, повідомляє про проведення чергових загальних 
зборів акціонерів, що відбудуться 28 квітня 2018 року об 11.00 годині за 
адресою: місто київ, бульвар Вацлава Гавела, будинок 8, і поверх, конфе-
ренцзала. Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватись в день 
проведення чергових загальних зборів за адресою їх проведення з 10.00 до 
10.50. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових 
загальних зборах 24 квітня 2018 року. Для участі у чергових загальних зборах 
акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу акціонера, представни-
ку акціонера - довіреність на участь у загальних зборах та документ, що посвід-
чує особу представника

Проект порядку денного загальних зборів:
1.Обрання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів Товари-

ства.
2. Річний звіт Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками 

розгляду річного звіту Товариства за 2017 рік.
3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за 

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

наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
6. Затвердження рішення Наглядової ради Товариства
Веб-сайт Товариства в мережі Інтернет на якому розміщена інформацію про 

проведення чергових загальних зборів акціонерів - _http://pat-start.com.ua/
Пропозиції від акціонерів до проекту порядку денного чергових загальних 

зборів акціонерів будуть прийматись Виконавчим органом Товариства за 
місцезнаходженням Товариства в робочі дні з 10.00 до 16.00 не пізніше, ніж 

за 20 днів до дати проведення загальних зборів.
Ознайомлення акціонерів з матеріалами стосовно порядку денного 

чергових загальних зборів акціонерів, буде здійснюватись за місцезнахо-
дженням Товариства в робочі дні з 10.00. до 16.00 (І поверх, кабінет Дирек-
тора), починаючи з 28.03.2018 року Відповідальною особою за ознайомлен-
ня акціонерів з матеріалами стосовно порядку денного загальних зборів 
акціонерів є В.О.Директора Товариства Базаренко Володимир Васильович 
(телефон для довідок 044-408-65-77).
У відповідності до чинного законодавства наводимо показники фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2017 рік (тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний 
2017 рік

попередній 
2016 рік

Усього активів 3292,0 2687,0
Основні засоби 2566,0 2561,0
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 180,0 -
Грошові кошти та еквіваленти 546,0 126,0
Нерозподілений прибуток -2228,0 -2222,0
Власний капітал 2584,0 2590,0
Статутний капітал 180,0 180,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 708,0 97,0
Чистий прибуток (збиток) -6,0 -313,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 719744 719744
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 6

До уваги акціонерів
Приватного акціонерного товариства « Запорізьке облплемпідприємство» 

(надалі – Товариство), місцезнаходження: 69031, Запорізька обл., м. Запо-
ріжжя, Дослідна станція, буд.43, код ЄДРПОУ 00699224.

Наглядова рада повідомляє, що чергові (річні) Загальні збори акціо-
нерів Товариства (надалі – «Збори») відбудуться о 12:00 год. 27 квітня 2018 
року за адресою:69006, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. добролю-
бова, 21, квартира 26 (кабінет директора).

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

Проект порядку денного Зборів:
1) прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії;
2) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за резуль-

татами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду вказа-
ного звіту;

3) розгляд звітів наглядової ради за 2016, 2017 роки та затвердження 
заходів за результатами їх розгляду та прийняття рішення за наслідками 
розгляду вказаного звіту;

4) розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2016, 2017 роки та затвер-
дження заходів за результатами їх розгляду;

5) прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової 
звітності) Товариства за 2016, 2017 роки;

6) прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства;
7) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

ради Товариства;
8) прийняття рішення про обрання членів наглядової ради Товариства;
9) прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових дого-

ворів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встанов-
лення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на під-
писання договорів з членами наглядової ради Товариства;

10) прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Това-
риством значних правочинів.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах буде здійснюватись за місцем 
їх проведення з 11:20 до 11:50год. 

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

Відповідно до приписів ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» 
акціонери чи їх представники під час підготовки до Зборів мають наступні 
права: від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати 
проведення Зборів ознайомитись з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного Зборів, за адресою місцезнаходження 
Товариства (кабінет директора), у робочі дні тижня та в робочий час, а в 
день проведення Зборів - також у місці їх проведення,особою, відповідаль-
ною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Директор Това-
риства Карауланова І.В.; отримувати письмові відповіді на письмові запи-
тання щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів до дати 

проведення загальних зборів.
Відповідно до приписів ст. 38 Закону України «Про акціонерні товари-

ства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до 
складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісно-
го складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів 
до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства 
- не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на Зборах представнику (декільком своїм представникам). У разі, якщо для 
участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, ре-
єструється той представник, довіреність якому видана пізніше. Під час голо-
сування на загальних зборах представник (представники) повинен голосу-
вати 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. 
Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах 
не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав 
довіреність, замість свого представника.

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

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

Найменування показника Період
Звітний 

2017
Попередній 

2016
Усього активів 1030,8 1033,5
Основні засоби (за залишковою вартістю) 773,0 780,0
Запаси 118,5 113,7
Сумарна дебіторська заборгованість 40,9 40,9
Гроші та їх еквіваленти 0,5 1,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -3218,2 -3138,3
Власний капітал 583,4 663,3
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 3801,6 3801,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 447,4 370,2
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -79,9 -25,6
Середньорічна кількість акцій (шт.) 15206400 15206400
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-0,00525 - 0,00168

Наглядова рада

ПриВатне акціонерне тоВаристВо  
«ЗаПоріЗьке облПлемПідПриЄмстВо»
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шановний акціонер!
Публічне акціонерне тоВаристВо «комПаніЯ 

«райЗ»(ідентифікаційний код 13980201, місцезнаходження: 03115, м.київ, 
пр. Перемоги 121В) (надалі – Товариство) повідомляє про проведення 
річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 
2018 року об 11:00 годині за адресою: м. київ, пр. Перемоги 121В у 
кім.  №1.

Реєстрація акціонерів (їх представників), для участі у річних загальних 
зборах відбудеться з 10:00 до 10:45 у день та за місцем проведення річних 
загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах – 20квітня 2018 року.

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

денного:
1. Обрання лічильної комісії.
Проект рішення: обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови ко-

місії – Шульгана Ярослава Миколайовича, членів комісії – Кузьмич – Браток 
Романа Анатолійовича, та прийняти рішення про припинення їх повно-
важень з моменту закриття загальних зборів акціонерів.

2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для 
голосування на річних загальних зборах Товариства.

Проект рішення: затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлете-
ню для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства, 
шляхом його підписання головою Реєстраційної комісії.

3. Обрання голови та секретаря зборів.
Проект рішення: обрати головою Зборів – ПриходькаІгоря Степано-

вича, а секретарем – Гудзя Євгенія Вікторовича, на час проведення цих 
загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати 
протокол загальних зборів.

4. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерного 
товариства.

Проект рішення: затвердити порядок проведення Зборів: по всім пи-
танням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування; 
для доповідей з питань порядку денного – до 15 хвилин, а для запитань 
та відповідей – до 10 хвилин.

5. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської ді-
яльності товариства за 2017 рік, та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту виконавчого органу.

Проект рішення: Затвердити звіт виконавчого органу Товариства про 
підсумки діяльності Товариства за 2017 рік.

6. Звіт наглядової ради товариства за 2017 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту наглядової ради.

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

7. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 
2017 р.

Проект рішення: Затвердитирічнийфінансовийзвіт (баланс) Товари-
ства за 2017 рік.

8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства 
за 2017 р.

Проект рішення: Затвердити порядок розподілу прибутку та покрит-
тя збитків Товариства за 2017 рік згідно статей «Доходів та Вит-
рат».

9. Про зміну типу Товариства з публічногоакціонерноготовариства на 
приватнеакціонернетовариство.

Проект рішення: змінити тип Товариства з публічногоакціонерного-
товариства на приватнеакціонернетовариство.

10. Про змінунайменуванняТовариства.
Проект рішення: У зв’язкузізміною типу Товариства, затвердитино-

венайменуванняТовариства: ПовненайменуванняТовариства: українсько-
юмовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ «РАЙЗ»; 
СкорочененайменуванняТовариства: українськоюмовою: ПрАТ«КОМПАНІЯ 
«РАЙЗ».

11. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та за-
твердження статуту, викладеного в новій редакції.

Проект рішення: Затвердити нову редакцію статуту Товариства.
12. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого 

черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій 
редакції.

Проект рішення: Надати повноваження на підписання затвердженої 
нової редакції статуту Товариства голові та секретарю загальних зборів 
акціонерів: Приходьку Ігорю Степановичу та Гудзю Євгенію Вікторовичу 
відповідно.

13. Про внесеннязмін до положень про загальнізбори, наглядову раду, 
виконавчий орган Товариства, Принципів (кодексу) корпоративного управ-
ління та затвердження документів у новій редакції.

Проект рішення: Затвердити нову редакцію Положення про Загальні 

збори Товариства; Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову 
раду Товариства; Затвердити нову редакцію Положення про виконавчий 
орган Товариства; Затвердити нову редакцію Принципів (кодексу) корпо-
ративного управління Товариства.

14. Визначення уповноваженої особи на підписання, затверджених 
річними Загальними зборами акціонерів Товариства, положень про за-
гальні збори, наглядову раду, виконавчий орган Товариства, Принципів 
(кодексу) корпоративного управління Товариства, викладених в новій 
редакції.

Проект рішення: уповноважити голову та секретаря цих річних За-
гальних зборів акціонерів Товариства на підписання, затверджених річни-
ми загальними зборами, положень про загальні збори, наглядову раду, 
виконавчий орган Товариства, Принципів (кодексу) корпоративного управ-
ління Товариства, викладених в новій редакції.

15. Про підтвердження рішень органів управління товариства.
Проект рішення: підтвердити всі рішення органів управління товари-

ства, прийняті протягом 2017 року.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 

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

Інформація про загальну кількість акцій станом на дату складання пере-
ліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних 
зборів (28 лютого 2018 року) – 12 965 433 596 шт.;

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій станом на дату 
складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення 
загальних зборів (28 лютого 2018 року) – 12 957 826 130 шт.;

Для участі у загальних зборах необхідно надати:
- для акціонера – документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо);
- для представників (довірених осіб) – документ, що посвідчує особу 

(паспорт, тощо) та довіреність на право участі на загальних зборах та голо-
сування на загальних зборах, засвідчених належним чином.

До дати проведення загальних зборів акціонери (їх представники) можуть 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань 
порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 
03115, м.Київ, пр. Перемоги 121В,укім. №1,у робочідніз понеділка по 
п’ятницю, з 10:00 години до 12:00 години, а в день проведення загальних 
зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний 
директор – Шпічка МихайлоІванович.

Довідки за телефоном: (044) 393-40-93.
Після надіслання цього повідомлення Товариство не має права вносити 

зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають можливість 
ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язку із змінами в 
порядку денному чи у зв’язку з виправленням помилок. У такому разі зміни 
вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати 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 загальнихзборів та порядку 
денного загальнихзборів, надаються Товариством письмово та надси-
лаються акціонеру простим поштовим листом протягом 2-х робочих днів 
з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведен-
ня зборів.

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

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

Товариство приймає рішення про включення пропозицій (нових питань 
порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) 
до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж 
за 15 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів 
Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних 
зборів.

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

Публічне акціонерне тоВаристВо «комПаніЯ «райЗ»
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проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукуп-
но є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути при-
йнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, 
які зазначені вище в цьому повідомленні.

У разі подання акціонером (акціонерами) пропозиції до проекту порядку 
денного загальних зборів щодо включення питання про дострокове припи-
нення повноважень директора, одночасно обов’язково подається пропо-
зиція щодо кандидатури для обрання директора або призначення особи, 
яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Така пропозиція нада-
ється не пізніше ніж за сім днів до проведення Зборів.

Зміни до проекту порядку денного зборів вносяться лише шляхом вклю-
чення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство 
не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або 
проектів рішень.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного зборів 
пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків 
голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонера-
ми строку та неповноти даних, про які зазначені вище у даному повідо-
мленні, а також у разі неподання акціонером жодного проекту рішення 
із запропонованих ними питань порядку денного. Мотивоване рішення 
про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів 
Товариством надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту його 
прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного зборів Товариство не 
пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів повідомляє акціонерів про 
такі зміни та направляє або вручає особисто порядок денний, а також про-
екти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Інформація 
про зміни в проекти порядку денного зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати 
проведення зборів буде також розміщена на власному веб-сайті Товари-
ства.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні 
його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення 
загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити 
рішення про зобов'язання Товариства провести загальні збори з питання, у 
включеннія кого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено 
акціонеру.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, ви-
дана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадо-
вими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчувати-

ся депозитарною установою у встановленому Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право учас-
ті та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи вида-
ється її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчи-
ми документами.

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

основнi показники  
фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства  

(тис.грн)*
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 13 333 149 13 581 359
Основні засоби (за залишковою вартістю) 864 103 1 224 680
Запаси 47 092 255 785
Сумарна дебіторська заборгованість 12 420 138 12 097 346
Гроші та їх еквіваленти 954 2 687
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -577 851 -450 881
Власний капітал 575 539 702 508
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 648 271 648 271
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 1 205 669 2 512 426
Поточні зобов'язання і забезпечення 13 191 148 10 369 779
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

-126 970 27 165

Середньорічна кількість акцій (шт.) 12 965 433 
596

12 965 433 
596

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

-0,0097 0,0020

річна інформація емітента цінних паперів 
I. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента. Приватне акцiонерне 
товариство “ГаЗIнтек” код за ЄДРПОУ.14274345 
місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента :04080 
м. київ ,вул.Вікентія хвойки 18/14 ,корп.9.тел.044-495-23-25 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 03.04.2018 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію. http://gazintek.com 

4. Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська 
фірма «Кволіті Аудит».Код ЄДРПОУ 33304128.Свідоцтво про 
включення до Реєстру aудиторських фірм та аудиторів №3509, 
видане Аудиторською палатою України 17.12.2004р., продовжено 
рішенням АПУ №302/3 до 30.10.2019р.Внесено до реєстру 
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цінних паперів (реєстраційний номер 
Свідоцтва 242, серія та номер Свідоцтва: П000242, строк дії: з 
11.06.2013р. до 30.10.2019р.)Партнер завдання з аудиту: 
Кононенко Олена Миколаївна, сертифікат аудитора №006490, 
дата видачі 18.12.2008р.,чинний до 18.12.2018р.Договір на 
проведення аудиту: № 20/18 від 02.02.2018р.Місце проведення: 
04080 м. Київ ,вул.Вікентія Хвойки 18/14 ,корп.9 Дата початку 
проведення аудиту: 02 лютого 2018 року.Дата закінчення аудиту: 
23 березня 2018 року.Висновок надано: 23 березня 2018 року. 

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у 
випадку, якщо емітент - акціонерне товариство).* Чергові Загальні 
Збори акцiонерiв відбулися 28.04.2017.в офісі Хамбург штраассе 
9,1050, Відень Австрія 

6. Інформація про дивіденди.* Залишити прибуток 2016 року в 
розпорядженні Товариства та спрямувати на розвиток .Дивіденти 
Акціонеру не виплачувати. 

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

показника

Період

звітний попере-
дній

Усього активів 21 959 13 975

Основні засоби (за залишковою вартістю) 53 54

Довгострокові фінансові інвестиції

Запаси 41 27

Сумарна дебіторська заборгованість 1 573 5 100

Грошові кошти та їх еквіваленти 15 694 5 571

Власний капітал

Статутний капітал 478 478 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 20 845 12 116

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

Поточні зобов'язання і забезпечення 459 1 204

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

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 100 100 

Особа, зазначена нижче, підтверджує 
достовірність наведеної інформації, та 
визнає, що вона несе відповідальність 
згідно з законодавством.
Генеральний директор __________ Клодін Ріу

 М.П. (підпис) ініціали та 
прізвище 

ПриВатне акцIонерне тоВаристВо  
«ГаЗIнтек»
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ПоВідомленнЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПриВатне акціонерне тоВаристВо «дунайВодбуд - 124»
місцезнаходження товариства згідно його статуту:
67806, Одеська область, Овідіопольський район, 7-й км. Овідіополь-

ської дороги
шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДУНАЙВОДБУД - 124» код 
ЄДРПОУ 01035874 (далі – ПрАТ «ДУНАЙВОДБУД-124» або Товариство) 
повідомляє Вас, що 27 квітня 2018 р. о 13.00 годині за адресою: україна, 
67806, одеська область, овідіопольський район, 7-й км. овідіополь-
ської дороги, кімната (офіс) №1, відбудуться загальні збори акціонерів 
Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 27 квітня 2018 р. з 12.00 год. до 12.45 год. за адресою: 67806, 
Одеська область, Овідіопольський район, 7-й км. Овідіопольської дороги, 
кімната (офіс) №1.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) 
робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 
24.00  год. 23.04.2018 року.

У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь осо-
би, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або 
їх представники. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі 
паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право 
представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно 
з вимогами чинного законодавства або інші документи, які посвідчують 
право представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з 
вимогами законодавства України (інформацію щодо порядку участі та 
голосування на загальних зборах за довіреністю наведено у даному по-
відомленні нижче). Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації 
акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його 
представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його пред-
ставника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що 
підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах 
акціонерів товариства. 

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів 

акціонерів.
3. Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту директора Товариства. 

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності 
в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради Товариства

5. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати пере-
вірки фінансово-господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень члена Наглядової 

ради Товариства.
10. Обрання члена Наглядової ради Товариства.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної 

комісії Товариства.
12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного 
загальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 
Закону України «Про акціонерні товариства»: http://dvs124.com.ua.

інформація про кількість акцій:
Станом на 22 березня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, 

яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), за-
гальна кількість акцій Товариства складає 489 292 (чотириста вісімдесят 
дев’ять тисяч двісті дев’яносто дві) штуки простих іменних акції.

Станом на 22 березня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, 
яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), за-
гальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 320 492 (триста 
двадцять тисяч чотириста дев’яносто дві)штуки простих іменних акцій.

Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих 
акцій.

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

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів 
до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам мож-
ливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного. Посадова особа, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами – головний інженерПрошкін Во-
лодимир Дмитрович. Ознайомлення з матеріалами відбувається до 26 квіт-
ня 2018 р. (включно) у робочі дні (крім суботи та неділі), з 09.00 год. до 
16.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: 67806, 
Одеська область, Овідіопольський район, 7-й км. Овідіопольської дороги, 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДУНАЙВОДБУД - 124»,кімната 
(офіс) №1. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа– 
головний інженер Прошкін Володимир Дмитрович, тел.: (0482) 30-62-37.

27 квітня 2018 р. ознайомлення акціонерів з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці про-
ведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення 
загальних зборів акціонерів.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 За-
кону україни «Про акціонерні товариства», якими вони можуть ко-
ристуватися після отримання повідомлення про проведення загаль-
них зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть 
використовуватися:

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів 
до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акці-
онерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства 
у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення за-
гальних зборів - також у місці їх проведення. 

2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голо-
сування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціо-
нерні товариства», акціонерне товариство надає акціонерам можли-
вість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій 
відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови 
такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх 
акціонерів.

3. На отримані до дати проведення загальних зборів письмові запитан-
ня акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного за-
гальних зборів та порядку денного загальних зборів, акціонерне товариство 
до початку загальних зборів надає письмові відповіді. Акціонерне товари-
ство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового 
змісту.

4. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, 
а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість 
яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати про-
ведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до 
складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати прове-
дення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до 
проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих 
питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерно-
го товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований 
кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат 
пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директо-
ра.

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

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

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних 
зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким 
належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з під-
став, передбачених статтею 38 Закону України «Про акціонерні товари-
ства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропо-
нованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених 
статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори 
акціонерного товариства.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного за-
гальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови коле-

ПриВатне акціонерне тоВаристВо «дунайВодбуд - 124»
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гіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосіб-
ного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція 
щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу 
акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібно-
го виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюва-
тиме його повноваження.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за дові-
реністю:

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства 
може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а 
також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

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

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

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на 
певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого 
представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного това-
риства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про 
призначення, заміну або відкликання свого представника може здійсню-
ватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законо-
давства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, ви-
дана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими 
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депо-
зитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голо-
сування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її орга-
ном або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документа-
ми.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акці-
онерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто 
перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як 
і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосуван-
ня на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як 

передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить 
завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голо-
сування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого пред-
ставника на загальних зборах акціонерного товариства.

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

основні показники фінансово-господарської діяльності
Прат «дунайВодбуд-124» (тис. грн.)

(інформацію наведено у відповідності до Додатку 46 «Положення 
про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затверджено-

го рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826)
найменування показника 2017 рік 2016 рік
Усього активів 5265 5241
Основні засоби (за залишковою вартістю) 5193 5208
Запаси 2 2
Сумарна дебіторська заборгованість 16 23
Грошові кошти та їх еквіваленти 50 5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (2037) (2038)
Власний капітал 3611 3610
Зареєстрований (статутний) капітал 392 392
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 1654 1631
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

2 15

Середньорічна кількість акцій (шт.) 489292 489292
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

0,00000 0,00003

Телефон для довідок (0482) 30-62-37
Прат «дунайВодбуд-124»

шановний акціонер!
Публічне акціонерне тоВаристВо «Пік»(ідентифікаційний код 

05467033, місцезнаходження: 67550, Одеська обл., Лиманський район, се-
лище міського типу Нові Білярі, ОДЕСЬКО-МИКОЛАЇВСЬКЕ ШОСЕ, 34 
(надалі – Товариство) повідомляє про проведення річних Загальних зборів 
акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2018 року об 11:00 годині 
за адресою: 67550, одеська обл., лиманський район, селище міського 
типу нові білярі, одесько-миколаЇВське шосе, 34, у кім. №1.

Реєстрація акціонерів (їх представників), для участі у річних загальних 
зборах відбудеться з 10:00 до 10:45 у день та за місцем проведення річних 
загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах – 20квітня 2018 року.

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

денного:
1. Обрання лічильної комісії.
Проект рішення: обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови 

комісії – Гудзенко Сергій Федорович, членів комісії – Лобчук Олег Вя-
чеславович, Бесараб Василь Григорович та прийняти рішення про 
припинення їх повноважень з моменту закриття загальних зборів 
 акціонерів.

2. Про затвердження порядку та способу засвідченнябюлетеню для голо-
сування на річнихзагальнихзборахТовариства.

Проект рішення: Затвердити порядок та спосібзасвідченнябюлетеню 
для голосування на річнихзагальнихзборахакціонерівТовариства, шляхом 
йогопідписання головою Реєстраційноїкомісії.

3. Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів То-
вариства.

Проект рішення: обрати головою Зборів – Єщенко Ольгу Вікторівну, 
секретарем – Сіманенкову Валерію Олександрівну на час проведення цих 
загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати 
протокол загальних зборів.

4. Затвердження порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів 
Товариства.

Проект рішення: затвердити порядок проведенняЗборів: по всімпи-
танням порядку денного Зборівголосуватибюлетенями для 

голосування;для доповідейз 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: затвердитизвітвиконавчого органу (директора) 
ПАТ «ПІК» про підсумкидіяльності за 2017рік.

6. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Проект рішення: затвердитизвітнаглядової ради ПАТ «ПІК» за 
2017рік.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: затвердитирічнийфінансовийзвітПАТ «ПІК» за 

2017рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства 

за результатами фінансово-господарськоїдіяльностіТовариства у 2017 
році.

Проект рішення: затвердити порядок розподілуприбутку та покрит-
тязбитківПАТ «ПІК» за 2017рікзгідно статей «Доходів та Витрат».

9. Про зміну типу Товариства з публічногоакціонерноготовариства на 
приватнеакціонернетовариство.

Проект рішення: змінити тип Товариства з публічногоакціонерного-
товариства на приватнеакціонернетовариство.

10. Про змінунайменуванняТовариства.
Проект рішення: У зв’язкузізміною типу Товариства,затвердитинове

найменуванняТовариства: ПовненайменуванняТовариства: українською-
мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІК»; Скорочененайме-
нуванняТовариства: українськоюмовою: ПрАТ»ПІК».

11. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та за-
твердження статуту, викладеного в новій редакції.

Проект рішення: Затвердити нову редакцію статуту Товариства.
12. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого 

черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій 
редакції.

Проект рішення: Надати повноваження на підписання затвердженої 
нової редакції статуту Товариства голові та секретарю загальних зборів 
акціонерів: Єщенко Ользі Вікторівні та Сіманенковій Валерії Олександрів-
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ні відповідно.
13. Про внесеннязмін до положень про загальнізбори, наглядову раду, 

виконавчий орган(Директора) Товариства, Принципів (кодексу) корпоратив-
ного управління та затвердження документів у новій редакції.

Проект рішення: Затвердити нову редакцію Положення про Загальні 
збори Товариства; Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову 
раду Товариства; Затвердити нову редакцію Положення про виконавчий 
орган (Директора) Товариства; Затвердити нову редакцію Принципів 
(кодексу) корпоративного управління Товариства.

14. Визначення уповноваженої особи на підписання, затверджених 
річними Загальними зборами акціонерів Товариства, положень про за-
гальні збори, наглядову раду, виконавчий орган Товариства, Принципів 
(кодексу) корпоративного управління Товариства, викладених в новій 
редакції.

Проект рішення: уповноважити голову та секретаря цих річних За-
гальних зборів акціонерів Товариства на підписання, затверджених річни-
ми загальними зборами, положень про загальні збори, наглядову раду, ви-
конавчий орган Товариства, Принципів (кодексу) корпоративного 
управління Товариства, викладених в новій редакції.

15. Про підтвердження рішень органів управління Товариства.
Проект рішення: підтвердити всі рішення органів управління товари-

ства, прийняті протягом 2017 року.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:http://
pik-cjsc.com.ua/

Інформація про загальну кількість акцій станом на дату складання пере-
ліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів 
(28 лютого 2018 року) – 7044 шт.;

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій станом на дату скла-
дання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення за-
гальних зборів (28 лютого 2018 року) – 6618 шт.;

Для участі у загальних зборах необхідно надати:
- для акціонера – документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо);
- для представників (довірених осіб) – документ, що посвідчує особу 

(паспорт, тощо) та довіреність на право участі на загальних зборах та голо-
сування на загальних зборах, засвідчених належним чином.

До дати проведення загальних зборів акціонери (їх представники) можуть 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань 
порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 
67550, Одеська обл., Лиманський район, селище міського типу Нові Білярі, 
ОДЕСЬКО-МИКОЛАЇВСЬКЕ ШОСЕ, 34, у кім. №1,у робочідніз понеділка по 
п’ятницю, з 10:00 години до 12:00 години, а в день проведення загальних 
зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор 
Олексюк Андріан Іванович.

Довідки за телефоном: (050)4902432.
Після надіслання цього повідомлення Товариство не має права вносити 

зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають можливість 
ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язку із змінами в по-
рядку денному чи у зв’язку з виправленням помилок. У такому разі зміни 
вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів, а щодокан-
дидатів до складу органівТовариства - не пізнішеніж за чотиридні до дати-
проведеннязагальнихзборів.

Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, 
включених до проекту порядку денного загальнихзборів та порядку ден-
ного загальнихзборів, надаються Товариством письмово та надсилають-
ся акціонеру простим поштовим листом протягом 2-х робочих днів з дати 
отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення збо-
рів.

Акціонери Товариства мають право внести пропозиції щодо питань, 
включених до проекту порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до 
дати проведення Зборів,а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не 
пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо 
включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відпо-
відні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени на-
глядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, 
чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або 
про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - неза-
лежного директора.

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

Товариство приймає рішення про включення пропозицій (нових питань 
порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) 
до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 
15 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів 
Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних 
зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або 
більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включен-
ню до проекту порядку денного загальних зборів. Рішення про від-
мову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акці-
онерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків 
голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання 
акціонерами строку та неповноти даних, які зазначені вище в цьому 
повідомленні.

У разі подання акціонером (акціонерами) пропозиції до проекту по-
рядку денного загальних зборів щодо включення питання про достроко-
ве припинення повноважень директора, одночасно обов’язково подаєть-
ся пропозиція щодо кандидатури для обрання директора або 
призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. 
Така пропозиція надається не пізніше ніж за сім днів до проведення 
Зборів.

Зміни до проекту порядку денного зборів вносяться лише шляхом вклю-
чення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство 
не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або 
проектів рішень.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного зборів 
пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голо-
суючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами 
строку та неповноти даних, про які зазначені вище у даному повідомлен-
ні, а також у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із за-
пропонованих ними питань порядку денного. Мотивоване рішення про 
відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів Това-
риством надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту його 
прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного зборів Товариство не 
пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів повідомляє акціонерів про 
такі зміни та направляє або вручає особисто порядок денний, а також про-
екти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Інформація 
про зміни в проекти порядку денного зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати 
проведення зборів буде також розміщена на власному веб-сайті Товари-
ства.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні 
його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення 
загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити 
рішення про зобов'язання Товариства провести загальні збори з питання, у 
включеннія кого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено 
акціонеру.

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

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акці-
онерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто 
перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як 
і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосу-
вання 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 голо-
сування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

основнi показники фiнансово-господарськоїдiяльностiпiдприємства 
(тис.грн)*

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 1 067 860,0 1 067 677,0
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1 063 801,0 1 063 596,0
Запаси 694,0 782,0
Сумарна дебіторська заборгованість 2 499,0 1 950,0
Гроші та їх еквіваленти 34,0 21,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1 032 802,0 1 034 296,0
Власний капітал 1 032 809,0 1 034 303,0
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 7,0 7,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0,0 0,0
Поточні зобов'язання і забезпечення 35 058,0 33 374,0
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

-1 494,0 -1 370,0

Середньорічна кількість акцій (шт.) 7 044 7 044
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

-212,1 -194,5
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента

ПриВатне акцIонерне тоВаристВо 
«броВарське шлЯхоВо - будIВельне 

уПраВлIннЯ №50»
2. Код за ЄДРПОУ: 05408668
3. Місцезнаходження: 07403, м. Бровари Київської області, вул. Онікієн-

ка Олега, 2а
4. Міжміський код, телефон та факс: (04594) 62979, (04594) 62019
5. Електронна поштова адреса: admin@dsu50.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: dsu50.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про 

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 
II. текст повідомлення 

Черговими загальними зборами акціонерів емітента прийняте рішення 
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів: 

26.03.2018 р.). Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: 
Загальні збори акціонерів (Протокол №1/2018 від 26.03.2018 р.) .

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру правочинів: 
Прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів, які можуть вчинятися Генеральним директором Товариства від 
імені Товариства протягом не більше одного року з дати прийняття такого 
рішення, характер та гранична вартість яких визначаються підпунктом 4) 

пункту 13.6 Статуту товариства з наданням права, за необхідністю, передо-
ручення вчинення цих значних правочинів згідно Статуту першому заступ-
нику Генерального директора Лахно Миколі Івановичу. 

Характер таких правочинів: 
- укладання будь-яких договорів та угод фінансово-господарського ха-

рактеру;
- прийняття рішень про продаж основних засобів, розпорядження кошта-

ми та рухомим і нерухомим майном товариства, укладання договорів купівлі-
продажу, міни, дарування, застави рухомого і нерухомого майна.

Гранична сукупна вартість правочинів: 1000000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-

ті: 259325 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-

тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 
385,6165%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 60991; Кількість голосуючих акцій, 
що зареєстровані для участі у загальних зборах: 52877 ; Кількість голосуючих 
акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 52877; Кількість голосуючих 
акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 0.

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 В. Ф. Гавриленко 

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 26.03.2018

(дата) 

ПоВідомленнЯ
про проведення річних Загальних зборів акціонерів 

ПриВатноГо акціонерноГо тоВаристВа «страхоВа комПаніЯ 
«дельФін»

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРА-
ХОВА КОМПАНІЯ «ДЕЛЬФІН» (надалі – Товариство), що знаходиться за 
адресою: 61002, Харківська обл., м. Харків, вул. Мироносицька, буд. 46А в 
особі Голови Наглядової ради Поколодного В.В., цим повідомляє Вас, що 
«27» квітня 2018 року об 11-00 годині відбудуться річні Загальні збори 
акціонерів Товариства (надалі – Збори) в приміщенні Товариства за адресою: 
україна, м. харків, вул. мироносицька, буд. 46а, кабінет Голови Прав-
ління товариства.

Реєстрація осіб, що прибули для участі у Зборах, відбудеться «27» квіт-
ня 2018 року з 10 год. 30 хв. до 10 год. 55 хв. Перелік акціонерів, які мають 
право на участь у Зборах, буде складений станом на 24 годину 23 квітня 
2018р.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що підтверджує 
особу, представникам акціонерів – додатково доручення на право участі та 
голосування у Зборах, посвідчене в порядку, передбаченому законодав-
ством.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного Зборів:
1. Обрання Голови та секретаря Зборів. 2. Затвердження порядку та 

способу засвідчення бюлетенів для голосування з питань порядку денного 
річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Затвердження Звіту про 
корпоративне управління Товариства за 2017р. 4. Затвердження звіту Прав-
ління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Това-
риства за 2017р. 5. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про 
свою роботу за 2017р. 6. Затвердження звіту та висновку Ревізора Товари-
ства за 2017р. 7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядо-
вої ради, звіту Правління та звіту Ревізора Товариства за 2017р. 8. Затвер-
дження річного звіту Товариства за 2017р. 9. Розподіл прибутку і збитків 
Товариства за 2017р. з урахуванням вимог, передбачених Законом України 
«Про акціонерні товариства». 10. Затвердження розміру річних дивідендів 
Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про ак-
ціонерні товариства». 11. Про заборону Товариству протягом року здійсню-
вати викуп акцій Товариства. 12. Про внесення змін та доповнень до Стату-
ту Товариства, в зв’язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність 
до норм чинного законодавства України. Затвердження нової редакції Ста-
туту Товариства. Надання повноважень на підписання нової редакції Ста-
туту Товариства та здійснення усіх необхідних дій, пов’язаних з державною 
реєстрацією нової редакції Статуту Товариства та з внесенням змін до відо-
мостей про Товариство, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань. 13. Про внесення змін та до-
повнень до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положен-
ня про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління Товариства, 
Положення про Ревізора Товариства та затвердження нових редакцій цих 
Положень. 14. Про надання попередньої згоди на внесення змін до Статуту 
Товариства. 15. Про попереднє схвалення значного(их) правочину(ів), які 
можуть вчинятися Товариством протягом року. 16. Про надання попередньої 
згоди на вчинення Товариством правочину(ів), щодо якого(их) є заінтересо-
ваність протягом року. 

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів за місцезнаходжен-
ням Товариства: Україна, м. Харків, вул. Мироносицька, буд. 46А, кабінет 
Голови Правління Товариства у робочі дні, робочий час з 09-00 годин до 
18-00 години, а в день проведення Зборів – також у місці їх проведення. 
Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: 
Голова Правління Товариства Косенкова Тетяна Валеріївна. Довідки за 
телефонами: (057) 7143207.

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

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

Найменування показника Період
2017 2016

Усього активів 12829 13068
Основні засоби (за залишковою вартістю) 117 189
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 88 79
Грошові кошти та їх еквіваленти 3377 3412
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 208 149
Власний капітал 12208 12149
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 12000 12000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 283 368
Поточні зобов'язання і забезпечення 338 551
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 59 54
Середньорічна кількість акцій (шт.) 120000 120000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

0,49 0,45

Підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідомленні.
Голова Наглядової ради ПрАТ «СК «ДЕЛЬФІН» _____ Поколодний В.В.

ПриВатне акціонерне тоВаристВо «страхоВа комПаніЯ «дельФін»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:  
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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до уваги акціонерів 
Приватне акціонерне товариство «рівненська фабрика нетканих 

матеріалів» (код ЄДРПОУ - 00306644, місцезнаходження: 33016, м. Рівне, 
вул. Фабрична, 2, далі - Товариство) повідомляє про проведення річних 
Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 27 квітня 2018 року об 11 год. 
за адресою: м. рівне, вул. Фабрична, 2, 3-й поверх, приміщення актової 
зали.

Реєстрація акціонерів проводиться з 10.00 до 10.45 год. Дата складення 
переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 23 квіт-
ня 2018 року (станом на 2400).

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії. 
2. Схвалення рішення Наглядової Ради про встановлення порядку та 

способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) зборів.
4. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його 
розгляду.

5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2017 рік, прийняття 
рішення за наслідками його розгляду.

6. Звіт про роботу та висновки Ревізійної комісії за результатами пере-
вірки фінансово-господарської діяльності за 2017 рік, прийняття рішення за 
наслідками їх розгляду. 

7. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 
2017 рік.

8. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.
9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій 

редакції.
10. Внесення змін до Положень Товариства шляхом викладення їх у 

новій редакції.
11. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Припинення повноважень Генерального директора Товариства.
13. Обрання генерального директора.
14. Затвердження значних правочинів, які вчинялись Товариством про-

тягом 2017-2018 р.р. 
15. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 

можуть вчинятися Товариством протягом року. 
адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-

ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного, а також інформацію, яка необхідна згідно вимог чинного за-
конодавства: http:// www.rfnm.in-ten.com. Акціонери, які бажають ознайо-
митись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань поряд-
ку денного можуть звертатись в юридичний відділ за адресою Товариства 
з понеділка по п’ятницю, з 10.00 год. до 16.00 год., а в день проведення 
Загальних зборів – у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами : начальник юридичного 
відділу Петрова Наталія Петрівна. Тел. для довідок: (0362) 24-75-17. Това-
риство 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. 
Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однако-
вого змісту.

Відповідно до ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства», кожний акціонер 
має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку 
денного Загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових 

кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може переви-
щувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізні-
ше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерного това-
риства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 
сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція щодо включення 
нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні про-
екти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних 
зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням 
прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або 
класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту 
рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, 
який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. 

Для реєстрації та участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно мати 
паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право учас-
ті та голосування на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог 
чинного законодавства. Довіреність видана фізичною особою, посвідчуєть-
ся нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні 
дії, чи депозитарною установою у встановленому Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність від імені юридичної 
особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її 
установчими документами. Під час голосування на Загальних зборах пред-
ставник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голо-
сування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, пред-
ставник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах 
акціонерів на свій розсуд. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію 
учасників Загальних зборів, акціонер має право змінити свого представника, 
повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства. 
Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах 
не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав 
довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних 
зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той пред-
ставник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у 
спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на За-
гальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх за-
гальним представником. 
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

за 2017 рік (тис. грн)
 Найменування показника  Період

Звітний Попере-
дній

Усього активів 63685 69243
Основні засоби (за залишковою вартістю) 41458 43757
Запаси 16299 12221
Сумарна дебіторська заборгованість 478 7634
Гроші та їх еквіваленти 175 332
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 33512 33462
Власний капітал 33749 33699
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 237 237
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 29936 35544
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 50 3004
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4731875 4731875
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,01057 0,63484

наглядова рада Прат «рівненська фабрика нетканих матеріалів»

ПриВатне акціонерне тоВаристВо «ріВненська Фабрика нетканих матеріаліВ»

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПублIчне акцIонерне 

тоВаристВо «киЇВ-
ська Виробнича 
комПанIЯ «раПIд» 

2. Код за ЄДРПОУ 05475156
3. Місцезнаходження 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, 

б. 7
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 566-20-97 (044) 566-84-00
5. Електронна поштова адреса mitchenko@rapid.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадо-

вих осіб емітента

II. текст повідомлення

20.03.2018 року Наказом Генерального Директора про звільнення № 115-ВК, 
на пiдставi її власної заяви, припинено повноваження (звiльнено) головного 
бухгалтера Товариства Червук Тетяни Станiславiвни (паспорт СР 425489 виданий 
11.06.1998р. Рiвненським МУ УМВС України в Рiвненськiй обл.); яка не є 
акцiонером Товариства, частка, якою володiє в статутному капiталi Товариства  - 
0%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк 
перебування на посадi - з 04.08.2017 по 20.03.2018 р. На посаду Головного 
бухгалтера та тичасово виконуючого обов язки Головного бухгалтера, замiсть 
звiльненого Головного бухгалтера, 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 Гриненко Володимир Iванович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 26.03.2018
(дата)
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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 ПублIчне акцIонерне 
тоВаристВо «киЇВська 
Виробнича комПанIЯ 
«раПIд» 

2. Код за ЄДРПОУ 05475156
3. Місцезнаходження 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, б. 7
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 566-20-97 (044) 566-84-00
5. Електронна поштова адреса mitchenko@rapid.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
21.03.2018 Наказом Генерального Директора Товариства про прийом на 

роботу № 351-ВК вiд 21.03.2018 р., в зв’ язку зi звiльненням Головного 
бухгалтера Товариства, прийнято рiшення про призначення на посаду ви-
конуючого обов’ язки головного бухгалтера Товариства - Лебединець Наталiю 
Iванiвну (паспорт СМ 119358 , виданий 27.05.1999р., Вишгородським РВГУ 
МВС України в Київськiй обл.) на строк - до дати призначення на посаду 
Головного бухгалтера Товариства. Частка, якою володiє в статутному капiталi 
Товариства - 0 %. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти 
рокiв: Заступник головного бухгалтера Товариства. 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 Гриненко Володимир Iванович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 26.03.2018
(дата)

шановні акціонери Прат «нива» !
Повідомляємо про проведення чергових загальних зборів акціонерів 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НИВА», код за ЄДРПОУ 
21318858, місцезнаходження: Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, 
вул.Індустріальна, 1А. Збори відбудуться 27 квітня 2018 року о 15-15 го-
дині за адресою: 32300, м. кам’янець-Подільський, вул. індустріаль-
на, буд. 1а., третій поверх, зал засідань. Реєстрація учасників загальних 
зборів з 14-00 до 15-00 у день та за місцем проведення загальних зборів. 
Для реєстрації акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, 
який ідентифікує особу (паспорт), представникам акціонерів – документ, який 
ідентифікує особу та документ, що підтверджує повноваження представника 
на участь у загальних зборах, оформлений згідно вимог чинного законодав-
ства України. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь 
у загальних зборах — станом на 24 годину 22 квітня 2018 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання Лічильної комісії загальних зборів. 
2. Затвердження порядку проведення загальних зборів. 
3. Звіт Директора Товариства про результати діяльності Товариства у 

2017 році та його затвердження.
4. Звіт Ревізора Товариства по фінансовому звіту та балансу Товариства 

за 2017 рік та його затвердження.
5. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2017 році та його 

затвердження.6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.7. Роз-
поділ прибутків і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених 
чинним законодавством.

З матеріалами загальних зборів можна ознайомитись, надавши відпо-

відний запит, за адресою: 32300, Хмельницька обл., м.Кам’янець-
Подільський, вул.Індустріальна, 1-А, 3-й поверх, кімната №2. Відповідальний 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами Голова Наглядової 
ради – Пастух Ю.А. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інфор-
мація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного: www.zatniva.com.ua Пропозиції акціонерів щодо питань, 
включених до порядку денного загальних зборів, вносяться не пізніше ніж 
за 20 днів до дати проведення загальних зборів довідки за телефоном 
(03849) 5-02-85 

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 4950,0 4677,7
Основні засоби 997,3 850,3
Запаси 227,.9 2270,8
Сумарна дебіторська заборгованість 745,6 612,0
Грошові кошти та еквіваленти 934,2 944,6
Нерозподілений прибуток 973,3 544,2
Статутний капітал 56,7 56,7
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 136,8 293,6
Чистий прибуток (збиток) 421,1 424,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5401 5401
Численність працівників на кінець періоду ( осіб) 27 24

наглядова рада товариства

ПриВатне акціонерне тоВаристВо «ниВа»

особлива інформація Пат «київська фабрика технічних паперів» 
(код ЄдрПоу 00278787), адреса: вул. алма-атинська, 2/1, м. київ, 

02090, (044)-2964516; E-mail kkievftb@in.kiev.ua. 
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Рішенням чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ “Київська фабри-
ка технічних паперів” від 23.03.2018 р.:

припинено повноваження з 23.03.2018 р.:
Голови Наглядової ради Товариства: Михайловської Наталії Анатолі-

ївни, частка в статутному капіталі (далі ч.с.к.)=0%, обіймала посаду з 
28.04.2017р.; 

Членів Наглядової ради Товариства:
Острої Олени Юріївни, ч.с.к.=0%, обіймала посаду з 28.04.2017р.; 
Дробушевської Юлії Андріївни, ч.с.к.=0%, обіймала посаду з 

28.04.2017р.;
Тубанова Дмитра Олександровича, ч.с.к.=0%, є обіймав посаду з 

28.04.2017р. На цю посаду призначення не було у зв'язку з скороченням 
складу Наглядової ради до 3-х осіб;

Поліщука Миколу Петровича, ч.с.к.=0%, обіймав посаду з 28.04.2017р. 
На цю посаду призначення не було у зв'язку з скороченням складу На-
глядової ради до 3-х осіб;

Голови Ревізійної комісії Товариства Якименко Ірини Іванівни, ч.с.к.= 
0%, обіймала посаду з 28.04.2017р. На цю посаду призначення не було 
у зв'язку з скасуванням в Товаристві органу контролю «Ревізійна комі-
сія»;

Членів Ревізійної комісії Товариства:
Слюсарчука Олександра Валерійовича, ч.с.к.= 0%, обіймав посаду з 

28.04.2017р. На цю посаду призначення не було у зв'язку з скасуванням 
в Товаристві органу контролю «Ревізійна комісія»;

Шимкіна Юрія Семеновича, ч.с.к.= 0,0002%, обіймав посаду з 
28.04.2017р. На цю посаду призначення не було у зв'язку з скасуванням 
в Товаристві органу контролю «Ревізійна комісія».

ОБРАНО на 3-річний термін з 23.03.2018 р. членів Наглядової ради 
Товариства:

Михайловську Наталію Анатоліївну, ч.с.к.=0%, яка є представником 
акціонера, попередні посади: ПАТ «Київська фабрика технічних паперів» - 
Голова Наглядової ради, ДП «ЗАТ фірма «Сантехмонтаж-1»- юрист.;

Остру Олену Юріївну, ч.с.к.=0%, яка є представником акціонера, по-
передні посади: ПАТ «Київська фабрика технічних паперів» - член На-
глядової ради, ТОВ «ЛАССЕНТ» - бухгалтер;

Дробушевську Юлію Андріївну, ч.с.к.=0%, яка є представником акціо-
нера, попередні посади: ПАТ «Київська фабрика технічних паперів» - член 
Наглядової ради, ТОВ «ЛАССЕНТ»- юрист.

Рішенням засідання Нагляддової ради Товариства від 23.03.2018р. 
ПРИЗНАЧЕНО на 3-річний термін з 23.03.2018 р.:

Голову Наглядової ради Товариства: Михайловську Наталію Анатолі-
ївну, ч.с.к.=0%, є представником акціонера, попередня посада – 
ДП «ЗАТ фірма «Сантехмонтаж-1»- юрист.

Всі вказані посадові особи не мають судимості за корисливі та поса-
дові злочини та не дали згоди на розкриття паспортних даних.

Пат «киЇВська Фабрика технічних ПаПеріВ»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №59, 27 березня 2018 р. 
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ПоВідомленнЯ
про проведення чергових загальних зборів акціонерів  

Прат «ск «Євроінс україна»
Повне найменування товариства:
Приватне акціонерне товариство 
«Страхова компанія «Євроінс Україна»
місцезнаходження товариства згідно з його статутом:вул. Велика 

Васильківська, 102, м. Київ, 03150.
шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Євроінс Україна» 
повідомляє, що 27 квітня 2018 року о 10.00 годині за адресою: україна, 
м. київ, вул. Велика Васильківська, 102, зал засідань відбудуться чер-
гові загальні збори акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна».

реєстрація акціонерів та їхніх представників для участі у черговихза-
гальних зборах відбудеться 27квітня 2018 року з 9.00 год. до 9.45 год. за 
адресою: Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 102, зал засідань.

Реєстрація акціонерів та їхніх представників для участі у чергових за-
гальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають 
право на участь у чергових загальних зборах, складеному за 3 (три) робочих 
дні до дня проведення чергових загальних зборів акціонерів, станом на 
24.00 год., 23 квітня 2018 року.

Перелік Питань,  
ВклЮчених до Проекту ПорЯдку денноГо:

1.Обрання членів лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «СК «Євроінс Україна» та прийняття рішення про припинення їх 
повноважень.

2.Обрання секретаря чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК 
«ЄвроінсУкраїна».

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних 
зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна».

4.Звіт Правління ПрАТ «СК «Євроінс Україна» про фінансово-
господарську діяльність ПрАТ «СК «Євроінс Україна» у 2017 році та прий-
няття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.

5. Звіт Наглядової ради ПрАТ «СК «Євроінс Україна» про її діяльність 
у 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного 
звіту.

6. Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «СК «Євроінс Україна» про перевірку 
фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СК «Євроінс Україна» за 2017 
рік та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.

7. Затвердження річного звіту ПрАТ «СК «Євроінс Україна» за 2017 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «СК «Євроінс Україна» за 2017 рік.
9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення знач-

них правочинів
10. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «СК «Євро-

інс Україна».
11. Призначення членів Наглядової Ради Товариства шляхом кумуля-

тивного голосування.
12.Затвердження умов цивільно-правових договорів з призначеними 

членами Наглядової Ради, встановлення розміру винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів. 

13. Затвердження та внесення змін до Статуту Товариства шляхом 
викладення його в новій редакції

14. Внесення змін до внутрішніх положень, у зв’язку із приведенням 
документів Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства 
України. 

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а пред-
ставникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтер-
еси акціонерів на чергових загальних зборах, оформлену згідно з вимогами 
чинного законодавства. Акціонер має право призначити свого представника 
постійно або на певний строк. Представником акціонера на загальних зборах 
може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціо-
нер має право у будь-який момент змінити свого представника, повідомив-
ши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером відпо-
відного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого 
представника може здійснюватися за допомогою засобів електрон ного 
зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Дові-
реність на право участі та голосування на загальних зборах, видана акціо-
нером фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими 
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посідчуватись депози-
тарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку порядку. Акціонер має право видати довіреність на 
право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представ-
никам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого 
представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання дові-
реності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає 
право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, 
замість свого представника. Довіреність на право участі та голосування на 

загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо 
голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із за-
значенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. 
Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати 
саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність 
не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання 
щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Під час 
проведення загальних зборів акціонерів мають бути присутні акціонери, 
представники акціонерів, члени реєстраційної комісії, члени тимчасової 
лічильної комісії, члени лічильної комісії, секретар загальних зборів акціо-
нерів, голова загальних зборів акціонерів, члени Наглядової ради, члени 
Правління, члени Ревізійної комісії, особи, визначені наказом Голови Прав-
ління Товариства та представники компетентних органів, які мають право 
бути присутніми на загальних зборах акціонерів відповідно до вимог чинно-
го законодавства України. У реєстрації акціонера (його представника) для 
участі у чергових загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною 
комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які 
ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі пред-
ставника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження 
представника на участь у чергових загальних зборах акціонерів товариства, 
а також у разі відсутності акціонера в переліку акціонерів, які мають право 
на участь у загальних зборах, складеному за 3 (три) робочих дні до дня 
проведення чергових загальних зборів акціонерів, станом на 24.00 год. 
23квітня2018 року. 

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають 
право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати 
надіслання акціонерам даного повідомлення до 27квітня 2018 року (включ-
но) кожні середа та п’ятниця, з 10.00 год. до 12.00 год. за адресою: Україна, 
м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 102 (в приміщенні біля ресепшену). 
Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів 
посадова особа – Голова Правління Волков Олександр Васильович або 
уповноважена ним інша особа.

Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень щодо кожного пи-
тання включеного до проекту порядку денного, а також інформацією відпо-
відно до ч.4 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства» на веб-сайтіТовариства  – 
euroins.com.ua в розділі «Для акціонерів»

27квітня 2018 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці 
проведення реєстрації для участі у чергових загальних зборах та у місці 
проведення загальних зборів акціонерів. 

Додатково повідомляємо про наступне. Після надання цього повідо-
млення Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих 
акціонерам або з якими вони мають можливість ознайомитися, крім змін до 
зазначених документів у зв’язку із змінами в порядку денному чи у зв’язку з 
виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 
днів до дати проведення зборів. Письмові відповіді на письмові запитання 
акціонерів, щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів 
надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим по-
штовим листом протягом 2-х робочих днів з дати отримання письмового 
запитання, але не пізніше дати проведення зборів. Акціонери Товариства 
мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту поряд-
ку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а 
щодокандидатів до складу органівтовариства - не пізнішеніж за сімднів до 
дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань 
до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з 
цихпитань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонер-
ного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований 
кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат 
пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.
Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного то-
вариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (наймену-
вання) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому 
акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількос-
ті, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим 
акціонером до складу органів товариства. Товариство приймає рішення про 
включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів 
рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затвер-
джує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, 
а щодокандидатів до складу органівтовариства - не пізнішеніж за чотиридні 
до датипроведеннязагальнихзборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які 
сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають 
обов’язковому включення до проекту порядку денного загальних зборів. 
Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів про-
позиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсо-
тків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акці-
онерами строку та неповноти даних, які зазначені вище в цьому 

ПриВатне акціонерне тоВаристВо  
«страхоВа комПаніЯ «ЄВроінс украЇна»
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Публічне акціонерне тоВаристВо «Верба-
аГротех» (Код за ЄДРПОУ 00906798) Місцезнаходження: 35670, Укра-
їна, Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Верба, вул. Вербська Софіївка по-
відомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про 
проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні 
збори»), які відбудуться «26» квітня 2018 року за адресою: україна, рів-
ненська обл., дубенський р-н, с. Верба, вул. Вербська софіївка, ад-
мінприміщення товариства, кабінет голови правління. Початок зборів 
об 11-00 годині. Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників 
проводитиметься з 10 год. 00 хв. до 10год. 45 хв. за вищевказаною адресою 
проведення Загальних зборів. 

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

Проект ПорЯдку денноГо та Проекти рішень:
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства. Обрати 

лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії – Найчук Н.У.; 
член лічильної комісії Карпюк С.О.

2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства. За-
твердити Головою Зборів Жирунова С.О., а секретарем Загальних зборів – 
Кедесь Т.В.

3. Про затвердження регламенту Загальних зборів Товариства. Затвер-
дити Порядок проведення та регламент роботи загальних зборів акціо-
нерів в наступній редакції: З усіх питань порядку денного, в т.ч. процедур-
них 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 Нагля-
дової ради. Засвідчення бюлетенів для голосування здійснюється в по-
рядку передбаченому Статутом. Для проведення загальних зборів акціо-
нерів пропонується наступний регламент роботи: Час для виступу з 
доповіддю щодо питання порядку денного встановити 10 хв.; Виступи по 
обговоренню питання порядку денного проводиться за попереднім по-
дання заяв секретарю зборів; Час виступу в дебатах по доповіді встано-
вити до 5 хв.;

4. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2017 рік. За-
твердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2017 році.

5. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2017 рік. 
Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік.

6. Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2017 рік. За-
твердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. 

7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Затвердити 
річний звіт Товариства за 2017 рік.

8. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 
рік. Затвердити прибуток Товариства в сумі 33000,00 (тридцять три 
тисячі) гривень. Дивіденди за 2017 рік в Товаристві не розподіляти та не 
виплачувати.

9. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, 
виконавчого органу та ревізійної комісії. Роботу Наглядової ради, виконав-
чого органу та ревізійної комісії визнати задовільною.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів 
до дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам 
право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень 

з питань порядку денного Загальних зборів у приміщенні ПАТ «Вербаа-
гротех» за адресою: Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Верба, вул. Верб-
ська Софіївка., 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. Відповідаль-
ною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними доку-
ментами, є уповноважена особа Товариства посада голова правління 
Карпюк В.М. (тел.: 067 3620193). З питань порядку денного та організа-
ційних питань проведення Загальних зборів звертатись до зазначеної 
уповноваженої особи. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація 
з проектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку 
денного: 00906798.denwer.com.ua 

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

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

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі пас-
порт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів 
необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу 
та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. 
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана 
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими осо-
бами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитар-
ною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на 
загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою 
особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на 
право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства 
може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку 
денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рі-
шення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах 
представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо 
голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, 
представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах 
акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право 
участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представни-
кам.

Наглядова рада Товариства.

повідомленні. У разі подання акціонером (акціонерами) пропозиції до про-
екту порядку денного загальних зборів щодо включення питання про до-
строкове припинення повноважень директора, одночасно обов’язково по-
дається пропозиція щодо кандидатури для обрання директора або 
призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Така 
пропозиція надається не пізніше ніж за сім днів до проведення Зборів.

Зміни про проекту порядку денного зборів вносяться лише шляхом 
включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. То-
вариства не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань 
або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку 
денного зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 
5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання ак-
ціонерами строку та неповноти даних, про які зазначені вище у даному 
повідомленні, а також у разі неподання акціонером жодного проекту рішен-
ня із запропонованих ними питань порядку денного. Мотивоване рішення 
про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів То-
вариством надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту його 
прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного зборів Товари-
ство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів повідомляє акціо-
нерів про такі зміни та направляє або вручає особисто порядок денний, а 
також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Ін-
формація 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. 

Станом на 23.03.2018р. – дату складання переліку осіб, яким надсила-
ється повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів загальна 

кількість простих іменних акцій ПрАТ «СК «Євроінс Україна» становить 7 
100 000 000 штук, кількість голосуючих акцій 7 100 000 000 штук.
Найменування показника Період

2017 2016
Усього активів 209 512 247433
Основні засоби (за залишковою вартістю) 49 049 38242
Запаси 1 241 472
Сумарна дебіторська заборгованість 29 220 24924
Гроші та їх еквіваленти 80 836 155866
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-91 965 -73121

Власний капітал 85 448 108037
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

71 000 71000

Довгострокові зобов'язання і забезпечен-
ня

94 187 63939

Поточні зобов'язання і забезпечення 29 877 75457
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

-29 652 183

Середньорічна кількість акцій (шт.) 7100000000 7100000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

-0,0041763380 0,0000257746

(044) 247 44 77
Голова Правління   О.В.Волков
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ПриВатне акціонерне тоВаристВо 
«ріВненський ЗаВод надміцних 
ЗаліЗобетонних конструкцій»

 (Код за ЄДРПОУ 05505696) Місцезнаходження: Україна, Рівненська обл., 
Рівненський р-н, с. Городок, вул. Промислова, буд. 1А повідомляє, про про-
ведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»), 
які відбудуться «27» квітня 2018 року за адресою: україна, рівнен-
ська обл., рівненський р-н, с. Городок, вул. Промислова, буд. 1а., ка-
бінет бухгалтерії. 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. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства. Обрати 

лічильну комісію у наступному складі: 
Голова лічильної комісії – Шубіна О.В, члени лічильної комісії Бондарен-

ко О.В., Оверченко С.В.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства. За-

твердити Головою Зборів Бриду Ростислава Івановича, а секретарем За-
гальних зборів – Васьківа Романа Ігоровича.

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. 
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 Головою Реєстраційної комісії. 
Для проведення загальних зборів акціонерів пропонується наступний 
регламент роботи: Час для виступу з доповіддю щодо питання порядку 
денного встановити 10 хв.; Виступи по обговоренню питання порядку 
денного проводиться за попереднім подання заяв секретарю зборів; Час 
виступу в дебатах по доповіді встановити до 5 хв.;

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 
Товариства за 2017 рік. Звіт Наглядової ради затвердити. Роботу На-
глядової ради визнати задовільною.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу 
Товариства за 2017 рік. Звіт директора затвердити. Роботу виконавчого 
органу Товариства визнати задовільною.

6.Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Річний звіт това-
риства за 2017 рік затвердити.

7. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 
рік. Затвердити прибуток Товариства у розмірі 2181 тис. грн.

8.Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 
можуть вчинятися ПрАТ «РЗНЗБК» протягом одного року з дня проведення 
Загальних зборів. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть 
вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загаль-
них зборів. Щодо вчинення значних правочинів, з приводу яких на момент 
проведення зборів невідомо чи будуть вчинятися Товариством протягом 
2018 року вирішили схвалити вчинення Товариством у 2018 році і до мо-
менту проведення у 2019 році наступних загальних зборів за рішенням 
Наглядової ради (без попереднього схвалення із загальними зборами) зна-
чних правочинів: договорів поставки, купівлі-продажу, надання послуг, 
кредитних договорів, договорів позики, договорів застави майна Товари-
ства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі майном 
Товариства), договорів гарантії, договорів факторингу, договорів уступ-

ки прав вимоги (цесії), договорів іпотеки (в тому числі стосовно нерухо-
мого майна Товариства), 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 ПАТ «РЗНЗБК» за адресою: 
Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Городок, вул. Промислова, буд. 1а, 
кабінет бухгалтерії, 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 
ознайомлення акціонерів із зазначеними документами, є уповноважена 
особа Товариства Голова Наглядової ради Побережний  О.І.(тел.:0362-611-567). 
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 rznzbk.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 канди-
датів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати 
кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 
20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а 
щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів 
до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових 
питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень 
з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціо-
нерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований 
кандидат представником акціонера. Пропозиція до проекту порядку денно-
го загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі 
із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількос-
ті, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/
або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать 
кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товари-
ства.

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 посвідчує 
особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного за-
конодавства. Довіреність на право участі та голосування на загальних 
зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими 
посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвід-
чуватися депозитарною установою у встановленому Національною ко-
місією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на 
право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної 
особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її 
установчими документами. Довіреність на право участі та голосування 
на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання 
щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних 
зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно 
проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник 
повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосу-
вання. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, пред-
ставник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах 
акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на 
право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм пред-
ставникам.

Голова Наглядової ради  О.І.Побережний.

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство 

«Кiровоградолiя». 2. Код за ЄДРПОУ: 00373869. 3. Місцезнаходження: 25030, 
м. Кропивницький, вул. Урожайна, 30. 4. Міжміський код, телефон та факс: 
(0522) 390-128, 245-978. 5. Електронна поштова адреса: r.uschapovsky@
kernel.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації: http://kirovogradoliya.pat.ua/. 7.Вид 
особливої інформації: прийняття рішення про надання згоди на вчинення 
значних правочинів.

II. текст повідомлення
23.03.2018 наглядовою радою ПАТ «Кіровоградолія», надалі - товариство, 

(протокол №б/н вiд 23.03.2018) прийнято рiшення про надання згоди на 

укладання товариством з ТОВ «Кернел-Трейд» додаткової угоди до догово-
ру поставки, за якою кількість товару, що поставляється за договором по-
ставки товариству, збільшується до 24000 тон на загальну суму 
283200,0 тис. грн. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом 
правочину: 283200,0 тис. грн., вартiсть активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi: 395463,0 тис.грн., спiввiдношення ринкової 
вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 71,61%. Додатковi 
критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi 
законодавством, Статутом ПАТ «Кіровоградолія» не передбаченi. 

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. Директор Братуняк О. Ф. 23.03.2018.

ПублIчне акцIонерне тоВаристВо  
«кIроВоГрадолIЯ»
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ПриВатне акціонерне тоВаристВо «черкась-
кий ремонтно-механічний ЗаВод» повідомляє, що 
чергові загальні збори акціонерів відбудуться 30 квітня 2018 р. за місцезна-
ходженням товариства: м. черкаси, вул. сурікова, 10, актова зала.

Реєстрація акціонерів: 30 квітня 2018 р. з 13-00 год. до 13-45 год. По-
чаток зборів: 30 квітня 2018 р. о 14-00 год. Дата складання переліку акці-
онерів, які мають право на участь у загальних 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 бюлетня для голосу-

вання на загальних зборах Товариства. 
5. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2017 р. та визначення основних напрямків діяль-
ності Товариства на 2018 рік.

6. Звіт Наглядової ради про роботу за 2017 р.
7. Звіт Ревізора. Затвердження річного звіту та балансу Товариства 

станом на 31.12.2017 р. 
8. Затвердження розподілу прибутків (покриття збитків) за 2017 р., та 

затвердження нормативів розподілу прибутків на 2018 рік.
9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

Найменування показника (тис. грн.) Період
звітний попередній

Усього активів 4413.8 3861.9
Основні засоби 3847.3 3266.5
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 152.4 251.9

Сумарна дебіторська заборгованість 208.4 103.8
Грошові кошти та їх еквіваленти 159.1 215.4
Нерозподілений прибуток -2444.6 -2475.2
Власний капітал 1455.4 1424.8
Статутний капітал 947.7 947,7
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 2958.4 2437.1
Чистий прибуток (збиток) 30.6 126.3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3790800 3790800
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) 8 8

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 – 
em01267248.ab.ck.ua

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня 
скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитися з докумен-
тами пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою: м. Черкаси, 
вул. Сурікова, 10, приймальня ПрАТ в робочі дні з 9.00 год. до 12.00 год., а 
в день проведення зборів – в актовій залі. Посадова особа, яка відповідаль-
на за ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор 
Веретільник В.С. 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. 

шановний акціонер!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «ПІВДЕНТРАНСЕНЕРГО»
(код за ЄДРПОУ: 00110993, місцезнаходження: 69015, Запорізька обл., 

місто Запоріжжя, провулок Вологодський, будинок 30),
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів 

товариства, які відбудуться 30 квітня 2018 року об 10:00 годині за 
адресою: 69015, Запорізька обл., місто Запоріжжя, провулок Вологод-
ський, будинок 30, кабінет №1

реєстрація акціонерів та довірених осіб для участі у Загальних 
зборах буде проводитись 30 квітня 2018 року з 8.00 до 9.45 год. за 
вказаною адресою. для участі у зборах акціонерам необхідно мати 
документ, що посвідчує особу (паспорт), для представників акціоне-
рів – довіреність (доручення), посвідчену у встановленому законодав-
ством порядку. дата складання переліку акціонерів, які мають право 
на участь у загальних зборах – 24 квітня 2018 року на 24.00 год.

ПорЯдок денний:
1. обрання членів лічильної комісії Загальних зборів товариства та 

прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів товариства.
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) Загальних зборів 

товариства.
4. Розгляд та затвердження звіту Голови правління про результати 

фінансово-господарської діяльності товариства за 2016, 2017 рік.
5. розгляд та затвердження звіту наглядової ради, ревізійної комісії 

та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту наглядової ради та 
ревізійної комісії товариства за 2016,2017 рік.

6. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2016, 
2017 рік.

7. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи 
товариства за 2016, 2017 рік.

8. Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати прове-
дення у 2016 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних 
загальних зборів у 2018 році.

9. Прийняття рішення про зміну типу акціонерного Товариства - з публіч-
ного на приватне.

10. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
11. Визначення структури та кількісного складу органів Товариства.
12. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його 

нової редакції. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з під-
писання нової редакції Статуту та забезпечення його реєстрації.

13. Визначення переліку внутрішніх положень, необхідних в діяльності 
Товариства та затвердження їх в новій редакції.

14. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
15. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
16. Про укладення договорів (контрактів) з членами Наглядової ради 

Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від 

імені Товариства договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
17. Попереднє схвалення (попереднє надання згоди на вчинення) значних 

правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного 
року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладан-
ня таких правочинів.

Пропозиції акціонерів щодо порядку денного можуть бути надісла-
ні на адресу правління Пат «акціонерна комПаніЯ «ПіВдентран-
сенерГо»: 69015 м. Запоріжжя провулок Вологодський,30 у строки 
встановленні Законом україни «Про акціонерні товариства».

для участі у Загальних зборах акціонерів необхідно мати: документ, 
що посвідчує особу, для представників – довіреність на право участі 
у загальних зборах акціонерів, належним чином оформлену та доку-
мент, що посвідчує особу.

З матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів, можна озна-
йомитися у Пат «акціонерна комПаніЯ «ПіВдентрансенерГо» за 
адресою: м. Запоріжжя провулок Вологодський,30 від дати надіслання 
повідомлення до дати проведення загальних зборів – у робочі дні з 
8.00 год. до 17.00 год., а в день проведення Загальних зборів – у місці 
їх проведення.

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазна-
ченими документами є Шуклін Руслан Леонідович.

Довідки за телефоном /061/2791312.
основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн)
Найменування показника Період

Звітний 
2017р.

Попередній 
2016р.

Усього активів 21787 20784
Основні засоби 1368 1581
Довгострокові фінансові інвестиції 10 10
Запаси 4731 4031
Сумарна дебіторська заборгованість 12897 12769
Грошові кошти та їх еквіваленти 455 50
Нерозподілений прибуток (12132) (12141)
Власний капітал (5191) (5200)
Статутний капітал 400 400
Довгострокові зобов'язання 962 1095
Поточні зобов'язання 26016 24889
Чистий прибуток (збиток) 9.1 69
Середньорічна кількість акцій (шт.) 39417525 39417525
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 27 68

Голова правління :  Л.І. Шуклін

Публічне акціонерне тоВаристВо «акціонерна комПаніЯ «ПіВдентрансенерГо»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

і. Загальні відомості
1.Повне найменування емітента: ПриВатне акціонерне 

тоВаристВо «бетон»;
2.Код за ЄДРПОУ: 30661791
3.Місцезнаходження: 39609, Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Свіштов-

ська, 9
4.Міжміський код, телефон та факс: 0675314072
5.Електронна поштова адреса: pratbeton@ukr.net
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.beton.prat.in.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
іі. текст повідомлення

Звільнена з посади головного бухгалтера з 22.03.18 р. за власним ба-

жанням (наказ № 8 від 22.03.18 р.) Посмашна Наталія Вікторівна, паспорт 
КО 716291 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 
15.08.07 р. На посаді перебувала з 02.04.12 р. до 22.03.18 р. Акціями Това-
риства не володіє.

Призначена на посаду головного бухгалтера з 23.03.18 р. Несвітайло 
Олена Михайлівна, паспорт КО 614209 Автозаводським РВ КМУ УМВС 
України в Полтавській обл. 05.07.05 р. (наказ № 9 від 22.03.18 р.). Строк, на 
який призначено особу, не визначений. Протягом останніх 5 років займала 
наступні посади на ЗАТ (ПрАТ) «Бетон»: з 23.07.07 р. бухгалтер; з 02.04.12 р. 
старший бухгалтер; з 23.03.18 р. головний бухгалтер. Акціями Товариства 
не володіє. Всі посадові особи непогашеної судимості за злочини, вчинені 
з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяль-
ності, не мають.

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

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

2. Найменування посади Директор  ___________  Міхалевич В.В
 ( підпис ) М.П. ( ініціали та прізвище керівника ) 23.03.2018

Приватне акціонерне товариство «давікон» (код ЄДРПОУ 31514756) 
інформує про проведення чергових загальних зборів акціонерів 
27.04.2018  р. об 11:00 год. за місцезнаходженням Товариства: 04071, 
м. київ, вул. Верхній Вал, 30»а», оф.1. Реєстрація акціонерів (пред-
ставників акціонерів), які мають право на участь у загальних зборах, від-
повідно до переліку акціонерів, складеному станом на 24:00год. 
23.04.2018р., проводитиметься за місцем проведення загальних зборів з 
10:00год. до 10:45год. 27.04.2018р. 

Проект порядку денного:
1.Обрання членів лічильної комісії.
2.Обрання Голови та секретаря зборів.
3.Звіт Голови Правління Товариства за 2017 рік. Звіт Ревізора Товари-

ства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 
рік.Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.

4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, перед-

бачених законом.
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань включених 

до проекту порядку денного загальних зборів Товариства розміщена 
в мережі Інтернет на власному сайті Товариства http://davikon.zzz.
com.ua/. Для участі в Зборах необхідно мати при собі посвідчення 
особи акціонера чи його представника; а для представників акціонерів-
також довіреність на право представляти інтереси акціонерів на За-
гальних зборах, оформлену згідно вимог чинного законодавства. . У 

відповідності до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» 
акціонери мають право ознайомитись з документами та матеріалами 
під час підготовки до загальних зборів за вищевказаною адресою, з 
10:00 год. до 11:00год. (в робочі дні) та в день проведення зборів за 
місцем їх проведення з 10:00 год., відповідальна особа Яковлева Л.Б. 
Телефон для довідок : (044) 258-76-15. Акціонери мають право відпо-
відно процедур ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» 
вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів.

Правління Прат «давікон» 

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного Зборів 
товариства

1. Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії - Лисенко 
Дмитро Михайлович 

2.Обрати Головою зборів Качуровського Вацлава Петровича, секрета-
рем зборів Яковлеву Ларису Борисівну 

3. Затвердити звіт Голови Правління про результати діяльності Това-
риства за 2017 рік. Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2017 рік. 

4 Затвердити річний звіт та баланс ПрАТ «Давікон» за 2017 рік.
5. Розподілити прибуток ПрАТ «Давікон» з урахуванням вимог, перед-

бачених законом та Статутом Товариства, Чистий прибуток, отриманий 
Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 
році, у розмірі 1,1тис. грн. спрямувати на погашення збитків минулих пе-
ріодів. Дивіденди акціонерам не нараховувати та не виплачувати.

ПриВатне акціонерне тоВаристВо  
«даВікон»

до уВаГи акціонеріВ
ПриВатноГо акціонерноГо тоВаристВа 

«діЖитек-серВіс», код за ЄДРПОУ: 19364012 (надалі – Товариство) 
повідомляємо про проведення Загальних Зборів акціонерів «27» квітня 2018 
року о 10:00 год. за адресою: 04112, м.київ, вул. ризька, 8-а, приміщення 
конференц-залу. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь 
у загальних зборах – 23.04.2018р. Реєстрація акціонерів буде проводитись з 9:00 
до 9:45 за місцем проведення зборів. Перелік питань, включених до проекту 
порядку денного: 1.Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Прий-
няття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціо-
нерів. Обрання Голови та Секретаря загальних Зборів. 2.Затвердження звіту На-
глядової ради про результати діяльності Товариства за 2017 рік. 3.Затвердження 
звіту Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності То-
вариства за 2017 рік. 4.Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії про ре-
зультати діяльності Товариства за 2017 рік. 5.Затвердження річного фінансового 
звіту та балансу Товариства за 2017 рік. 6.Затвердження порядку розподілу при-
бутку та виплати дивідендів за 2017 рік. 7.Припинення повноважень та відкликан-
ня членів Наглядової ради Товариства. 8.Обрання Наглядової ради Товариства 
та затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контр-
актів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами На-
глядової ради. 9.Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018-19 
рр. 10.Внесення змін до статуту Товариства. 11.Обрання членів ревізійної комісії 
(ревізора) Товариства. \ Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необ-
хідно мати: документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів – доручення 
на право участі та голосуванні на загальних зборах акціонерах, оформлене відпо-
відно до чинного законодавства України. Адреса власного веб-сайту, на якому 
розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 

проекту порядку денного: http://digitek-s.aspectgroup.com.ua / Акціонери мають 
право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного Загальних Зборів у приміщенні Товариства за адресою: 04112, 
м.Київ, вул. Ризька, 8-А, приміщення Конференц-залу, кабінеті Голови правління – 
у робочі дні та робочий час, а в день проведення загальних зборів також у місці їх 
проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із за-
значеними документами Голова правління та Головний бухгалтер Товариства. 
Довідки за телефоном +38(044) 453-96-03. Повідомлення про проведення загаль-
них зборів опубліковано 27.03.2018 у Бюлетені «Відомості Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку», №59(2812). Підтверджую достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні. Голова правління Гроховська Л.К.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРАТ «Діжитек-Сервіс» 

(тис. грн.):
найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 40986,9 41854,3
Основні засоби (за залишковою вартістю) 38686,6 38351,1
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 104,5 174,6
Сумарна дебіторська заборгованість 1595,5 2645,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 142,4 220,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 4191,6 4127,8
Власний капітал 35532,8 35355,0
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 5600,0 5600,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 1832,1 1846,5
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 64,4 (252,1)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5600 5600
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,012 (0,045)
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 16 8
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ПриВатне акціонерне тоВаристВо
ЄВро-аЗіатська страхоВа комПаніЯ «Фініст»

(код ЄдрПоу 14199815)
Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів.

місцезнаходження товариства: 01601, м. Київ, вул. Еспланадна, 20
дата, час та місце проведення загальних зборів: «27» квітня 2018 

року о 10:00 годині за адресою: 01601, м. київ, вул. еспланадна, 20, 
офіс  305.

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

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

Проект ПорЯдку денноГо:
1. Прийняття рішення про обрання лічильної комісії Загальних зборів 

Товариства. 
2. Прийняття рішення про обрання голови та секретаря Загальних зборів 

Товариства.
3. Прийняття рішення про затвердження регламенту Загальних зборів 

Товариства.
4. Прийняття рішення про затвердження звіту директора Товариства про 

результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2017 році, 
визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2017 році. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства.

5. Прийняття рішення про затвердження звіту Наглядової ради Товари-
ства про її діяльність у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Наглядової ради Товариства.

6. Прийняття рішення про затвердження звіту Ревізора Товариства від-
носно фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. Затвер-
дження висновків Ревізора по річному звіту та балансу Товариства за 2017 
рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

7. Прийняття рішення про Затвердження річного звіту та балансу Това-
риства за 2017 рік.

8. Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) Товари-
ства за 2017 рік. 

9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 
якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого 
правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2017 рік, 
які можуть вчинятись Товариством під час поточної господарської діяльнос-
ті протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення.

10. Прийняття рішення про надання директору Товариства повноважень 
на укладення від імені Товариства значних правочинів, із визначенням умов 
таких правочинів на власний розсуд і з правом делегування цих повноважень 
іншій особі на підставі довіреності.

11. Прийняття рішення про затвердження порядку та способу засвідчен-
ня бюлетеню.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 
Наглядової ради.

13. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Прийняття рішення про укладення із головою та членами Наглядової 

ради Товариства цивільно-правового договору або трудового договору 
(контракту), 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 членами Наглядової ради.

15. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товари-
ства.

16. Прийняття рішення про обрання Ревізора Товариства.
17. Прийняття рішення про укладення із Ревізором Товариства цивільно-

правового договору або трудового договору (контракту), затвердження умов 
цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що уклада-
тимється з ними, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, 
яка уповноважується на підписання договору (контракту) із Ревізором То-
вариства.

Перелік питань з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного, розміщено на власному веб-сайті Товариства за 
адресою: finist.emitents.net.ua.

Акціонери мають право ознайомитись з документами необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Това-
риства за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Еспланадна, 20, 
офіс 305, у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 10.00 год. по 17.00 год. 
та у день проведення Загальних зборів Товариства – за місцем їх прове-
дення. 

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а 
також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких 
не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення за-
гальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу ор-
ганів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних 
зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного 
товариства 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.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради акці-
онерного товариства відповідно до частини другої цієї статті, обов’язково 
включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища 
відповідного кандидата.

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.

Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми: директор Геля Ірина Андріївна.

При реєстрацію для участі в Загальних зборах Товариства акціонерам 
при собі мати паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу; 
для представника акціонера (юридичної особи) - документ, що свідчить про 
повноваження посадової особи брати участь у загальних зборах (оригінал, 
або нотаріально завірену копію), або довіреність на право участі у загальних 
зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України; для представ-
ника акціонера (фізичної особи) крім паспорта - довіреність на право учас-
ті та голосуванні на загальних зборах, оформлена згідно з чинним законо-
давством України.

Довідки за телефоном: (044) 224-84-82.
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис.грн.)
найменування показника Період

звітний попере-
дній

Усього активів 24 753 24 736
Основні засоби (за залишковою вартістю)  237 292
Запаси 1 1
Сумарна дебіторська заборгованість 23 414
Гроші та їх еквіваленти 60 49
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2 924 2 909
Власний капітал 24 717 24 699
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 21 662 21 662
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 29 37
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 18 59
Середньорічна кількість акцій (шт.) 21 661 525 21 661 525
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0,00083 0,00272

ПриВатне акціонерне тоВаристВо ЄВро-аЗіатська страхоВа комПаніЯ «Фініст»

річна інформація емітента  
за 2017 р.

1. Повне найменування емітента – Приватне акцiонерне товариство 
«РОДОС»; код за ЄДРПОУ – 14312157; місцезнаходження - 03191, 
м. Київ, вул. Ломоносова, буд. 58; міжміський код та телефон -  
(044) 596-52-22.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії – 26.03.2018 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію - http://rodos.com.ua.

ПриВатне акцIонерне тоВаристВо  
«родос»

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

і. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПриВатне акціонерне 

тоВаристВо «торГоВий центр «соФот»
2. Код за ЄДРПОУ: 21383123
3. Місцезнаходження: 18002 місто Черкаси, вулиця Благовісна, буди-

нок 213
4. Міжміський код, телефон та факс: 0472 54-07-02, 54-01-02
5. Електронна поштова адреса: 21383123@afr.com.ua; sofot@2upost.

com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: https://vatsofot.jimdo.com
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну власників 
акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного това-
риства (крім публічного акціонерного товариства)

іі. текст Повідомлення 
ПРАТ «СОФОТ» 22.03.2018 року (вх. № 5 від 22.03.2018 року) отримало 

від ПАТ «НДУ» (код за ЄДРПОУ 30370711, вих. № 153646зв від 16.03.2018 
року) перелік акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про 
проведення загальних зборів акціонерного товариства. Згідно даних пере-
ліку акціонерів сформованого станом на 15.03.2018 року розмір пакета акцій 

«фізичної особи», якій належить 10 і більше відсотків простих акцій акціо-
нерного товариства, зменшився з 387 391 штуки акцій до 0 штук акцій. Розмiр 
частки акцiонера до змiни розмiру пакета акцiй складав в загальнiй кiлькостi 
акцій 387391 шт., 18,798343 % в загальнiй кiлькостi акцiй у вiдсотках до 
статутного капiталу та 0,0000 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. 
Розмiр частки акцiонера пiсля змiни пакета акцiй склав в загальнiй кiлькостi 
акцій 0 шт., 0,0000 % в загальній кількості акцій у вiдсотках до статутного 
капiталу та 0,0000 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй.

ПРАТ «СОФОТ» 22.03.2018 року (вх. 5 від 22.03.2018 року) отримало від 
ПАТ «НДУ» (код за ЄДРПОУ 30370711, вих. № 153646зв від 16.03.2018 року) 
перелік акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про прове-
дення загальних зборів акціонерного товариства. Згідно даних переліку 
акціонерів сформованого станом на 15.03.2018 року відкрито рахунок «фі-
зичній особі». Розмір частки акціонера до змiни розмiру пакета акцiй складав: 
в загальній кількісті акцій 0 штук та в загальнiй кiлькостi акцiй у вiдсотках до 
статутного капiталу 0,0000 % , в загальній кількісті голосуючих акцій 0 штук 
та 0,0000 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. Розмір частки акціонера 
після зміни складає: в загальній кількості акцій 413 251 штука та загальній 
кількості акцій у вiдсотках до статутного капiталу 20,053213 %, в загальнiй 
кiлькостi голосуючих акцій 413 251 штук та 23,129094 % в загальнiй кiлькостi 
голосуючих акцiй. 

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

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

2. ДИРЕКТОР ПІКУС ОЛЕНА ЮРІЇВНА 23.03.2018

ПриВатне акціонерне тоВаристВо 
«ВінницЯПостач»,

Код за ЄДРПОУ 01880658, місцезнаходження: 21022, місто Вінниця, вулиця 
Гонти, будинок 24 (надалі - Товариство або ПрАТ «Вінницяпостач») 
Повідомляє про призначення на 26 квітня 2018 року річних Загальних 

зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницяпостач» о 
09:00 годині за місцезнаходженням Товариства, тобто за адресою: 21022, 
місто Вінниця, вулиця Гонти, будинок 24, кабінет № 14 адміністратив-
ного корпусу.

Реєстрація акціонерів або їх представників, які прибудуть для участі у 
річних Загальних зборах акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори), 
буде проводитися з 08:00 до 08:45 години. 

Особам, які будуть представляти повноваження акціонерів, мати документ, 
оформлений відповідно до чинного законодавства України, а саме Довіреність. 
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 Депозитарною 
установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фон-
дового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загаль-
них зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, 
уповноваженою на це її установчими документами. Голосування за Довіре-
ністю здійснюється 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. 

Дата складення Переліку акціонерів Приватного акціонерного товариства 
«Вінницяпостач», які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів - 
20 квітня 2018 року.

Пропозиції щодо Порядку денного акціонери можуть надавати у строки, 
передбачені чинним законодавством України, тобто не пізніше ніж за 20 днів 
до дати проведення Загальних зборів акціонерного Товариства. Пропозиції 
щодо включення нових питань до Проекту порядку денного повинні містити 
відповідні Проекти рішень з цих питань. 

Від дати надіслання повідомлення до дати проведення Загальних зборів 
акціонери можуть, за письмовим запитом, ознайомитись з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань Порядку денного Загальних 
зборів акціонерів Товариства, в робочі дні з 11:00 до 13:00 години за місцез-
находженням Товариства, а саме: 21022, місто Вінниця, вулиця Гонти, бу-
динок 24, кабінет № 14 адміністративного корпусу.

В день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення: 21022, 
місто Вінниця, вулиця Гонти, будинок 24, кабінет № 14 адміністративного 
корпусу.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами по підготовці до Загальних зборів акціонерів Товариства: Дирек-
тор – Синиця Костянтин Борисович. Контактний телефон (0432) 61-00-78.

Адреса Веб-сайту (власної Веб-сторінки) Товариства, на якому розміще-
на інформація з Проектом рішень з питань Проекту Порядку денного: http://
www.vinpost.pat.ua/.

Проект Порядку денного
(Перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Обрання Лічильної комісії.
2.Обрання Робочих органів річних Загальних зборів акціонерів, а саме: 

Голови та Секретаря. 

3. Затвердження регламенту проведення річних Загальних зборів акціо-
нерів Товариства. 

4. Затвердження Протоколу Реєстраційної комісії річних Загальних збо-
рів акціонерів Товариства.

5. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на 
голосування) річних Загальних зборів акціонерів.

6. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2017 
рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу. 

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

8. Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту Ревізора. 

9. Затвердження висновку Ревізора та річного фінансового звіту (Балан-
су) Товариства за 2017 рік.

10. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товари-
ства за 2017 рік.

11. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2017 рік.
12. Затвердження Передавального акту Приватного акціонерного това-

риства «Вінницяпостач».
13. Визначення Уповноважених осіб на підписання Установчих докумен-

тів Правонаступника - Товариства з обмеженою відповідальністю «Вінниця-
постач», які будуть затверджуватися Установчими зборами Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Вінницяпостач».
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис. грн.)
найменування показника Період

 Звітний 
2017 рік

 Попередній 
2016 рік

Усього активів 1136,5 1310,3
Основні засоби  639,9 1069,4
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси  64,7  74,4
Сумарна дебіторська заборгованість  371,6  4,0
Грошові кошти та їхні еквіваленти  56,3  51,3
Нерозподілений прибуток -383,8 -1372,6
Власний капітал 1026,7  85,7
Статутний капітал  44,7  44,7
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 109,8  1224,6
Чистий прибуток (збиток) 941,0  -438,8
Середньорічна кількість акцій,шт. 178813 178813
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду, шт.
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 7

Установчі збори Засновників (Учасників) Товариства з обмеженою відпо-
відальністю «Вінницяпостач» відбудуться 26 квітня 2018 року по закінченню 
річних Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Вінницяпос-
тач» за місцезнаходженням Товариства, а саме: 21022, місто Вінниця, ву-
лиця Гонти, будинок 24, кабінет № 14 адміністративного корпусу.

Голова наглядової ради Прат «Вінницяпостач» синиця борис 
оксентійович
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості

1.Повне найменування емітента- Приватне акціонерне товариство «Пол-
тавське»; 2.Код за ЄДРПОУ емітента- 05384910; 3.Місцезнаходження – 
38721, Полтавська обл., Полтавський р-н, с.Сем’янівка, вул.Центральна, 
буд.17; 4.Міжміський код, телефон та факс: (0532)555-762/612-301; 5.Елек-
тронна поштова адреса– 05384910@atrep.com.ua; 6.Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації – http://05384910.smida.gov.ua; 7. Вид особливої інформації від-
повідно до вимог глави 1 розділу IІІ Положення про розкриття інформації 
емітентами цінних паперів: Відомості про прийняття рішення про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинів

II.текст повідомлення
Емітент повідомляє, що рішенням чергових загальних зборів акціонерів 

ПрАТ «Полтавське» від 23.03.2018р., протокол № 1, прийнято рішення про 
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме: поперед-
ньо надати згоду Товариству вчиняти значні правочини з іншими суб’єктами 
господарювання протягом не більш як одного року з дати прийняття такого 
рішення граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 3 000 000 
(три мільйони) гривень або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним 
курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відпо-
відного правочину. Вказані правочини стосуються:відчуження (купівлі-

продажу, обміну, тощо) та/або застави, та/або іпотеки, та/або майнового 
поручительства, та/або про сумісну діяльність стосовно рухомого та неру-
хомого майна Товариства в цілому та/або частинами, включно, але не об-
межуючись, будівель та споруд, землі, передавальних пристроїв, машин, 
обладнання, виробів та комплектуючих, матеріалів, напівфабрикатів, від-
ходів, майнових прав і обов’язків та інших об’єктів; правочини щодо отри-
мання позик, кредитів; правочини щодо реконструкції, знесення, поділу, 
виділу нерухомого майна Товариства відповідно до умов, визначених На-
глядовою радою Товариства.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті – 1 969 400 грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів 
до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті складає- 152,33%. Загальна кількість голосуючих акцій- 2129782 шт., 
кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах- 
2109690 шт.; кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» - 
2109690  шт.; кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» - 0(нуль) 
шт.

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

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

2.В.о.директора  (підпис)  В.В.Собакарь  23.03.2018р.

ПриВатне акціонерне тоВаристВо  
«ПолтаВське»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I.Загальні відомості

1. Повне найменування емітента – Приватне акціонерне товариство 
Котелевське об’єднання по агрохімічному обслуговуванню сільського гос-
подарства «Сільгоспхімія». 2.Код за ЄДРПОУ – 05487064. 3.Місцезнахо-
дження- 38600, Полтавська обл., Котелевський район, смт.Котельва, 
вул. Полтавський шлях, 327. 4.Міжміський код, телефон та факс- (05350) 
2-11-06/2-22-86. 5.Електронна поштова адреса- 05487064@bs1998.info. 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації – http://05487064.bs1998.info. 7. Вид осо-
бливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІІ Положення про 
розкриття інформації емітентами цінних паперів - Відомості про прийняття 
рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

II.текст повідомлення
Емітент повідомляє, що черговими загальними зборами акціонерів від 

26.03.2018р. (протокол № 1) прийнято рішення про попереднє надання 
згоди на вчинення значних правочинів, а саме: попередньо надати згоду 
Товариству вчиняти значні правочини з іншими суб’єктами господарювання 
протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення граничною 
сукупною вартістю, що не перевищуватиме 2 500 000,00 (два мільйони 
п’ятсот тисяч) гривень або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним 
курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відпо-

відного правочину. Вказані правочини стосуються: відчуження (купівлі-
продажу, обміну, тощо) та/або застави, та/або іпотеки, та/або майнового 
поручительства, та/або про сумісну діяльність стосовно рухомого та неру-
хомого майна Товариства в цілому та/або частинами, включно, але не об-
межуючись, будівель та споруд, землі, передавальних пристроїв, машин, 
обладнання, виробів та комплектуючих, матеріалів, напівфабрикатів, від-
ходів, майнових прав і обов’язків та інших об’єктів; правочини щодо отри-
мання позик, кредитів; правочини щодо реконструкції, знесення, поділу, 
виділу нерухомого майна Товариства відповідно до умов, визначених На-
глядовою радою Товариства.

Вартість активів емітента за даними останноьї річної фінансової звітнос-
ті – 997 600 грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів 
до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті складає- 250,6%. Загальна кількість голосуючих акцій- 927490шт., кількість 
голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах- 
925735шт.; кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» - 925735шт.; 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» - 0(нуль) шт.

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

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

2.Директор  (підпис)  В.М. Крамаренко  26.03.2018р.

ПриВатне акціонерне тоВаристВо котелеВське об’ЄднаннЯ По аГрохімічному 
обслуГоВуВаннЮ сільськоГо ГосПодарстВа «сільГосПхіміЯ»

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента - Приватне акцiонерне товариство 

«Токмацький ковальсько-штампувальний завод»
2. Код за ЄДРПОУ 00231584
3. Місцезнаходження: 71700, Запорізька область, м. Токмак, вул. Коваль-

ська, буд. 59
4. Міжміський код, телефон та факс: 0617822056
5. Електронна поштова адреса: fin@pokovka.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: pokovka.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
іі текст повідомлення

Вiдповiдно до рiшення рiчних (чергових) загальних зборiв акціонерів 
приватного акцiонерного товариства «Токмацький ковальсько-штампувальний 
завод» (надалi ПрАТ «ТКШЗ»), якi вiдбулися 22 березня 2018 р. , до затвер-
джених змiн до Статуту ПрАТ «ТКШЗ» (викладенням його у новiй редакцiї) 
припинити повноваження: 

1. Пєданової Iрини Сергiївни (на розкриття паспортних даних згоди не 
надавала) на посадi члена (голови) Ревiзiйної комiсiї, акцiями Товариства 
не володiє, частка у статутному капiталi - 0,00% Вiдсутня непогашена 
судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Припинити дiю договору, укла-
деного з нею, як з членом Ревiзiйної комiсiї, у вiдповiдностi до чинного за-
конодавства. На вказану посаду члена ревiзiйної комiсiї (голови) нiкого не 

призначено у зв’язку з лiквiдацiєю Ревiзiйної комiсiї, як органа 
ПрАТ «ТКШЗ».

2. Лобур Вiкторiї Анатолiївни (на розкриття паспортних даних згоди не 
надавала) на посадi члена (секретаря) Ревiзiйної комiсiї, акцiями Товариства 
володiє у кiлькостi 63 шт, частка у статутному капiталi - 0,0000052 % Вiдсутня 
непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Припинити дiю 
договору, укладеного з нею, як з членом Ревiзiйної комiсiї, у вiдповiдностi 
до чинного законодавства. На вказану посаду члена ревiзiйної комiсiї (се-
кретаря) нiкого не призначено у зв’язку з лiквiдацiєю Ревiзiйної комiсiї, як 
органа ПрАТ «ТКШЗ».

3. Слєпка Iгора Валентиновича (на розкриття паспортних даних згоди не 
надавав) на посадi члена Ревiзiйної комiсiї, акцiями Товариства не володiє, 
частка у статутному капiталi - 0,00% Вiдсутня непогашена судимiсть за 
корисливi та посадовi злочини. Припинити дiю договору, укладеного з нею, 
як з членом Ревiзiйної комiсiї, у вiдповiдностi до чинного законодавства. На 
вказану посаду члена ревiзiйної комiсiї (секретаря) нiкого не призначено у 
зв’язку з лiквiдацiєю Ревiзiйної комiсiї, як органа ПрАТ «ТКШЗ».

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

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

2. Найменування посади Генеральний директор Ігнатьєв Дмитро Ярос-
лавович 

23.03.2018 р.

ПриВатне акцIонерне тоВаристВо «токмацький коВальсько-штамПуВальний ЗаВод»
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ПриВатне акціонерне тоВаристВо
«аВдіЇВський коксохімічний ЗаВод» 

(далі – Товариство) 
(ідентифікаційний код 00191075; місцезнаходження: проїзд Індустріаль-

ний, 1, м. Авдіївка, Донецька область, 86065) 
повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення річних Загальних зборів: «27» квітня 2018 року 
о 12.00 годині.

Місце проведення річних Загальних зборів: 87504, донецька обл., міс-
то маріуполь, вулиця левченка, будинок 1, адміністративно-діловий 
центр, концертна зала.

Час початку реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах: 
«27» квітня 2018 року о 11.00 годині.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних збо-
рах: «27» квітня 2018 року о 11.45 годині.

Місце реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах: 87504, 
донецька обл., місто маріуполь, вулиця левченка, будинок 1, 
адміністративно-діловий центр, фойє першого поверху.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних зборах акціонерів - «23» квітня 2018 року станом на 24-00 го-
дину.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким 
надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів – 
195 062 500 штук простих іменних акцій. 

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку 
осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних 
зборів – 194 000 905 штук простих іменних акцій.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, 
включених до порядку денного Загальних зборів:

1) Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів 

акціонерів Товариства.
3) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу 

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

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

за 2017 рік.
6) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності 

Товариства у 2017 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, за-
твердження розміру дивідендів за простими іменними акціями Товариства, 
а також визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів.

7) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
8) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому 

числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством 
протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загаль-
ними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх гранич-
ної сукупної вартості.

9) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо за-
купівлі Товариством сировини, які можуть вчинятися Товариством протягом 
не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними збо-
рами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукуп-
ної вартості. 

10) Прийняття рішення про продаж викуплених Товариством власних 
акцій.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: https://akhz.
metinvestholding.com/ru/about/info

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

Найменування показника Період
Звітний

2017
Попередній 

2016
Усього активів 24 390 138 19 295 818
Основні засоби (за залишковою вартістю) 4 650 773 4 870 105
Запаси 1 092 075 556 724
Сумарна дебіторська заборгованість 16 544 883 11 767 640
Грошові кошти та їх еквіваленти 18 585 31 595
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

7 015 971 3 864 292

Власний капітал 10 590 975 7 798 268
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 343 310 343 310
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 874 145 817 240
Поточні зобов'язання і забезпечення 12 925 018 10 680 310
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

2 850 995 808 735

Середньорічна кількість акцій (шт.) 192 669 068 193 891 586
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн) 

14,80 4,17

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам 

акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування на Загальних 
зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Від дати надіслання цього повідомлення до дня, що передує дню про-
ведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних 
зборів, особисто або через уповноваженого представника до дати прове-
дення Загальних зборів за адресою: 86065, Донецька область, місто Авді-
ївка, проїзд Індустріальний, 1, ПРАТ «АКХЗ», кабінет юридичного відділу 
(8-й поверх заводоуправління), з понеділка по п'ятницю - з 9-00 до 14-00, за 
винятком неробочих та святкових днів, а також у день проведення Загальних 
зборів - за місцем їх проведення. Акціонери (їх представники) при собі по-
винні мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену довіреність 
та документ, що підтверджує право власності на прості іменні акції Товари-
ства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – начальник юридичного відділу Куріненко Олек-
сандр Станіславович.

До початку Загальних зборів акціонери мають право на отримання від 
Товариства письмових відповідей на свої письмові запитання щодо питань, 
включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денно-
го загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариством може 
бути надана одна загальна відповідь на всі запитання однакового змісту.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів кожен 
акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту 
порядку денного Загальних зборів. Зміни до проекту порядку денного за-
гальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів 
рішень із запропонованих питань. Пропозиції щодо включення нових питань 
до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих 
питань. 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 на-
лежних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. 
Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів акціонери можуть 
надсилати на адресу Товариства: 86065, Донецька область, місто Авдіївка, 
проїзд Індустріальний,1, ПРАТ «АКХЗ». Пропозиції акціонерів (акціонера), 
які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підляга-
ють обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних збо-
рів.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних 
зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа 
юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на Загальних 
зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими 
посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчу-
ватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі 
та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її 
органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими докумен-
тами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах То-
вариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань 
порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти 
якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних 
зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням 
щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосуван-
ня, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах 
акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право 
участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. 
Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представ-
ника на Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право учас-
ті та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих 
Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого пред-
ставника.

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, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі, якщо Ви як власник цінних паперів протягом одного року з дня 
набрання чинності цим Законом не уклали з обраною емітентом депозитар-
ною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від 
власного імені або не здійснили переказ належних Вам прав на цінні папе-
ри на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній устано-
ві, Ваші цінні папери не будуть враховані при визначенні кворуму та при 
голосуванні на Загальних зборах акціонерів. Обмеження щодо врахування 
цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітен-
та встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного об-
ліку.

Телефони для довідок Товариства: (062) 3631920 додатковий 4359, 
5010.

Телефони для довідок депозитарної установи ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄ-
СТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»: (050) 425-00-78.

Генеральний директор  м.с. маГомедоВ
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 

"Луцький домобудiвельний 
комбiнат"

2. Код за ЄДРПОУ 30089004
3. Місцезнаходження 43000, м. Луцьк, Iндустрiальна, 4
4. Міжміський код, телефон та факс (0332)786340 (0332)786340
5. Електронна поштова адреса lutsk.dbk@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://30089004.infosite.com.ua

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

На загальних зборах акцiонерiв 26.03.2018р. прийняте рiшення про по-
переднє надання згоди на вчинення значних правочинiв з граничною сукуп-
ною вартiстю до 20 000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi 72 207 тис.грн. Спiввiдношення граничної 
сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента становить 27,7%. 
Характер правочинiв -укладання договорiв купiвлi –продажу майнових прав, 
товарiв та послуг. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй становить 2097 штук, 
для участi у зборах зареєструвались акцiонери, яким належить 2097 штук 
голосуючих акцiй, за прийняте рiшення проголосували 100% зареєстрованих 
голосуючих акцiй.

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Вайман Р.О.
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

ПриВатне акцIонерне тоВаристВо  
“луцький домобудIВельний комбIнат”
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Приватне Акціонерне Товариство «Страхова Компанія «Партнерс», яке 
знаходиться за адресою : 02002, м. Київ, вул.. Є. Сверстюка, 11, корп.. Ж 
оф.402, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, 
які відбудуться 27 квітня 2018 року о 12:00 за адресою: 02002, м. київ, 
вул.. Є. сверстюка, 11, корп.. Ж оф.402, кімната для переговорів.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товари-

ства.
3. Звіт Голови Правління про фінансову господарську діяльність за 2017 

рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Голови правління.
4. Звіт Наглядової Ради за 2017 рік. Прийняття рішень за наслідками 

розгляду звіту Наглядової ради Товариства. 
5. Звіт Ревізора за 2017 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду 

звіту Ревізора Товариства.
6. Затвердження фінансового річного звіту, балансу Товариства та ауди-

торського висновку за 2017 рік.
7. Розподілення прибутку (збитків) за 2017 рік.
8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 

рік.
Реєстрація акціонерів буде проводитися 27 квітня 2018 року з 11.30 до 

11.45 за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-

гальних зборах 24.04.2018 року.
З документами Порядку денного можна ознайомитись в ПрАТ «СК «Парт-

нерс» за адресою: Україна, : 02002, м. Київ, вул.. Є. Сверстюка, 11, корп.. Ж 

оф.402, щосереди з 11.00 до 16.00 у відповідальної особи за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами щодо проведення річних Загальних 
зборів акціонерів – Зіньковської А.А.

Для участі в загальних зборах акціонерів потрібно мати для акціонерів: 
паспорт чи інший документ, що посвідчує особу. Для представників акціоне-
рів: довіреність та документ, що посвідчує особу.

Довідки за телефоном: 044 359-04-52
основні показник фінансово-господарської діяльності товариства за 

2017 рік.
тис. грн.

найменування показника період
Звітний  
(2017 р.)

Попередній  
(2016 р.)

Усього активів 14801 14816
Основні засоби 10248 10248
Довгострокові фінансові інвестиції 6272 6253
Поточні фінансові інвестиції 146 5
Сумарна дебіторська заборгова-
ність

57 54

Грошові кошти, їх еквіваленти 11 13
Непокритий збиток 2240 2816
Власний капітал 12251 11675
Статутний капітал 8031 8031
Довгострокові зобов’язання 1615 1458
Поточні зобов’язання 935 1683

Голова правління  А.А.Зіньковська

ПриВатне акціонерне тоВаристВо «страхоВа комПаніЯ «Партнерс»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ПоВідомленнЯ
Про ПроВеденнЯ річних ЗаГальних ЗборіВ акціонеріВ

ПриВатноГо акціонерноГо тоВаристВа
«теПликрайаГрохім» 

ідентиФікаційний код: 05487587
місцезнаходження: 23800, Вінницька область, смт. теплик, 

вул. коцюбинського буд. 9
(надалі – «товариство»)

шановний акціонере!
Товариство цим повідомляє про проведення річних загальних зборів 

акціонерів Товариства, які відбудуться 27 квітня 2018 року о 10:00 годи-
ні за київським часом, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 
23800, Вінницька область, смт. теплик, вул. коцюбинського буд. 9, 
адміністративний будинок, кабінет директора №1.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних 
зборах акціонерів Товариства відбудеться 27 квітня 2018 року з 8:30 до 
9:45 години за місцезнаходженням Товариства за адресою: 23800, Ві-
нницька область, смт. Теплик, вул. Коцюбинського буд. 9, адміністративний 
будинок, кабінет директора №1.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних 
зборах акціонерів Товариства відбуватиметься відповідно до переліку 
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному 
станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення річних за-
гальних зборах акціонерів Товариства, а саме на 24.00 годину 23 квітня 
2018 року.

Для реєстрації для участі у річних загальних зборах акціонерів Това-
риства, кожен акціонер повинен мати при собі документ, що посвідчує 
особу; представник акціонера - додатково документ, що належним чином 
підтверджує його повноваження діяти від імені акціонера.’

У реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних загаль-
них зборах акціонерів Товариства може бути відмовлено реєстраційною 
комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які 
ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі пред-
ставника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження 
представника на участь у річних загальних зборах акціонерів Товари-
ства.

До дати проведення загальних зборів акціонери (учасники) можуть 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з пи-
тань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адре-
сою: Україна, Вінницька обл., Теплицький р-н, смт. Теплик, вул. Коцюбин-
ського, 3, адмінбудинок, кабінет директора №1, по вівторках і четвергах з 
9-00 до 16-00 (перерва з 12-00 до 13-00) а в день проведення загальних 
зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відпо-
відальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор 
Залевський Михайло Антонович. 

Рішенням Наглядової ради Товариства від 19 березня 2018 року за-
тверджено такий проект порядку денного:

Проект ПорЯдку денноГо:
1. обраннЯ лічильноЇ комісіЇ
Проект рішеннЯ:
«Обрати склад лічильної комісії у складі 3 (трьох) оcіб:
Голова лічильної комісії - Слободянюк Олександр Якович;
Член лічильної комісії - Безпятчук Юрій Анатолійович;
Член лічильної комісії - Гикавий Микола Васильович.
Повноваження обраного складу лічильної комісії діють до обрання 

нового складу на наступних загальних зборах акціонерів Товариства».
2. ЗатВердЖеннЯ ПорЯдку та сПособу ЗасВідченнЯ бЮле-

тенЮ длЯ ГолосуВаннЯ на річних ЗаГальних Зборах тоВа-
ристВа

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для 
голосування на загальних зборах акціонерів Товариства. Під час прове-
дення реєстрації акціонеру під підпис видається бюлетені для голосуван-
ня по питанням порядку денного. Бюлетень засвідчується підписом голо-
ви Реєстраційної комісії.

3. обраннЯ ГолоВи та секретарЯ річних ЗаГальних ЗборіВ 
акціонеріВ тоВаристВа.

Обрати Головою Загальних зборів – Лишака Івана Васильовича, 
обрати секретарем Загальних зборів – Залевського Михайла Антоно-
вича на час проведення цих річних загальних зборів акціонерів та 
уповноважити їх підписати протокол загальних зборів акціонерів Това-
риства.

4. ЗатВердЖеннЯ реГламенту річних ЗаГальних ЗборіВ 
акціонеріВ тоВаристВа.

«Затвердити наступний регламент (порядок) проведення річних за-

гальних зборів акціонерів Товариства:
► по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями 

для голосування.
► для доповіді з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;
► заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань по-

рядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у 
письмовому вигляді;

► питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників переда-
ються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням 
прізвища, ім’я та по батькові (повного найменування) акціонера (його 
представника), який ініціює питання (направляє пропозицію);

► питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонім-
ні, а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку 
денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не 
підлягають;

► для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників 
Зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хви-
лин;

► кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засо-
бів фіксації інформації на Зборах може здійснюватись особами, які 
завчасно звернулись до Наглядової ради та отримали відповідну 
згоду».

5. роЗГлЯд ЗВіту директора тоВаристВа Про реЗультати 
ФінансоВо-ГосПодарськоЇ діЯльності тоВаристВа у 2017 
році. ПрийнЯттЯ рішеннЯ За наслідками роЗГлЯду ЗВіту ди-
ректора.

«Прийняти до уваги та затвердити звіт Директора про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Визнати 
роботу Директора Товариства за результатами 2017 року задовіль-
ною».

6. роЗГлЯд ЗВіту наГлЯдоВоЇ ради тоВаристВа За 2017 рік. 
ПрийнЯттЯ рішеннЯ За наслідками роЗГлЯду ЗВіту наГлЯдо-
ВоЇ ради.

«Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 
2017 рік. Визнати роботу Наглядовою ради Товариства за результатами 
2017 року задовільною».

7. роЗГлЯд ЗВіту реВіЗора тоВаристВа За 2017 рік. Прий-
нЯттЯ рішеннЯ За наслідками роЗГлЯду ЗВіту та ЗатВер-
дЖеннЯ ВисноВкіВ реВіЗора.

«Прийняти до уваги та затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства 
за 2017 рік. Визнати роботу Ревізора Товариства за результатами 2017 
року задовільною».

8. ЗатВердЖеннЯ річноГо ЗВіту тоВаристВа За 2017 рік.
«Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік».
9. роЗГлЯд ВисноВкіВ ЗоВнішньоГо аудиту та ЗатВердЖен-

нЯ ЗаходіВ За реЗультатами йоГо роЗГлЯду
«Прийняти до уваги та затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2017 

рік».
10. роЗПоділ Прибутку (Збитку) тоВаристВа За реЗультата-

ми ФінансоВо-ГосПодарськоЇ діЯльності тоВаристВа у 2017 
році.

«Оскільки за підсумками фінансово-господарської діяльності у 2017 
році, Товариство отримало збитки, розподіл прибутку не проводити. Зби-
ток покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів».

11. ЗатВердЖеннЯ осноВних наПрЯмкіВ діЯльності тоВа-
ристВа на 2018 рік.

«Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік».
12. Про ПриПиненнЯ тоВаристВа шлЯхом ПеретВореннЯ З 

ПриВатноГо акціонерноГо тоВаристВа на тоВаристВо З об-
меЖеноЮ ВідПоВідальністЮ. 

Проект рішеннЯ:
«Припинити ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕПЛИКРАЙ-

АГРОХІМ» шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕПЛИКРАЙАГРОХІМ».

13. Про ПриПиненнЯ ПоВноВаЖень ВиконаВчоГо орГану 
тоВаристВа та обраннЯ комісіЇ З ПриПиненнЯ тоВаристВа. 
Про наданнЯ комісіЇ З ПриПиненнЯ тоВаристВа ПоВноВа-
Жень на ЗдійсненнЯ Всіх необхідних ЗаходіВ щодо ЗабеЗ-
ПеченнЯ ПриПиненнЯ тоВаристВа шлЯхом ПеретВореннЯ 
на тоВаристВо З обмеЖеноЮ ВідПоВідальністЮ.

Проект рішеннЯ:
«У зв’язку із припиненням ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-

СТВА «ТЕПЛИКРАЙАГРОХІМ» припинити повноваження директора Това-
риства: Залевського Михайла Антоновича.

Обрати комісію з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-

ПриВатне акціонерне тоВаристВо
«теПликрайаГрохім»
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РИСТВА «ТЕПЛИКРАЙАГРОХІМ» у наступному складі:
Голова комісії з припинення Білозір Володимир Григорович, ідентифі-

каційний номер 3485908770, паспорт АВ № 951529, виданий Бершадським 
РВ УМВС України у Вінницькій області, 18 серпня 2011 р., зареєстрований 
за адресою: Вінницька область, Бершадський район, село Війтівка, вулиця 
Леніна, будинок 1;

Член комісії з припинення - Кацовець Олена Іванівна, ідентифікаційний 
номер 3093022805, паспорт АВ №299319, виданий Ладижинським МВМ 
УМВС України у Вінницькій області 05 березня 2002 р., зареєстрована за 
адресою: Вінницька область, місто Ладижин, вулиця Слобода, буди-
нок 130;

Член комісії з припинення - Леонтьєва Людмила Леонідівна, ідентифі-
каційний номер 3044414341, паспорт АТ № 019721, виданий Ладижинським 
МС УДМС України у Вінницькій області, 15 грудня 2012 р., зареєстрована 
за адресою: Вінницька область, місто Ладижин, вулиця Петра Кравчика, 
будинок 17, квартира 79.

Надати комісії з припинення Товариства повноваження, передба-
чені чинним законодавством України та Статутом Товариства на здій-
снення всіх необхідних заходів щодо забезпечення припинення Това-
риства шляхом перетворення на товариство з обмеженою 
відповідальністю.

Голові комісії з припинення надати повноваження без довіреності діяти 
від імені Товариства, у тому числі представляти Товариство у всіх органах, 
підприємствах, установах, вчиняти інші дії щодо керівництва Товариством 
у період проведення процедури щодо припинення Товариства шляхом 
перетворення на товариство з обмеженою відповідальністю, в тому числі 
підписувати будь-які заяви, листи, повідомлення, які мають бути подані під 
час процедури припинення Товариства у зв’язку із перетворенням на то-
вариство з обмеженою відповідальністю. Рішення комісії з припинення 
оформлюються протоколом».

14. Про ЗатВердЖеннЯ ПорЯдку та умоВ ЗдійсненнЯ Пере-
тВореннЯ Прат «теПликрайаГрохім» на тоВаристВо З обме-
ЖеноЮ ВідПоВідальністЮ 

Проект рішеннЯ:
«Затвердити такий порядок та умови перетворення Товариства, а 

саме:
(1) Протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про припи-

нення, комісія з припинення або уповноважена нею особа подає визна-
чені законодавством документи для внесення запису до ЄДР про прийня-
те Зборами рішення щодо припинення Товариства у зв’язку з 
реорганізацією шляхом перетворення на товариство з обмеженою відпо-
відальністю та оприлюднення відповідних відомостей у порядку, встанов-
леному чинним законодавством України.

(2) Протягом десяти робочих днів після прийняття рішення про припи-
нення, комісія з припинення або уповноважена нею особа подає до Наці-
ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи для зупи-
нення обігу акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ТЕПЛИКРАЙ АГРОХІМ".

(3) Комісія з припинення проводить інвентаризацію активів та пасивів 
Товариства.

(4) Протягом 30 (тридцяти) днів з дати прийняття рішення про припи-
нення комісія з припинення письмово повідомляє про це кредиторів ПРИ-
ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛИКРАЙАГРОХІМ". Відпо-
відно до ст. 105 Цивільного кодексу України, вимоги кредиторів 
задовольняються протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлен-
ня про рішення щодо припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА "ТЕПЛИКРАЙ АГРОХІМ".

(5) Після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторів комісія 
з припинення складає передавальний акт, який має містити положення про 
правонаступництво щодо всіх зобов’язань ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "ТЕПЛИКРАЙАГРОХІМ" стосовно всіх його кредиторів та 
боржників.

(6) Не раніше ніж через два місяці після оприлюднення повідомлення 
про прийняте рішення щодо припинення Товариства шляхом перетворен-
ня, комісія з припинення проводить загальні збори акціонерів, на яких за-
тверджується передавальний акт, згідно з яким відбувається передача 
всього майна, прав та обов’язків до правонаступника ТОВАРИСТВА З ОБ-
МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕПЛИКРАЙАГРОХІМ" та проводить 
установчі збори товариства – правонаступника.

(7) У визначені законодавством та цим рішенням порядку і строки комі-
сія з припинення здійснює обмін акцій на частки у статутному капіталі 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕПЛИКРАЙАГРО-
ХІМ", що створюється у результаті перетворення.

(8) Протягом десяти робочих днів з дати затвердження передавально-
го акту комісія з припинення подає до Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку визначені законодавством документи для скасування 
реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску 
акцій.

(9) Після отримання Розпорядження Національної комісії з цінних па-

перів та фондового ринку про скасування реєстрації випуску акцій уповно-
важена Зборами особа подає документи для внесення запису до ЄДР про 
припинення Товариства.

(10) Перетворення Товариства вважається завершеним з дати вне-
сення до Єдиного державного реєстру запису про припинення ПРИВАТ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛИКРАЙАГРОХІМ" та держав-
ну реєстрацію ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ТЕПЛИКРАЙ АГРОХІМ".

15. Про ЗатВердЖеннЯ ПорЯдку та умоВ обміну акцій Прат 
«теПликрайаГрохім» на частки В статутному каПіталі 
тоВаристВа-ПраВонастуПника. 

Проект рішеннЯ:
Затвердити такий порядок та умови обміну акцій ПРИВАТНОГО АКЦІО-

НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛИКРАЙАГРОХІМ» на частки в статутному 
капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ТЕПЛИКРАЙ АГРОХІМ»:

(1) Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки 
Товариства-правонаступника з коефіцієнтом конвертації 1:1 та розпо-
діляється серед його учасників. Розподіл часток створюваного ТОВА-
РИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕПЛИКРАЙАГРОХІМ", 
яке є правонаступником ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ТЕПЛИКРАЙ АГРОХІМ", відбувається зі збереженням співвідношення 
кількості акцій, яке було між акціонерами у статутному капіталі ПРИ-
ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛИКРАЙАГРОХІМ", що 
перетворюється. Одна акція ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА "ТЕПЛИКРАЙАГРОХІМ" номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль 
гривень двадцять п'ять копійок) дорівнює розміру однієї частки вартіс-
тю 0,25 грн. (нуль гривень двадцять п'ять копійок) ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕПЛИКРАЙАГРОХІМ". Розмір 
частки учасника у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕПЛИКРАЙАГРОХІМ" дорівнює розміру загаль-
ної номінальної вартості акцій, належних йому у статутному капіталі 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛИКРАЙАГРОХІМ" 
до перетворення.

(2) Кожен акціонер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕ-
ПЛИКРАЙАГРОХІМ", що перетворюється, має право отримати частку у 
статутному капіталі правонаступника - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕПЛИКРАЙАГРОХІМ", що створюється шляхом 
перетворення. 

16. Про ЗатВердЖеннЯ Плану ПеретВореннЯ тоВаристВа. 
Проект рішеннЯ:
Затвердити наступний план перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-

НОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛИКРАЙАГРОХІМ» на ТОВАРИСТВО З ОБМЕ-
ЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕПЛИКРАЙАГРОХІМ»:

(1) Повне найменування товариства, що перетворюється: ПРИ-
ВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛИКРАЙАГРОХІМ", ідентифіка-
ційний код: 05487587. Місцезнаходження Товариства: 23800, Вінницька 
область, смт. Теплик, вул. Коцюбинського буд. 9. Розмір статутного капіта-
лу: 177 000,00 грн.

(2) товариство, що створюється під час припинення шляхом пере-
творення: Повне найменування Товариства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕПЛИКРАЙАГРОХІМ". Місцезнаходження 
Товариства: 23800, Вінницька область, смт. Теплик, вул. Коцюбинського 
буд. 9. Розмір статутного капіталу: 177 000,00 грн.

(3) Порядок і коефіцієнт конвертації акцій та інших цінних папе-
рів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам: Акції 
Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки Товариства-
правонаступника з коефіцієнтом конвертації 1:1 та розподіляється 
серед його учасників. Кожен акціонер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "ТЕПЛИКРАЙАГРОХІМ", що перетворюється, має право 
отримати частку у статутному капіталі правонаступника, що створю-
ється шляхом перетворення Товариства на товариство з обмеженою 
відповідальністю. Розподіл часток створюваного ТОВАРИСТВА З ОБ-
МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕПЛИКРАЙАГРОХІМ", правонас-
тупника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛИКРАЙ-
АГРОХІМ", відбувається зі збереженням співвідношення кількості акцій, 
що було між акціонерами у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛИКРАЙАГРОХІМ", що перетворюється. 
Одна акція ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛИКРАЙ-
АГРОХІМ" номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень двадцять п'ять 
копійок) дорівнює розміру однієї частки вартістю 0,25 грн. (нуль гривень 
двадцять п'ять копійок) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ "ТЕПЛИКРАЙ АГРОХІМ". Розмір частки учасника у статутному 
капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕПЛИ-
КРАЙАГРОХІМ", дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій, 
належних йому у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "ТЕПЛИКРАЙАГРОХІМ" до перетворення. Суми можливих 
грошових виплат акціонерам не передбачені.

(4) Відомості про права, які надаватимуться товариством-
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правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів това-
риства діяльність якого припиняється внаслідок перетворення. Інших 
цінних паперів, крім акцій, Товариство не випускало.

(5) інформація щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими 
особами товариства у підприємницькому товаристві-правонаступнику 
після завершення перетворення, та запропоновані до виплати таким 
особам винагороди чи компенсації: Генеральний директор ТОВ "ТЕ-
ПЛИКРАЙАГРОХІМ" Залевський Михайло Антонович. Виплата винагороди 
чи компенсації буде здійснюватися відповідно до штатного розпису, правил 
внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх положеннях Това-
риства ".

17. Про ЗатВердЖеннЯ ринкоВоЇ Вартості акцій Прат 
«теПликрай аГрохім» длЯ цілей ЗдійсненнЯ обоВ’ЯЗкоВоГо 
ВикуПу акцій.

Проект рішеннЯ:
«Затвердити ринкову ціну 1 (однієї) простої іменної акції Товариства 

для цілей здійснення обов’язкового викупу, що визначена Наглядовою 
радою Товариства відповідно до ч. 3 статті 8 Закону України «Про акціо-
нерні товариства» від 17 вересня 2008 року зі змінами та доповненнями 
№ 514-VI на підставі звіту про незалежну оцінку 1 (однієї) простої акції 
Товариства, підготовлену суб’єктом оціночної діяльності - Товариством з 
обмеженою відповідальністю «Компанія «Прайс Консалтинг». Обов’язковий 
викуп акцій здійснюється відповідно до положень статті 68 Закону України 
«Про акціонерні товариства».»

18. Про ЗатВердЖеннЯ ПорЯдку та строкіВ Пред’ЯВленнЯ 
ВимоГ кредиторіВ.

Проект рішеннЯ:
«Все майно, всі майнові права, грошові кошти, зобов’язання та інші 

права та обов’язки ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕ-
ПЛИКРАЙАГРОХІМ» переходять до його правонаступника ТОВАРИСТВА 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕПЛИКРАЙАГРОХІМ».

Протягом 30 (тридцяти) днів з дати прийняття рішення про припи-
нення комісія з припинення письмово повідомляє про це кредиторів 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛИКРАЙАГРОХІМ». 
Відповідно до ст. 105 Цивільного кодексу України, вимоги кредиторів 
задовольняються протягом двох місяців з дня оприлюднення повідо-
млення про рішення щодо припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ТЕПЛИКРАЙАГРОХІМ».

Кожний акціонер ПрАТ «ТЕПЛИКРАЙАГРОХІМ» має право внести 
пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного за-
гальних зборів ПрАТ «ТЕПЛИКРАЙАГРОХІМ», а також щодо нових 
кандидатів до складу органів ПрАТ «ТЕПЛИКРАЙАГРОХІМ», кількість 
яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Про-
позиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загаль-
них зборів ПрАТ «ТЕПЛИКРАЙАГРОХІМ», а щодо кандидатів до складу 
органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення за-
гальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних 
зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазна-

ченням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, 
типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання 
та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що 
належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу 
органів товариства.

З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропо-
зицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлен-
ня про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТЕПЛИКРАЙ-
АГРОХІМ» в строк до дати проведення загальних зборів, наведені в 
статтях 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Станом на 19 березня 2018 року (дата складення переліку акціоне-
рів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних збо-
рів), загальна кількість акцій Товариства складає 708 000 (сімсот вісім 
тисяч) штук простих іменних акцій. 

Станом на 19 березня 2018 року (дата складення переліку акціоне-
рів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних збо-
рів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 587 528 
(п’ятсот вісімдесят сім тисяч п’ятсот двадцять вісім) штук простих 
іменних акцій. 

Товариство не здійснювало випуск привілейованих акцій.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного 
http://05487587.infosite.com.ua.

Довідки за телефоном: (04343) 6-76-13
______________________________ Онука Володимир Володимирович

Голова Наглядової ради

основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi 
пiдприємства (тис. грн)

Найменування показника  Період 
 Звітний 

2017 
 Попередній 

2016 
Усього активів  13 610  15 976 
Основні засоби (за залишковою вартістю)  10 266  11 928 
Запаси  158  158 
Сумарна дебіторська заборгованість  3 173  3 884 
Гроші та їх еквіваленти  1  2 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  4 617  4 349 
Власний капітал  8 093  10 013 
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал  177  177 
Довгострокові зобов'язання і забезпечення  -  - 
Поточні зобов'язання і забезпечення  5 517  5 963 
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) - 268 - 370 
Середньорічна кількість акцій (шт.)  708 000  708 000 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

- 0,38 - 0,52 

Приватне Акціонерне Товариство «Страхова Компанія «Планета стра-
хування», яке знаходиться за адресою : 02002, м. Київ, вул.. Є. Сверстю-
ка, 11, корп.. Ж оф.402, повідомляє про проведення чергових загальних 
зборів акціонерів, які відбудуться 27 квітня 2018 року о 10:00 за адресою: 
02002, м. київ, вул.. Є. сверстюка, 11, корп.. Ж оф.402, кімната для пере-
говорів.

Порядок денний: 
1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт Голови Правління про фінансову господарську діяльність за 2017 

рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Голови правління.
3. Звіт Наглядової Ради за 2017 рік. Прийняття рішень за наслідками 

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

звіту Ревізора Товариства.
5. Затвердження фінансового річного звіту, балансу та аудиторського 

висновку Товариства за 2017 рік.
6. Розподілення прибутку (збитків) за 2017рік.
7. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018рік.
Реєстрація акціонерів буде проводитися 27 квітня 2018 року з 09.30 до 

09.45 за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-

них зборах 24.04.2018 року.
З документами Порядку денного можна ознайомитись в ПрАТ «СК «Пла-

нета страхування» за адресою України, 02002, м. Київ, вул.. Є. Сверстю-
ка, 11, корп.. Ж оф.402, щосереди з 11.00 до 16.00 у відповідальної особи 

за порядок ознайомлення акціонерів з документами щодо проведення річних 
Загальних зборів акціонерів –Світельської Ю.В.

Для участі в загальних зборах акціонерів потрібно мати для акціонерів: 
Паспорт чи інший документ, що посвідчує особу. Для представників акціо-
нерів: довіреність та документ, що посвідчує особу.

Довідки за телефоном 8-044-359-07-69 (96)

основні показник фінансово-господарської діяльності товариства за 
2017 рік. тис. грн

найменування показника період
Звітний  
(2017 р.)

Попередній  
(2016 р.)

Усього активів 34211 34511
Основні засоби 18056 17971
Довгострокові фінансові інвестиції 16846 17008
Поточні фінансові інвестиції - -
Сумарна дебіторська заборгова-
ність

180 277

Грошові кошти, їх еквіваленти 91 35
Непокритий збиток 18309 15972
Власний капітал 16259 18596
Статутний капітал 11000 11000
Довгострокові зобов’язання 17470 15577
Поточні зобов’язання 482 338

Голова правління  Світельська Ю.В.

ПриВатне акціонерне тоВаристВо  
«страхоВа комПаніЯ «Планета страхуВаннЯ»
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ПриВатне акціонерне тоВаристВо «шпанівагроцукор» Код за 
ЄДРПОУ: 31620321 (надалі – «Товариство») Місцезнаходження: 35302, Рівнен-
ська обл., Рівненський район, с. Великий Олексин, вул. Промислова,  2. Повідом-
ляє про проведення річних загальні збори акціонерів (надалі – Збори) які від-
будуться «26» квітня 2018 року за адресою: 35302, рівненська обл., 
рівненський район, с. Великий олексин, вул. Промислова, 2 (у приміщенні 
адміністративної будівлі, каб.№3. Початок зборів об 10:00 годині.

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 26 квітня 2018 року з 
09:30 до 10:00 год. За вищевказанною адресою. Дата складання переліку акці-
онерів, які мають право на участь у Зборах – «20» квітня 2018 року (станом на 
24.00 год.).

Проект порядку денного та проекти рішень.
1. Обрання лічильної комісії Зборів. Проект рішення: Обрати лічильну 

комісію Зборів в наступному складі:
Голова лічильної комісії – Кубик Марія Михайлівна, член лічильної комісії – 

Гладюк Тетяна Василівна.
Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту 

її обрання та до закінчення загальних Зборів.
2. Обрання голови та секретаря Зборів. Проект рішення: обрати Головою 

Зборів – Цимбалюка Ігоря Олександровича, а секретарем Зборів обрати – 
Дещинську Наталію Анатоліївну.

3.Затвердження порядку голосування на Зборах та регламенту загальних 
зборів акціонерів. Проект рішення: Щодо затвердження порядку голосування 
пропонується: Голосування з питань порядку денного Зборів проводиться ви-
ключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були 
затверджені директором Товариства та які акціонери, (представники акціонера), 
отримують під час реєстрації. Бюлетень для голосування визнається недійсним 
у разі, якщо на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера), рек-
візити акціонера (представника акціонера), акціонер (представник акціонера) не 
позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування 
щодо проекту рішення, а також бюлетень відрізняється від офіційного виготов-
леного Товариством зразка, та не відповідає по формі та/або тексту, що затвер-
джені директором Товариства. Бюлетені для голосування, визнані недійсними, 
не враховуються під час підрахунку голосів. З питань порядку денного принцип 
голосування: одна голосуюча акція – один голос.

З питань 1-9 порядку денного рішення приймається простою більшістю голо-
сів, а з питання 10 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голо-
сів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власни-
ками голосуючих з відповідного питання акцій. Голова Зборів оголошує питання 
порядку денного та ставить питання на голосування. Підрахунок результатів 
голосування з кожного питання порядку денного здійснюється Лічильною комі-
сією після обговорення та голосування з кожного питання порядку денного.

Протокол загальних зборів акціонерів Товариства підписують обрані Голо-
ва та Секретар загальних зборів акціонерів Товариства. 

Щодо регламенту загальних зборів акціонерів пропонується:
На Зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, ви-

несених на голосування.
Час для виступів на Зборах:
- доповідь по питаннях порядку денного Зборів – до 10 хвилин;
- виступ осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні – до 3 хви-

лин;
- повторні виступи з одного питання, зауваження і відповіді на запитання - 

до 2 хвилин
Після голосування з кожного питання порядку денного, перерва 2 хвили-

ни для підрахунку результатів голосування.
Голова загальних зборів акціонерів має право позбавити слова особу, яка 

під час виступу не дотримується зазначеного регламенту.
Учасник загальних зборів акціонерів може виступати тільки з питань, які 

внесені до порядку денного..
Загальні збори акціонерів не можуть приймати рішення з питань, не 

включених до порядку денного.
З інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Зборів 

Товариства керуватися нормами Статуту Товариства, внутрішніх положень 
та чинного законодавства України. Загальні збори акціонерів Товариства 
продовжуються до завершення розгляду всіх питань порядку денного та 
доведення до відома акціонерів (представників акціонерів) інформації про 
результати голосування та прийняті рішення.

4. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік. Проект рішення: За-
твердити звіт Виконавчого органу за 2017 рік. Діяльність директора в 
2017 році визнати задовільною.

5. Звіт ревізора Товариства за 2017 рік. Проект рішення: Затвердити звіт 
Ревізора за 2017 рік. Діяльність Ревізора в 2017 році визнати задовільною.

6.Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товари-
ства за 2017 рік. Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товари-
ства за 2017 рік.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017рік. Проект рішення: 
Затвердити річний звіт Товариства за 2017р.

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік. Проект рішення: 

Затвердити прибуток Товариства за 2017 рік, в розмірі 2 876,00 грн. Дивіден-
ти за 2017 рік на нараховувати.

9. Надання згоди на укладення договорів купівлі-продажу об’єктів нерухомос-
ті. Проект рішення: Надати попередню згоду на укладення договорів купівлі-
продажу об’єктів нерухомості Товариства, відповідно до обмежень встановлених 
пунктом 26 статті 8.4., статтею 8.21. Статуту Товариства, щодо укладення до-
говорів, сума яких перевищує 50 000 гривень, а у випадку укладення договорів 
пов’язаних з розпорядженням нерухомим майном Товариства (в т.ч. відчуженню, 
застави і майнової поруки) на суму більше ніж 30 000 гривень. Надати попередню 
згоду на укладення та підписання договорів купівлі-продажу об’єктів нерухомос-
ті з вищенаведеними обмеженнями, на умовах визначених на власний розсуд 
директором Товариства, але не нижче експертної оцінки нерухомого майна То-
вариства.

10. Припинення ПрАТ «Шпанівагроцукор» шляхом ліквідації. Проект рішен-
ня: Затвердити рішення про припинення ПрАТ «Шпанівагроцукор» шляхом лік-
відації.

11. Припинення повноважень органів управління Товариства. Проект рішення: 
Припинити повноваження органів управління Товариства у повному складі.

12. Створення ліквідаційної комісії з припинення ПрАТ «Шпанівагроцукор» 
шляхом ліквідації. Проект рішення: Затвердити створення ліквідаційної комісії 
Товариства, шляхом призначення одноособового ліквідатора, в особі директора 
Товариства – Ющака Володимира Івановича (паспорт СР 961509 виданий 
26 травня 2003р. Демидівським РВ УМВС України в Рівненській області, ідент.
код 2513319170, проживає: Рівненська область, Демидівський район, с.Дубляни, 
вул.. І.Франка, 45) на термін до моменту завершення ліквідаційної процедури. 
Припинити повноваження посадових осіб Товариства з подальшим звільненням 
у відповідності до норм КЗпП.

13. Надання повноважень ліквідаційній комісії з припинення ПрАТ «Шпанів-
агроцукор» шляхом ліквідації. Проект рішення: Затвердити надання повнова-
жень виконавчого органу Товариства Ліквідатору - Ющаку Володимиру Іванови-
чу (паспорт СР 961509 виданий 26 травня 2003р. Демидівським РВ УМВС України 
в Рівненській області, ідент.код 2513319170, проживає: Рівненська область, 
Демидівський район, с.Дубляни, вул.. І. Франка, 45) на вчинення дій пов’язаних 
з процедурою державної реєстрації по припиненню Товариства шляхом ліквіда-
ції, у відповідності до вимог діючого законодавства України визначених ЦКУ, ГКУ, 
та Закону України «Про акціонерні товариства».

14. Затвердження порядку припинення ПрАТ «Шпанівагроцукор» шляхом 
ліквідації, встановлення терміну прийому вимог кредиторів Товариства. Проект 
рішення: Затвердити порядок припинення Товариства шляхом ліквідації наступ-
ним чином:

- після прийняття рішення про припинення Товариства шляхом ліквідації, 
повідомити письмово про таке рішення орган, що здійснив державну реє-
страцію Товариства;

- через орган державної реєстрації оприлюднити повідомлення про при-
пинення Товариства шляхом ліквідації та про порядок і строки пред’явлення 
кредиторами вимог до Товариства.

Встановити строк пред’явлення вимог – два місяці з дня публікації повідом-
лення про ліквідацію Товариства. Подати до Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку усі необхідні документи для зупинення обігу акцій. Вжити 
всіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів та задовольнити або відхи-
лити їх. Ліквідатор підписує договори щодо продажу майна Товариства. Після 
здійснення розрахунків з усіма кредиторами скласти ліквідаційний баланс та 
ліквідаційний акт. Провести розподіл між акціонерами майна, що залишається 
після задоволення вимог кредиторів і затвердження ліквідаційного балансу. 
Після закінчення процедури ліквідації, яка передбачена діючим законодавством 
України, подати державному реєстратору документи для державної реєстрації 
припинення Товариства в результаті його ліквідації. Після затвердження ліквіда-
ційного звіту та ліквідаційного балансу, подати до Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку усі необхідні документи, для скасування випуску 
акцій. Здійснити інші дії передбачені діючим законодавством.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери Товариства мають можли-
вість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається до дати проведен-
ня загальних зборів акціонерів у робочі дні тижня з 10:00 год. до 16:00 год. (обідня 
перерва з 13:00 год. до 14:00 год.) за адресою: 35600, Рівненська область, 
м. Дубно, вул. Данила Галицького, 9 (четвертий поверх), а у день проведення 
загальних зборів акціонерів, під час реєстрації акціонерів чи їх представників у 
місці проведення: 35302, Рівненська обл., Рівненський район, с. Великий Олексин, 
вул. Промислова, 2 (у приміщенні адміністративної будівлі). Документи для озна-
йомлення надаються акціонеру, або його представнику на підставі письмового 
запиту, отриманого директором Товариства Ющак В.І. не пізніше ніж за п’ять 
робочих днів до дати ознайомлення. В день проведення загальних зборів акці-
онерів Товариства документи надаються учаснику зборів для ознайомлення в 
місці їх проведення без попереднього письмового запиту. Відповідальна особа 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Товариства Ющак 
Володимир Іванович, який за надходженням запиту визначає час ознайомлення 
з документами. 

Телефон для довідок: 050 339 38 61. Інформація з проектом рішень щодо 
кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на 

ПриВатне акціонерне тоВаристВо «шПаніВаГроцукор»
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власному веб-сайті agrocukor.pat.ua
Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний 

акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту по-
рядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до 
складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного 
складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати 
проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до 
складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення за-
гальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку 
денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо 
кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити ін-
формацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера.

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

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт 

або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно 
мати при собі паспорт або інший 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 особами, які вчиняють но-
таріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встанов-
леному Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. 
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юри-
дичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її 
установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на за-
гальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голо-
сування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням 
того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голо-
сування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як 
передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить зав-
дання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування 
на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати до-
віреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм 
представникам.

шаноВні акціонери!
Приватне акціонерне товариство «Бортницький дослідно-механічний 

завод» (ідентифікаційний код 21618158), місцезнаходження: 02088, м. Київ, 
вул. Є. Харченка, 64, (далі – Товариство), повідомляє про скликання річних 
Загальних зборів Акціонерів Товариства (далі – Загальні збори), які від-
будуться 27 квітня 2018 р. о 10 годині 00 хвилин за адресою 02088, 
м. київ, вул. Є. харченка, 64, у приміщенні зали засідань.

Проект Порядку денного:
1. Обрання складу лічильної комісії річних Загальних зборів.
2. Обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних Загальних 

зборів.
4. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту.

5. Звіт Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту.

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства.

7. Про затвердження результатів діяльності Товариства за 2017 рік.
8. Розподіл прибутку і затвердження порядку покриття збитків за під-

сумками роботи Товариства у 2017 році.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

ради.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної 

комісії.
12. Обрання членів Ревізійної комісії
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства. Вста-
новлення розміру винагороди членів Наглядової ради та Ревізійної комісії 
Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-
правових договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Това-
риства.

14. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних право-
чинів.

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

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 27 квітня 2018 
року з 09:00 до 09:45 години за місцем проведення Загальних зборів.

Для участі у Загальних зборах акціонери повинні мати документи, що 
посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, 
що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право 
брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не 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 голосуван-
ня на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання дові-
реності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає 
право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, 
замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстра-
цію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого пред-
ставника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Генерального 
директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. 
У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представ-
ників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність 
якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній влас-
ності 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: 02088, м. Київ, вул. Є. Харченка, 64, ка-
бінет № 110, у робочі дні, робочі години, а в день проведення Загальних 
зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відпо-
відальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генераль-
ний директор Павловський Є.В.. Акціонери мають право не пізніше по-
чатку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо 
питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та по-
рядку денного Загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денно-
го Загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних 
зборів, а щодо кандидатів в органи Товариства – не пізніше ніж за 7 днів 
до дати проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій 
формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити 
прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, 
кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або 
проекту рішення, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - кіль-
кість 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 пропо-
зицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Гене-
рального директора Павловського Є.В. за наведеним нижче номером 
телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про прове-
дення загальних зборів, складеним станом на 23 березня 2018 року, за-
гальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 7 056 000 
штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 7 056 000 
штук.

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

Довідки за телефоном: (044) 561-25-70.
наглядова рада Прат «бдмЗ»

ПриВатне акціонерне тоВаристВо  
«бортницький дослідно-механічний ЗаВод»
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ПоВідомленнЯ Про ПроВеденнЯ річних ЗаГальних ЗборіВ
ПриВатноГо акціонерноГо тоВаристВа «Плутон»

шановний акціонер!
Приватне акціонерне товариство «Плутон» (код за ЄДРПОУ: 

23795568, місцезнаходження: 69002 м. Запоріжжя, проспект Леніна, 
буд. 75, надалі – Товариство) повідомляє про скликання річних За-
гальних зборів акціонерів, які відбудуться 27.04.2018 року о 12 го-
дині 00 хвилин за адресою: 69076 м. Запоріжжя, вул. новобудов, 5, 
перший поверх, кабінет служби безпеки № а1-02.

Проект порядку денного з проектами рішень:
1. обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
Проект рішення:
Обрати Лічильну комісію у складі:
Голова лічильної комісії – Мелікян Вікторія Вікторівна;
Член лічильної комісії – Кривоплясова Надія Володимирівна.
2. обрання Голови та секретаря Загальних зборів товариства.
Проект рішення:
Обрати Головою Загальних зборів Товариства – Голєву Тетяну Кос-

тянтинівну.
Обрати Секретарем Загальних зборів Товариства - Овсянікера Дми-

тра Юхимовича.
3. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведен-

ня Загальних зборів товариства. 
Проект рішення:
Затвердити наступний регламент Загальних зборів Товариства:
- надати виступаючим по питаннях порядку денного – до 15 хв.;
- відвести на обговорення питань порядку денного – до 5 хв.;
- на виступи, довідки – до 3 хв.;
- голосування з питань порядку денного проводиться виключно з 

використанням бюлетенів для голосування.
4. розгляд звіту дирекції товариства про результати фінансово-

господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту.

Проект рішення:
Прийняти звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності в 2017 році. Визнати результати фінансово-
господарської діяльності в 2017 році задовільними.

5. розгляд звіту ревізора товариства про результати перевірки 
фінансово-господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту ревізора. 

Проект рішення:
Прийняти звіт Ревізора Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності в 2017 році. Визнати фінансову звітність скла-
деною у відповідності вимогам законодавства, а фінансовий стан Това-
риства задовільним.

6. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2017 
рік.

Проект рішення:
Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття 

збитків) товариства за підсумками роботи в 2017 році. Прийняття 
рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивіден-
дів товариства.

Проект рішення:
Збиток минулих періодів покрити за рахунок доходу отриманого в 

2017 році. Дивіденди за 2017 рік не виплачувати. 
8. Про надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчи-

нялися товариством з 30 квітня 2016 року, окрім правочинів щодо 
відчуження активів товариства.

Проект рішення:
Надати згоду на вчинення значних правочинів, що вчинялись з 30 

квітня 2016 року, окрім правочинів щодо відчуження активів Товари-
ства.

9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних право-
чинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з 
дати прийняття такого рішення, окрім правочинів щодо відчуження 
активів товариства. 

Проект рішення:
Надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися 

Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, 
окрім правочинів щодо відчуження активів Товариства. 

10. Про внесення змін до статуту Прат «Плутон» шляхом ви-
кладення його у новій редакції, та затвердження нової редакції 
статуту Прат «Плутон».

Проект рішення:

Внести зміни до статуту ПрАТ «ПЛУТОН» шляхом викладення його 
у новій редакції, та затвердити нову редакцію статуту ПрАТ «ПЛУ-
ТОН».

11. Про внесення змін до положення про Загальні збори 
Прат «Плутон» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:
Внести зміни до положення про Загальні збори ПрАТ «ПЛУТОН» 

шляхом викладення його в новій редакції.
12. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів 

для голосування.
Проект рішення:
Бюлетень для голосування засвідчує голова реєстраційної комісії 

своїм підписом в правому верхньому куті кожної сторінки бюлетеня з 
надписом «Засвідчено» із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові 
голови реєстраційної комісії.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів Товариства 
відбудеться 27.04.2018 року з 11:00 до 11:45 за адресою проведення 
річних Загальних зборів на підставі переліку акціонерів, які мають пра-
во на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, складеного 
станом на 24 годину 23.04.2018 р.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку ден-
ного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, 
акціонери та/або їх представники можуть ознайомитися у наступний 
строк: від дати надіслання повідомлення про проведення загальних 
зборів, до дати проведення загальних зборів, в робочі дні, робочі годи-
ни за адресою: Україна, 69076, м. Запоріжжя, вул. Новобудов, буд.5, 
ПрАТ «ПЛУТОН» перший поверх, кабінет служби безпеки №А1-02. 

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині чет-
вертій ст. 35 Закону України «Про акціонерні Товариства», розміщена 
на сайті http://www.pluton.pat.ua 

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про про-
ведення загальних зборів, складеним станом на 24 годину 23 березня 
2018 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства стано-
вить 43000 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства ста-
новить 43000 штук.

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:

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

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

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

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосуван-
ня на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання дові-
реності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає 
право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, 
замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстра-
цію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого 
представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Генераль-
ного директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах осо-
бисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька 
представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, дові-
реність якому буде видана пізніше. 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.

Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направ-
ляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до про-
екту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних 
зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку ден-

ПриВатне акціонерне тоВаристВо «Плутон»
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ного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення за-
гальних 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 інфор-
мацію, передбачену чинним законодавством України. Акціонери мають 

право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржу-
вати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту 
порядку денного загальних зборів. 

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 
річних Загальних зборів акціонерів Товариства – Овсянікер Дмитро 
Юхимович. Довідки за телефоном: (061) 2204811.

дирекція Прат «Плутон»

шановний акціонер!
ПриВатне акціонерне тоВаристВо «холдин-

ГоВа комПаніЯ «киЇВміськбуд» (код ЄдрПоу 23527052) 
(далі - товариство), що знаходиться за адресою: м. київ, вул. михайла 
омеляновича-Павленка, 4/6, інформує про проведення річних чергових 
загальних зборів акціонерів (далі - Збори). Дата та час реєстрації учас-
ників Зборів: 26 квітня 2018 року з 8:00 до 8:45.Перелік акціонерів, які мають 
право на участь у загальних зборах акціонерів, буде складено станом на 24 
годину 22 квітня 2018 року.дата та час відкриття Зборів: 26 квітня 2018 
року о 9:00 год.Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: Європей-
ський університет, м. Київ, бульвар Академіка Вернадського, 16-В (актовий 
зал №405).

Проект порядку денного:
1) Про обрання членів лічильної комісії річних чергових загальних зборів 

Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень. 
2) Про обрання Голови та Секретаря річних чергових загальних зборів 

та затвердження регламенту загальних зборів.
3) Розгляд звіту Правління про діяльність Товариства за 2017 рік та прий-

няття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
4) Розгляд звіту Наглядової ради про діяльність Товариства за 2017 рік 

та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Това-
риства.

5) Розгляд звіту Ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2017 рік 
та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Това-
риства.

6) Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7) Про затвердження розподілу прибутків або способів покриття збитків 

Товариства за 2017 рік.
8) Про затвердження фінансового плану Товариствана 2018 рік.

Проекти рішень з питань включених до проекту порядку денного:
З першого питання проекту порядку денного:
1. Обрати лічильну комісію річних чергових загальних зборів Товариства 

у складі: Голова лічильної комісії - Мальона В.В. Члени лічильної комісії: 
Давиденко О.В.; Дідик О.В.; Лісовська О.В.; Охріменко Н.М.; Плоніш А.М.; 
Серомят С.М.; Тоічкіна О.В.; Шпакова Г.В.; Краснобока В.В.

2. Лічильній комісії виконувати функції, передбачені Статутом 
ПрАТ «ХК «Київміськбуд» та чинним законодавством. 
3. Повноваження лічильної комісії припиняються після закриття річних 

чергових загальних зборів акціонерів Товариства.
З другого питання проекту порядку денного:
1. Обрати Головою зборів - Джигіля Андрія Івановича.
2. Обрати секретарем зборів - Катриченко Юрія Олексійовича.
3. Затвердити регламент проведення загальних зборів акціонерів. Голо-

ві та секретарю Зборів виконувати функції, передбачені Статутом Товариства 
та регламентом загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХК «Київміськбуд».

4. Всім учасникам загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХК «Київміськбуд» 
дотримуватись цього регламенту під час проведення Зборів.

З третього питання проекту порядку денного:
1. Затвердити звіт Правління про діяльність Товариства за 2017 рік.
2. Визнати роботу Правління ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2017 рік «за-

довільною».
З четвертого питання проекту порядку денного:
1. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ХК «Київміськбуд» про резуль-

тати діяльності Товариства за 2017 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2017 рік 

«задовільною».
3. Наглядовій раді забезпечити ефективний контроль за діяльністю То-

вариства та за виконанням Правлінням рішень, прийнятих Загальними 
зборами акціонерів.

З п’ятого питання проекту порядку денного:
1. Затвердити звіт Ревізійної комісії про діяльність Товариства 
за 2017 рік.
2. Визнати роботу Ревізійної комісії ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2017 рік 

«задовільною».
3. Ревізійній комісії забезпечити контроль за фінансово-господарською 

діяльністю Товариства у 2018 році, здійснювати передбачені законодавством 
та Статутом перевірки діяльності Товариства.

З шостого питання проекту порядку денного:
1. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
З сьомого питання проекту порядку денного:
1. Затвердити використання чистого прибутку, одержаного Товариством 

за 2017 рік у сумі 71 231 тис. грн., а саме:
- частину чистого прибутку у сумі 28 492 тис. грн., що становить 40% від 

суми чистого прибутку, одержаного Товариством у 2017 році, направити на 
виплату дивідендів;

- у резервний фонд направити 10 000 тис. грн.;
- у фонд розвитку виробництва направити 32 738 тис. грн.
2. Виплату дивідендів розпочати з 02.07.2018 згідно з переліком осіб, які 

мають право на отримання дивідендів на зазначену дату та завершити 
31.10.2018.

3. Правлінню Товариства забезпечити виплату дивідендів безпосередньо 
акціонерам Товариства у встановлені Загальними зборами акціонерів термін 
в порядку визначеному чинним законодавством. 

З восьмого питання проекту порядку денного:
1. Затвердити фінансовий план Товариства на 2018 рік.
2. Правлінню Товариства забезпечити виконання показників фінансово-

го плану Товариства на 2018 рік.
для участі у Зборах Вам необхідно:
► мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу акціо-

нера чи його представника;
► для представників акціонерів юридичних осіб та фізичних осіб при 

собі мати довіреність на право участі у Зборах, оформлену згідно чинного 
законодавства.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком 
денним Зборів, за місцезнаходженням Товариства - м. Київ, вул. Михайла 
Омеляновича-Павленка, 4/6, кім. 701, з понеділка по четвер з 15:00 год до 
17:30 год. Попередній запис та телефон для довідок: (044) 280-22-93. Від-
повідальна особа по роботі з акціонерами –Джигіль А.І.

Акціонери мають права, надані відповідно до вимог статей 36 та 38 За-
кону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватись 
після отримання повідомлення про проведення загальних зборів протягом 
строку, передбаченим зазначеним законом.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
порядку денного,а також інформація, передбачена ч. 4 статті 35 Закону 
України «Про акціонерні товариства» знаходиться на веб-сайті за адресою 
https://kmb.ua.

наглядова рада, Правління Прат «хк «київміськбуд»
основні показники фінансово-господарської діяльності  

Прат «хк «київміськбуд» за міжнародними стандартами (в тис. грн.)
найменування показників Період

звітний
2017р.

попередній
2016р.

Усього активів 7 017 967 6 231 014
Основні засоби 255 236 368 394
Довгострокові фінансові інвестиції 22 440 22 445
Запаси 6 062 429 5 470 635
Сумарна дебіторська заборгованість 339 026 97 874
Грошові кошти та їх еквіваленти 127 861 175 585
Нерозподілений прибуток 1 512 460 1 474 759
Власний капітал 1 589 413 1 551 521
Статутний капітал 16 535 16 535
Довгострокові зобов’язання 1 681 004 864 350
Поточні зобов’язання 3 747 550 3 815 143
Чистий прибуток (збиток) 71 231 99 885
Середньорічна кількість акцій (шт.) 66 138 480 66 138 480
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 693 660

наглядова рада, Правління Прат «хк «київміськбуд»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ПриВатне акціонерне тоВаристВо
«комПаніЯ З уПраВліннЯ актиВами 
адміністратор ПенсійноГо Фонду 

«брокбіЗнесінВест»
Повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТ-

НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИ-
ВАМИ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ», які 
відбудуться 27 квітня 2018 року об 11.00 за місцезнаходженням товариства: 
01135, м. Київ, вул. Дмитрівська , буд.75, оф.155. Реєстрація акціонерів для 
участі у зборах починається о 10 год. 00 хв., та закінчується о 10 год. 45 хв. 
за місцем проведення Загальних зборів. Дата складання переліку акціонерів, 
які мають право на участь у зборах – 23 квітня 2018 року.

Перелік питань, що вносяться на голосування:
1. Затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) та річної 

фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. 
3. Звіт ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2017 рік.
4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2017 рік, 

прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
5. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 

рік. 
6. Прийняття рішення щодо попереднього схвалення значних правочинів, 

які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати 
прийняття такого рішення та надання відповідних повноважень.

Із матеріалами, пов’язаними із проведенням річних Загальних зборів, 
акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, 

вул. Дмитрівська , буд.75, оф.155, в робочий час, із 9-ії до 17-ої години 
кожного робочого дня. У день проведення річних загальних зборів акціоне-
ри можуть ознайомитись із документами також у місці їх проведення. Особа, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів із документами – Сер-
гійко Галина Миколаївна, начальник відділу обліку та управління активами 
ПрАТ «КУА АПФ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ».

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати при собі паспорт, пред-
ставникам акціонерів та юридичним особам – паспорт та доручення (дові-
реність), оформлене згідно чинним законодавством. Тел: (044) 246-66-19.

основні показники фінансово-господарської діяльності Прат «куа 
аПФ «брокбіЗнесінВест» (тис.грн.)

Найменування показника Період
2017 2016

Усього активів 18441 18557
Основні засоби (за залишковою вартістю) 60 88
Запаси 4 2
Сумарна дебіторська заборгованість 4362 4409
Гроші та їх еквіваленти 580 619
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 25 11
Власний капітал 18208 18194
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 18000 18000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 233 363
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 14 (768)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 12000000 12000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

- -

Голова Наглядової Ради  О.М. Дубров 

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

не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та 
телефон емітента

ПриВатне акцIонерне 
тоВаристВо «ПаЖ-
холдIнГ», 21738980, Волинська , 
43023, м. Луцьк, вул. Карбишева 2, 
(0332) 786040,

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

26.03.2018

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

pag.voltex-melange.com

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПублIчне акцIонерне 

тоВаристВо 
"береГIВський 
м'ЯсокомбIнат"

2. Код за ЄДРПОУ 00443468
3. Місцезнаходження 90202, мiсто Берегове, ВУЛИЦЯ 

СIЛЬВАЯ, будинок 3
4. Міжміський код, телефон та факс 80314143098 80314143101
5. Електронна поштова адреса KochkalovA@ulf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://meat-beregove.com.ua/

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

II. текст повідомлення
Вiдповiдно до наказу Директора ПАТ «Берегiвський м'ясокомбiнат» №1 

вiд 26.03.2018 року, прийнято рiшення призначити Яворську Наталiю 
Михайлiвну Головним бухгалтером з 27.03.2018р. Згоди на оприлюдення 
паспортних даних особа не надала. Строк, на який призначено (обрано) 
особу - невизначено. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Яворська Наталiя Михайлiвна 
останнi 5-ть рокiв займала посади: Головний бухгалтер ТОВ «КРОК-
Укрзалiзбуд»; фахiвець з внутрiшнього аудиту вiддiлу внутрiшнього аудиту 
ПрАТ «Райз-Максимко». На даний час також працює Фахiвцем з 
внутрiшнього аудиту ТОВ «Управлiнське товариство «УЛФ».

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством.
2. Найменування посади ШТЕФАНЮК ВАСИЛЬ ФЕДОРОВИЧ 
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 26.03.2018
(дата)

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПриВатне акцIонерне 

тоВаристВо 
"корПорацIЯ 
"IнтераГросистема"

2. Код за ЄДРПОУ 24839440
3. Місцезнаходження 15600, м. Мена Чернiгiвської обл., 

вул. Гастелло, 4
4. Міжміський код, телефон та факс (0462)601-731 (0462)601-731
5. Електронна поштова адреса interagrosistema@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, 

яким належить 10 і більше відсотків 
голосуючих акцій

II. текст повідомлення
Акцiонером Юхименком Сергiєм Сергiйовичем було вiдчужено 40% 

акцiй товариства на користь акцiонера Юхименка Сергiя Володимировича, 
внаслiдок чого розмiр частки у статутному капiталi акцiонера 

Юхименка Сергiя Володимировича зрiс з 8,28% до 48,28%.
Усi акцiї є голосуючими.
Акцiонером Юхименком Сергiєм Сергiйовичем було вiдчужено 40% 

акцiй товариства на користь акцiонера Юхименка Сергiя Володимировича, 
внаслiдок чого розмiр частки у статутному капiталi акцiонера Юхименка 
Сергiя Сергiйовича зменшився з 40% до 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 Юхименко Сергiй Володимирович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 22.03.2018
(дата)
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Повідомлення про проведення загальних зборів
(код за ЄДРПОУ: 00220477)

до уваги акціонерів
Публічного акціонерного товариства «науково-дослідний і проектно-

конструкторський інститут атомного та енергетичного 
насособудування» (код ЄдрПоу 00220477), 

місцезнаходження товариства: україна, м. суми, вул. 2-га Залізнична, 2.
Повідомляємо Вас про проведення річних загальних зборів

Пат «науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут 
атомного та енергетичного насособудування»!

Місце реєстрації учасників та проведення річних загальних зборів: 
україна, м. суми, вул. 2-га Залізнична, 2, (кімната №118). Дата та час 
початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для 
участі у річних загальних зборах: 27 квітня 2018 року, з 14.00 год. до 14.50 год. 
Дата та час відкриття (проведення) річних загальних зборів: 27 ківтня 2018 
року о 15.00 год. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на 
участь у річних загальних зборах, встановлена 23 квітня 2018 року (станом 
на 24 годину).

Проект ПорЯдку денноГо:
1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства 

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

зборів Товариства.
3. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-

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

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

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

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

ті Товариства у 2017 році, в тому числі затвердження розміру річних диві-
дендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до 
результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

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

Товариства в новій редакції.
10. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2019 рік.
11. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством 

знач ного правочину та правочину, щодо вчинення якого є заінтересова-
ність.

12. Затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради.
13. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради 

Товариства.
14. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Това-

риства.
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 

денного річних загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайоми-
тися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведен-
ня річних загальних зборів щоденно (крім вихідних, святкових та неробочих 
днів), з 08.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.), 
за адресою: Україна, м. Суми, вул. 2-га Залізнична, 2, ПАТ «ВНДІАЕН», 
юридичне бюро (кімната №119), а в день проведення зборів – також у місці 
проведення реєстрації для участі у зборах та у місці проведення зборів з 
08.00 годин до 14.00 годин. Відповідальним за порядок ознайомлення акці-
онерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, є корпоративний секретар – Денисенко Роман Вікторович.

Телефон для довідок: (0542) 25-13-71.
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 

проекту порядку денного розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: 
www.vniiaen.sumy.ua.

У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з 
питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», 
акціонери мають можливість ознайомитися з проектом договору про викуп 
Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону 
України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількос-
ті і загальної вартості акцій) є єдиними для всіх акціонерів. Акціонери мають 
можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій 
з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення 
річних загальних зборів щоденно (крім вихідних, святкових та неробочих 
днів), з 08.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.), 
за адресою: Україна, м. Суми, вул. 2-га Залізнична, 2, ПАТ «ВНДІАЕН», 
юридичне бюро (кімната №119), а в день проведення зборів – також у місці 
проведення реєстрації для участі у зборах та у місці проведення зборів з 
08.00 годин до 14.00 годин.

Товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку 

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

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

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

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради То-
вариства відповідно до частини другої цієї статті, обов’язково включається 
до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповід-
ного кандидата.

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

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше 
відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту 
порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про 
включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція 
вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з до-
триманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного за-
гальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегі-
ального виконавчого органу одночасно обов’язково подається пропозиція 
щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу 
акціонерного товариства або призначення особи, яка тимчасово здійснюва-
тиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шля-
хом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

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

недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим 
частини 2 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»;

неповноти даних, передбачених абзацом першим частини 2 або части-
ною 3 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних 
зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 
5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених 
абзацом другим та/або третім частини 6 статті 38 Закону України «Про ак-
ціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішен-
ня із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, ви-
значених статутом Товариства.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту по-
рядку денного загальних зборів Товариства надсилається наглядовою радою 
акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

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

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його 
пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення за-
гальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішен-
ня про зобов’язання Товариства провести загальні збори з питання, у включен-
ні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Для реєстрації та участі в річних загальних зборах акціонерам необхідно 
мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, також - довіреність або 
інші документи, які посвідчують право представника на участь у річних за-
гальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України. Пред-
ставником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може 
бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також 
уповноважена особа держави чи територіальної громади.

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

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних 
зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа 
юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної 

Публічне акціонерне тоВаристВо «наукоВо-дослідний і Проектно-конструкторський 
інститут атомноГо та енерГетичноГо насособудуВаннЯ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента (для опублікування в офіційному друкованому виданні)/ 
і.Загальні відомості 

1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ» 2.Код за ЄДРПОУ: 00292333 3.Місцезнаходження: 
69600 м.Запоріжжя, вул. М.Краснова, 12-а 4.Міжміський код, телефон та 
факс: (061)228-28-84, (061)228-28-84 5.Електронна поштова адреса: 
marinaem@zpnerudprom.com.ua 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
http://00292333.smida.gov.ua 7.Вид особливої інформації або інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомос-
ті про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих 
акцій публічного акціонерного товариства. 

іі.текст Повідомлення 
З переліку акціонерів, який отримано від ПАТ «НДУ» Товариству стало 

відомо, що пакет власника акцiй ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ФIНТЕХНОЛОГIЇ» (Пайовий венчурний 
недиверсифiкований закритий iнвестицiйний фонд»КОНЦЕПТ» 
(мiсцезнаходження: 50002, Днiпропетровська обл., Криворiзький р-н, м.
Кривий Рiг, вул.Кобилянського, 219, ЄДРПОУ 33874456, реєстрацiйний код 
за ЄДРIСI 2331336) без змін. Кiлькiсть акцiй 18502900шт. Розмiр частки 
акцiонера 34,9718% в загальної кiлькостi акцiй. Розмiр частки в загальної 
кiлькостi голосуючих акцiй збільшився на 0,2484% з 35,0243% до 35,2727%. 
З переліку акціонерів, який отримано від ПАТ «НДУ» Товариству стало відо-
мо, що пакет власника акцiй ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КАПРАНА» (мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Покров-
ська, буд.9, Україна, ЄДРПОУ 38483138) без змін. Кiлькiсть акцiй 4761720шт. 
Розмiр частки акцiонера 9,0000% в загальної кiлькостi акцiй. Розмiр частки 
в загальної кiлькостi голосуючих акцiй збільшився на 0,0639% з 9,0135% до 
9,0774%. З переліку акціонерів, який отримано від ПАТ «НДУ» Товариству 
стало відомо, що пакет власника акцiй БОЛКОТРА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД 
(мiсцезнаходження: Арх.Макаріу ІІІ, оф.5-й поверх, 3026, Лімасол, 155 ПРО-
ТЕАС ХАУС, Кіпр, код 336629) без змін. Кiлькiсть акцiй 5285510шт. Розмiр 
частки акцiонера 9,9900% в загальної кiлькостi акцiй. Розмiр частки в за-
гальної кiлькостi голосуючих акцiй збільшився на 0,0709% з 10,005% до 

10,0759%. З переліку акціонерів, який отримано від ПАТ «НДУ» Товариству 
стало відомо, що пакет власника акцiй ЕТОРІМІА ТРЕЙДІНГ ЛТД 
(мiсцезнаходження: Мирмідонон, буд.11А, Лімасол, Като Полемідіа, 4170, 
Кіпр, код 343544) без змін. Кiлькiсть акцiй 5285510шт. Розмiр частки акцiонера 
9,9900% в загальної кiлькостi акцiй. Розмiр частки в загальної кiлькостi голо-
суючих акцiй збільшився на 0,0709% з 10,005% до 10,0759%. З переліку 
акціонерів, який отримано від ПАТ «НДУ» Товариству стало відомо, що 
пакет власника акцiй СОРЕВЕНО СЕРВІСИЗ ЛТД (мiсцезнаходження: Арх.
Макаріу ІІІ, оф.5-й поверх, 3026, Лімасол, 155 ПРОТЕАС ХАУС, Кіпр, код 
323848) без змін. Кiлькiсть акцiй 5285510шт. Розмiр частки акцiонера 9,9900% 
в загальної кiлькостi акцiй. Розмiр частки в загальної кiлькостi голосуючих 
акцiй збільшився на 0,0709% з 10,005% до 10,0759%. З переліку акціонерів, 
який отримано від ПАТ «НДУ» Товариству стало відомо, що пакет власника 
акцiй МІСАНДАЙКО ХОЛДІНГЗ ЛТД (мiсцезнаходження: Арх.Макаріу ІІІ, 
оф.5-й поверх, 3026, Лімасол, 155 ПРОТЕАС ХАУС, Кіпр, код 281104) без 
змін. Кiлькiсть акцiй 4777667шт. Розмiр частки акцiонера 9,0301% в загаль-
ної кiлькостi акцiй. Розмiр частки в загальної кiлькостi голосуючих акцiй 
збільшився на 0,0641% з 9,0437% до 9,1078%. З переліку акціонерів, який 
отримано від ПАТ «НДУ» Товариству стало відомо, що пакет власника акцiй 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЧЕЛСІ» 
(мiсцезнаходження: 50065, Україна, Дніпропетровська область, м.Кривий 
Ріг, Революційна, буд.17, ЄДРПОУ 32692795) без змін. Кiлькiсть акцiй 
4999653шт. Розмiр частки акцiонера в загальної кiлькостi акцiй 9,4497%. 
Розмiр частки в загальної кiлькостi голосуючих акцiй збільшився на 0,0671% 
з 9,4639% до 9,5310%. З переліку акціонерів, який отримано від ПАТ «НДУ» 
Товариству стало відомо, що пакет власника акцiй ТОВАРИСТВО З ОБ-
МЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ГРІНВОЛТРЕЙД» (мiсцезнаходження: 
73021, м. Херсон, вул.Патона, буд.4, код за ЄДРПОУ 36008774) без змін. 
Кiлькiсть акцiй 3061035шт. Розмiр частки акцiонера 5,7856% в загальної 
кiлькостi акцiй. Розмiр частки в загальної кiлькостi голосуючих акцiй збіль-
шився на 0,0411% з 5,7943% до 5,8354%.

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

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

2.Голова правління Верховський С. С. 26.03.2018

Публічне акціонерне тоВаристВо  
«ЗаПоріЖнерудПром»

громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним 
чи комунальним майном.

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

Повідомлення акціонером виконавчого органу Товариства про призна-
чення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за 
допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про 
електронний документообіг.

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

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може міс-
тити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного за-
гальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно 
проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен 
голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо до-
віреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі пи-
тання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого пред-

ставника на загальних зборах акціонерного товариства.
Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах 

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

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

Найменування показника Період
2017 2016

Усього активів 40903 39525
Основні засоби (за залишковою вартістю) 22140 18397
Запаси 1559 1339
Сумарна дебіторська заборгованість 1114 3120
Гроші та їх еквіваленти 149 71
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 23496 23415
Власний капітал 36844 35063
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 11234 11234
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 1038 672
Поточні зобов'язання і забезпечення 3021 3790
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 310 270
Середньорічна кількість акцій (шт.) 44935216 44935216
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,00690 0,00601

* Попередні данні, які можуть бути скориговані з урахуванням висновків 
зовнішнього аудитора. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським 
висновком, буде надана на загальних зборах Товариства.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про про-
ведення загальних зборів акціонерного товариства наданого ПАТ «НДУ» станом 
на 23.03.2018 загальна кількість акцій - 44935216 шт., голосуючих - 44119061 шт.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛИНЬВТОРМЕТ» (ідентифі-
каційний код 00193074, адреса місцезнаходження: 43025, Волинська обл., 
місто Луцьк, вулиця Шевченка, будинок 4), далі – Товариство, повідомляє, що 
у повідомленні про скликання річних загальних зборів Товариства, опублікова-
ному в офіційному виданні НКЦПФР «Бюлетень «Відомості Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку» № 57 (2810) від 23.03.2018 р. було 
допущено технічну помилку (описку) в даті проведення річних загальних збо-

рів, та даті складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах акціонерного товариства. Вважати вірним:

Дата проведення загальних зборів – 27 квітня 2018 року.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-

них зборах акціонерного товариства – 23 квітня 2018 року.
директор
Прат «ВолиньВтормет»  ковальчук т.В.

ПриВатне акціонерне тоВаристВо «ВолиньВтормет»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Приватне акціонерне товариство «ізяславська реалізаційна база 
хлібопродуктів» повідомляє про скликання чергових загальних зборів ак-
ціонерів, що відбудуться 26 квітня 2018 року об 14.00 год. за місцезнахо-
дженням товариства: м.ізяслав, вул. Вокзальна, 35, зал засідань.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах — 24.00 година 20 квітня 2018 року.

Реєстрація акціонерів з 13.00 год. до 13.45 год. 
Проект порядку денного:

1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи 
загальних зборів акціонерів. 

2. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності товариства за 
2017 рік. 3. Звіт Наглядової ради. 4. Звіт Ревізора. 

5. Розподіл прибутків (покриття збитків). 6. Затвердження річного звіту 
та балансу товариства за 2017рік, звітів Наглядової ради і Ревізора. 

7. Обрання членів Наглядової ради і Ревізора товариства.
З матеріалами по питаннях порядку денного акціонери можуть ознайоми-

тись за місцезнаходженням товариства, м.Ізяслав, вул. Вокзальна, 35, (примі-
щення бухгалтерії) в робочі дні з 9-00 до 12-00 год. Відповідальна особа за 
ознайомлення -Тимощук А.В.,тел.(03852) 41607, 42775. З проектами рішень по 
питаннях порядку денного можна ознайомитись за адресою власного веб-
сайту: realbaza.km.ua. Також акціонери можуть подавати товариству письмові 
запити щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. 

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних 
зборів акціонерного товариства і подаються в письмовій формі із зазначенням 

прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому 
акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Для участі акціоне-
рів (їх представників) в загальних зборах потрібно мати документ, що посвідчує 
особу, а представникам акціонерів - засвідчену довіреність. Дирекція

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

попередній звітний
Усього активів 12483,0 12145,0
Основні засоби 11474,0 11768,0
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 18,0 18,0
Сумарна дебіторська заборгованість 115,0 146,0
Грошові кошти 876,0 213,0
Нерозподілений прибуток (130,0) 161,0
Інший додатковий капітал 4945,0 4945,0
Статутний капітал 1694,0 1694,0
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 7418,0 6599,0
Чистий прибуток (130,0) 161,0
Середньорічна кількість акцій (шт) 6776568 6776568
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець звітного 
періоду (осіб)

2 2

ПриВатне акціонерне тоВаристВо «іЗЯслаВська реаліЗаційна баЗа хлібоПродуктіВ»

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
1. ПАТ 2-Й ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 37
2. ПРАТ АВДІЇВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД 154
3. ПРАТ АВТОБАЗА № 2 9
4. ПРАТ АВТОДЕТАЛЬ 162
5. ПРАТ АГЕНТСТВО ПО РЕФІНАНСУВАННЮ ЖИТЛОВИХ КРЕДИТІВ 15
6. ПРАТ АГРОБУД 128
7. ПРАТ АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ 72
8. ПРАТ АГРОПРОМТЕХНІКА 126
9. ПРАТ АГРОТЕХНОЛОГІЯ 101
10. ПРАТ АГРОТЕХСЕРВИС 111
11. ПРАТ АГРОФОРТ 82
12. ПАТ АК ПІВДЕНТРАНСЕНЕРГО 149
13. ПРАТ АЛЕКСІ 41
14. ПАТ АЛЬФА БАНК 43
15. ПРАТ АРКСІ 78
16. ПРАТ АТП АГРОТРАНССЕРВІС 69
17. ПРАТ АТП-1 65
18. ПРАТ БАНК КРОВІ 125
19. ПРАТ БАТУРИНАГРОТЕХСЕРВІС 48
20. ПРАТ БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 116
21. ПРАТ БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ 38
22. ПРАТ БЕРЕГІВСЬКИЙ КАР’ЄР 109
23. ПАТ БЕРЕГІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ 176
24. ПРАТ БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД 32
25. ПРАТ БЕТОН 150
26. ПРАТ БОГУСЛАВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА 100
27. ПРАТ БОРОДЯНСЬКА СПМК-15 76
28. ПРАТ БОРТНИЦЬКИЙ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 173
29. ПРАТ БРОВАРСЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №50 143
30. ПРАТ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ-62 99
31. ПРАТ БУДІВЕЛЬНИК 31
32. ПРАТ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ 129
33. ПАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ 24 94
34. ПРАТ БУДІНДУСТРІЯ-3 97
35. ПРАТ ВЕГА ПЛЮС 103
36. ПРАТ ВЕЛИКА КРУЧА 33
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
37. ПАТ ВЕРБААГРОТЕХ 147
38. ПРАТ ВЕСНА-1 124
39. ПРАТ ВИЖНИЦЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБІНАТ 163
40. ВАТ ВИШПІЛЬСЬКЕ 100
41. ПРАТ ВІННИЦЯГОЛОВПОСТАЧ 125
42. ПАТ ВІННИЦЯОБЛАГРООБЛАДНАННЯ 95
43. ПРАТ ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО 63
44. ПРАТ ВІННИЦЯПОСТАЧ 152
45. ПРАТ ВІННИЦЯСЕРВІСПОСТАЧ 126
46. ПАТ ВІТАМІНИ 119
47. ПРАТ ВІТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКІВСЬКИЙ 40
48. ПРАТ ВІТЯЗЬ 105
49. ПРАТ ВОЛИНСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ 47
50. ПРАТ ВОЛИНЬВТОРМЕТ 178
51. ПАТ ВОЛИНЬГАЗ 79
52. ПРАТ ВОЛИНЬНАСІВТРАВ 47
53. ПАТ ВТБ БАНК 10
54. ПРАТ ВТОРМЕТ 45
55. ПРАТ ГАЗІНТЕК 139
56. ВАТ ГЕНІЧЕСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 124
57. ПАТ ГІБРИДНИЙ СОНЯШНИК 22
58. ПРАТ ГІДРОСИЛА АПМ 160
59. ПРАТ ГІДРОСИЛА ЛЄДА 159
60. ПРАТ ГРЕТА 5
61. ПРАТ ГРЕТА 6
62. ПРАТ ГЬОЛЬНЕР ЕКСПЕДИЦІЯ 127
63. ПАТ ДАВЕНТО-УКРАЇНА 67
64. ПРАТ ДАВІКОН 15
65. ПАТ ДАШКІВЦІ 33
66. ПРАТ ДЕЛЬТА-СЕРВІС 102
67. ПРАТ ДЖИ ЕС ТІ 164
68. ПРАТ ДІЖИТЕК-СЕРВІС 150
69. ПРАТ ДІКЕРГОФФ ЦЕМЕНТ УКРАЇНА 46
70. ПАТ ДІМ МАРОЧНИХ КОНЬЯКІВ «ТАВРІЯ» 18
71. ПРАТ ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО 164
72. ПРАТ ДНЕПРІНВЕСТСТРОЙ 165
73. ПРАТ ДНІПРО 166
74. ПРАТ ДНІПРОМЕТИЗ 68
75. ПРАТ ДОБРОБУТ ІФ 102
76. ПАТ ДОБРОПІЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 44
77. ПРАТ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ №1 87
78. ПРАТ ДРОГОБИЦЬКЕ АТП 24655 35
79. ПАТ ДУБРОВИЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 163
80. ПРАТ ДУНАЙВОДБУД - 124 140
81. ПРАТ ЕЛЕКТРОСПЕЦБУД-СЛАВУТИЧ 136
82. ПРАТ ЕЛЬВОРТІ ГРУП 161
83. ПРАТ ЕНЕРГОПОЛЬ-УКРАЇНА 84
84. ПРАТ ЕФЕС УКРАЇНА 23
85. ПРАТ ЄВРО-АЗІАТСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІНІСТ» 151
86. ПРАТ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДІМ 47
87. ПРАТ ЄВРОТЕРМІНАЛ 93
88. ПРАТ ЖИТЛОБУД 36
89. ПРАТ ЗАВОД НЕСТАНДАРТНОГО УСТАТКУВАННЯ 107
90. ПРАТ ЗАПОРІЖБУДМАШ 115
91. ПАТ ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ 178
92. ПРАТ ЗАПОРІЖПОЛІМЕРТАРА 122
93. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛПЛЕМПІДПРИЄМСТВО 137
94. ПРАТ ЗЕВС КЕРАМІКА 134
95. ПРАТ ЗЕРНОПРОДУКТ МХП 85
96. ПАТ ЗІМОНТ 6
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
97. ПАТ ЗІМОНТ 13
98. ПРАТ ІВАНО-ДОЛИНСЬКИЙ СПЕЦКАР’ЄР 32
99. ПАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬК ВІННИЦЯМ'ЯСО 39
100. ПРАТ ІВЕКС КАПІТАЛ 38
101. ПРАТ ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД 8
102. ПАТ ІЗМАЇЛСНАБСЕРВІС 7
103. ПРАТ ІЗЯСЛАВСЬКА РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА ХЛІБОПРОДУКТІВ 179
104. ПАТ ІМ. ЩОРСА 27
105. ПРАТ ІМПЕРІАЛ ТОБАККО ПРОДАКШН УКРАЇНА 28
106. ПРАТ ІНФРАКОН 96
107. ПРАТ ІРШАВСЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ ЗАВОД 101
108. ПРАТ ІСКРА 78
109. ПРАТ КАЛАНЧАЦЬКИЙ МАСЛОЗАВОД 98
110. ПРАТ КАЛИНІВСЬКЕ АТП 10509 132
111. ПАТ КАЛУШАВТОТРАНС 130
112. ПРАТ КАМ’ЯНСЬКИЙ 98
113. ПАТ КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 66
114. ПРАТ КИЇВ-АНТЛАНТИК УКРАЇНА 132
115. ПАТ КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «РАПІД» 144
116. ПАТ КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «РАПІД» 145
117. ПАТ КИЇВСЬКА ФАБРИКА ТЕХНІЧНИХ ПАПЕРІВ 145
118. ПРАТ КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО БАКАЛЕЇ 59
119. ПРАТ КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКСКАВАЦІЇ 25
120. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД ВУГІЛЛЯ 56
121. ПАТ КІРОВОГРАДОЛІЯ 148
122. ПРАТ КІРОВОГРАДСЬКА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ 159
123. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» 167
124. ПАТ КОМПАНІЯ РАЙЗ 138
125. ПРАТ КОМПЛЕКС-П 59
126. ПАТ КОНЦЕРН СТИРОЛ 70
127. ПАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ 53
128. ПРАТ КОРПОРАЦІЯ ІНТЕРАГРОСИСТЕМА 176
129. ПАТ КОСТЯНТИНІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 11409 116
130. ПРАТ КОТЕЛЕВСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПО АГРОХІМІЧНОМУ ОБСЛУГОВУВАННЮ СІЛЬСЬКОГО 

ГОСПОДАРСТВА «СІЛЬГОСПХІМІЯ»
153

131. ПРАТ КП В УКРАЇНІ 11
132. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ДОРОЖНІХ МАШИН 127
133. ПРАТ КРИВОРІЖГАЗБУД 24
134. ПРАТ КРИВОРІЗЬКЕ РИБОВОДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 168
135. ПРАТ КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД 128
136. ПРАТ КУА АПФ БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ 176
137. ПРАТ ЛАДА-ПОЛІССЯ 162
138. ПАТ ЛЕЗНИКІВСЬКИЙ КАР’ЄР 51
139. ПАТ ЛЕМЕШІВСЬКЕ 118
140. ПРАТ ЛИСЯНСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 36
141. ПРАТ ЛПГ 24
142. ПРАТ ЛУГА 11
143. ПАТ ЛУГИНСЬКА РАПТ 136
144. ПРАТ ЛУЦЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ 102
145. ПРАТ ЛУЦЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ 167
146. ПРАТ ЛЬВІВСЬКА ФАБРИКА ПАПЕРОВО-БІЛОВИХ ВИРОБІВ «БІБЛЬОС» 8
147. ПАТ ЛЬВІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО - 14630 14
148. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ СЕЛЕКЦІЙНО-ПЛЕМІННИЙ ЦЕНТР 87
149. ПАТ МАР'ЯНІВСЬКЕ 162
150. ПАТ МАР'ЯНІВСЬКЕ 163
151. ПРАТ МЕТАЛИТ 161
152. ПРАТ МЕХБУД 126
153. ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «СУДНОКОМПЛЕКТ» 123
154. ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР 94
155. ПРАТ МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ ТА ДІЛОВИХ ЗВ’ЯЗКІВ «КОНСАЛТІНГ УКРАЇНА» 50
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
156. ПРАТ МОЛОДІЖНИЙ ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТ 114
157. ПАТ МОНФАРМ 23
158. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «СЕНСОР» 111
159. ПАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА» 112
160. ПАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ АТОМНОГО ТА 

ЕНЕРГЕТИЧНОГО НАСОСОБУДУВАННЯ
177

161. ПРАТ НГМЗ-БУР 42
162. ПРАТ НИВА 145
163. ПАТ НІЖИНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА 134
164. ПАТ НІЖИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 81
165. ПРАТ НІКСТРОМ 104
166. ПРАТ НОВАГАЗ 48
167. ПРАТ НОВОГРАД - ВОЛИНСЬКИЙ ПИВОВАРНИЙ ЗАВОД 106
168. ПРАТ НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ 127
169. ПРАТ НОВОСЕЛИЦЬКИЙ КАР’ЄР 103
170. ПРАТ ОБЛАСНА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА 98
171. ПАТ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО 15
172. ПАТ ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИПУСКУ КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВИХ АВТОМАТІВ 19
173. ПРАТ ОРІХІВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА 122
174. ПРАТ ОСОБЛИВЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО КОМПЛЕКТНИХ ПРИСТРОЇВ 62
175. ПРАТ ПАВЛОГРАДХЛІБ 164
176. ПРАТ ПАЖ-ХОЛДІНГ 176
177. ПРАТ ПАРК ІНВЕСТ 71
178. ПРАТ ПАС І КО 71
179. ПРАТ ПДТ УКРАЇНА 61
180. ПРАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №2 167
181. ПАТ ПІВДЕНЕНЕРГОМОНТАЖ 108
182. ПРАТ ПІДВОДТРУБОПРОВІД 70
183. ПАТ ПІК 141
184. ПРАТ ПІРАМІС 158
185. ПАТ ПЛАЗМАТЕК 93
186. ПАТ ПЛЕМЗАВОД «СТЕПНОЙ» 123
187. ПАТ ПЛЕМПТАХОРАДГОСП «БРОВАРСЬКИЙ» 50
188. ПРАТ ПЛУТОН 174
189. ПРАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ШЕПЕТІВКАГАЗ» 133
190. ПРАТ  ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ КОРОСТИШІВГАЗ 71
191. ПАТ ПОЛТАВА-БАНК 7
192. ПРАТ ПОЛТАВСЬКЕ 153
193. ПРАТ ПОСТУП І КАПІТАЛ 61
194. ПРАТ ПРИДУНАЙСЬКИЙ 104
195. ПАТ ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ 74
196. ПРАТ ПРОКСІМУС 26
197. ПАТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 156
198. ПРАТ РБУ-56 37
199. ПРАТ РІВНЕАЗОТ 61
200. ПРАТ РІВНЕНСЬКА ФАБРИКА НЕТКАНИХ МАТЕРІАЛІВ 144
201. ПРАТ РІВНЕНСЬКИЙ ЗАВОД НАДМІЦНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ 148
202. ПРАТ РІВНЕСІЛЬСЕРВІС 105
203. ПРАТ РОДОС 151
204. ПРАТ РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА» 52
205. ПАТ САБАРІВСЬКИЙ КАР’ЄР 121
206. ПАТ САН ІНБЕВ УКРАЇНА 14
207. ПРАТ СЕЛЕНА 31
208. ПРАТ СЕМЕНІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 39
209. ПРАТ СИСТЕМ СОЛЮШНС 127
210. ПРАТ СІГМА-СПОРТ 114
211. ПРАТ СК ЄВРОНІС УКРАЇНА 146
212. ПРАТ СК ПАРТНЕРС 168
213. ПРАТ СК ПЛАНЕТА СТРАХУВАННЯ 171
214. ПРАТ СКБ-ІНВЕСТ 165
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
215. ПАТ СКТБ «ЕЛЕМЕНТ» 95
216. ПРАТ СЛОВ’ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 49
217. ПРАТ СЛОВ’ЯНСЬКІ ШПАЛЕРИ - КФТП 110
218. ПРАТ СОФОТ 152
219. ПРАТ СП УКРЕНЕРГОЧОРМЕТ 17
220. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 117
221. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ МОНТАЖНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«СИМВОЛ»
102

222. ПРАТ СПЕЦІАЛЬНЕ ПРОЕКТНЕ ТА КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО 
«ЗАПОРІЖГІДРОСТАЛЬ»

98

223. ПРАТ СТАРИЙ ХРЕЩАТИК 51
224. ПАТ СТАРОБІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД 115
225. ПАТ СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 96
226. ПРАТ СТАРТ 137
227. ПАТ СТЕБНИЦЬКЕ ГІРНИЧО-ХІМІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІМІНЕРАЛ» 20
228. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА» 124
229. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛС» 9
230. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛС» 12
231. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛС» 23
232. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕТАЛОН» 69
233. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ ДЕЛЬФІН 143
234. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ СВІСС КЛАСІК ЛАЙФ 16
235. ПРАТ ТЕЛЕВІЗІЙНА СЛУЖБА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 56
236. ПРАТ ТЕПЛИКРАЙАГРОХІМ 169
237. ПРАТ ТКШЗ 153
238. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «ГІДРОСИЛА» 158
239. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «ЧЕРВОНА ЗІРКА» 160
240. ПРАТ ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПЕРЛИНА» 155
241. ПРАТ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНИЙ КОМБІНАТ «ЗАХІДУКРТРАНС» 34
242. ПРАТ ТРК «ВЕСЕЛКА» 30
243. ПРАТ УКРАЇНА 106
244. ПРАТ УКРАЇНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА БІРЖА 43
245. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН 131
246. ПРАТ УКРГАЗВИДОБУТОК 25
247. ПАТ УКРПРОМАВТОШИНОРЕМОНТ 36
248. ПАТ УКРСИББАНК 55
249. ПРАТ УКРТРАНСНАФТАБЕЗПЕКА 30
250. ПРАТ УКТОРГІМПЕКС 15
251. ПРАТ УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» 77
252. ПАТ УНІВЕРСАЛ БАНК 58
253. ПРАТ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ 

«СПЕЦСІЛЬГОСПМОНТАЖ»
99

254. ПРАТ ФІРМА «ТОРГВУГІЛЛЯ» 155
255. ПРАТ ФІРМА МЕБЛІ 120
256. ПАТ ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» 164
257. ПРАТ ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ШАХТАР» (ДОНЕЦЬК) 41
258. ПРАТ ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТІД 167
259. ПРАТ ХЕРСОНМОНОЛІТБУД 100
260. ПРАТ ХІМЕКСІ 101
261. ПРАТ ХК КИЇВМІСЬКБУД 175
262. ПРАТ ХМІЛЬНИКМЕБЛІ 113
263. ПРАТ ЧЕРКАСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 149
264. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКА БАЗА «СПОРТТОВАРИ» 60
265. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКА ЛЬОНОНАСІННИЦЬКА СТАНЦІЯ 34
266. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД 41
267. ПАТ ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» 21
268. ПРАТ ШПАНІВАГРОЦУКОР 172
269. ПРАТ ЮЖМОРМОНТАЖ 118
270. ПРАТ ЯМПІЛЬСЬКА ПМК №182 51
271. ПРАТ ЯМПІЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10551 113
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку 
пе ред плат ний ін декс: 96370

Офі цій не ви дан ня 
Національної ко мі сії 
з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку

пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

Ре єс тра цій не сві доц тво:
КВ №192059005 ПР 
від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
юс ти ції Ук ра ї ни

Зас нов ник:
Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку 
(рішення Комісії від  
20.08.2015 року № 1316)

Ви да вець:
Державна установа 
«Агентство з розвитку інфраструктури  
фондового ринку України»

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 5864397,
e ma il: l.kolomiets@smida.gov.ua

при йом ого ло шень —
e ma il: 
newspaper@smida.gov.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394, 
(044) 4983816,
(044) 4983815

Ад ре са для лис ту ван ня: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206

Ад ре са ре дак ції: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206
www.smida.gov.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 18059/2
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
26.03.2018 р. 

Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 394,39 грн 
На рік — 4732,68 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
350,00 грн
Ціна на рік: 
4200,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4983816
 (044) 4983815

   
  Я передплачую бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
  ПІБ
  Індекс                      Адреса

  Телефон                          e-mail
        
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього
     
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього

21676262

322669

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 


