
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

16.02.2018  м. Київ  № 92

Про затвердження Змін до 
Положення про функціону-
вання фондових бірж

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 16 березня 2018 року

за № 324/31776

Відповідно до абзацу другого статті 3, пунктів 1, 5 
частини першої, пунктів 1, 7 частини другої статті 7, 
пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне ре-
гулювання ринку цінних паперів в Україні», статей 23, 
25 Закону України «Про цінні папери та фондовий ри-
нок» Національна комісія з цінних паперів та фондо-
вого ринку

В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Зміни до Положення про функціону-

вання фондових бірж, затвердженого рішенням Наці-
ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 22 листопада 2012 року № 1688, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2012 року за 

№ 2082/22394 (із змінами) (далі – Зміни), що дода-
ються.

2. Департаменту методології регулювання професій-
них учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забез-
печити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на 
відповідність Конвенції про захист прав людини і осно-
воположних свобод до Секретаріату Урядового уповно-
важеного у справах Європейського суду з прав людини 
Міністерства юстиції України; 

подання цього рішення на державну реєстрацію до Мі-
ністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-
сайті Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(Юшкевич О.) забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному друкованому виданні Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного 
опублікування.

5. Фондовим біржам протягом трьох місяців з дати на-
брання чинності цим рішенням привести свою діяльність 
у відповідність до вимог Змін.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку Тарабакіна Д.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 92 від 16.02.2018 р.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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

№59 (2812) 27.03.2018 р. (частина 1)

У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку
16 лютого 2018 року № 92
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України
16 березня 2018 року
за № 324/31776

Зміни 
до Положення про функціонування фондових бірж

1. У пункті 2 розділу І:
доповнити пункт після абзацу двадцять третього но-

вим абзацом двадцять четвертим такого змісту:
«накопичений купонний (процентний) дохід за облігаці-

єю (далі – НКД) – частина купонного (процентного) доходу 
за облігацією, яка розраховується пропорційно кількості 
днів від дати виплати попереднього купонного доходу, або 
дати розміщення облігації, або дати початку нарахування 
першої купонної виплати до дати проведення грошових 
розрахунків за договором купівлі-продажу облігації;».

У зв’язку з цим абзаци двадцять четвертий – сорок 
другий вважати відповідно абзацами двадцять п’ятим – 
сорок третім;

абзац двадцять дев’ятий викласти у такій редакції:
«поточна ціна цінного папера – ціна цінного папера, 

що розраховується як середнє арифметичне зважене цін 
біржових контрактів (договорів), укладених за таким цін-
ним папером за проміжок часу, визначений правилами 
біржі, але не більший, ніж 1 хвилина (розрахунковий пе-
ріод) відповідно до 

вимог цього Положення. Поточна ціна облігації розра-
ховується без врахування НКД. Під час розрахунку поточ-
ної ціни цінного папера не враховуються договори РЕПО, 
біржові контракти (договори), укладені на підставі адрес-
них заявок, а також під час первинного розміщення цінних 
паперів, на односторонніх аукціонах та під час проведен-
ня торгів з продажу акцій, що належать державі;»;

доповнити пункт після абзацу тридцятого новим абза-
цом тридцять першим такого змісту:

«процентний пункт – одиниця, яка застосовується для 
порівняння величин, виражених у процентах;».

У зв’язку з цим абзаци тридцять перший – сорок третій 
вважати відповідно абзацами тридцять другим – сорок 
четвертим;

доповнити пункт після абзацу сорок першого новим 
абзацом сорок другим такого змісту:

«ціна облігації – сума НКД та добутку «чистої» ціни об-
лігації на номінальну вартість;».

У зв’язку з цим абзаци сорок другий – сорок четвертий 
вважати відповідно абзацами сорок третім – сорок п’ятим;

доповнити пункт після абзацу сорок третього новим 
абзацом сорок четвертим такого змісту:

«чиста» ціна облігації – ціна облігації без врахування НКД, 
виражена у відсотках від її номінальної вартості (поточної 
номінальної вартості – для амортизаційних облігацій);».

У зв’язку з цим абзаци сорок четвертий – сорок п’ятий вва-
жати відповідно абзацами сорок п’ятим – сорок шостим.

2. Абзац дванадцятий пункту 3 розділу ІІ доповнити 
словами «, у тому числі щодо порядку примусового за-
криття позицій».

3. У розділі ІІІ:
1) в абзаці восьмому пункту 1 слова «з державним 

представником на фондовій біржі» замінити словами «з 
Комісією»;

2) абзац перший пункту 5 замінити трьома новими аб-
зацами такого змісту:

«5. Допуск цінних паперів до торгівлі на фондовій біржі 
здійснюється шляхом їх унесення до біржового списку, 
крім випадків, зазначених у цьому пункті. Допуск інших 
фінансових інструментів до торгівлі на фондовій біржі 
здійснюється шляхом їх унесення до біржового списку 
фінансових інструментів.

Якщо ініціатором аукціону є член фондової біржі, у 
якого щодо цінних паперів укладено договір з Фондом 
гарантування вкладів фізичних осіб, односторонній аук-
ціон щодо продажу таких цінних паперів проводиться без 
унесення цих цінних паперів до біржового списку.

Односторонній аукціон щодо цінних паперів, який про-
водиться без унесення цінних паперів, стосовно яких 
встановлено обмеження щодо торгівлі, до біржового 
списку, проводиться після зняття відповідних обме-
жень.». 

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом четвер-
тим;

3) у пункті 13:
підпункт 13.1 після слів «першого рівня лістингу» до-

повнити словами «(крім державних облігацій України)»;
підпункт 13.2 після слів «який використовується для 

розрахунку біржового фондового індексу» доповнити 
словами «(крім державних облігацій України)»;

доповнити пункт після підпункту 13.2 новим підпунк-
том 13.3 такого змісту:

«13.3. Фондова біржа зобов'язана зупинити торги дер-
жавною облігацією України у режимах торгів, які беруть 
участь у формуванні поточної ціни цього цінного папера, 
залежно від ступеня зміни поточної ціни. У разі зміни зна-
чення поточної ціни державної облігації України від ціни 
закриття попереднього торговельного дня не менше ніж 
на 10 % у бік збільшення або зменшення протягом 10 
хвилин поспіль з моменту фіксації зазначеної зміни бір-
жові торги цим цінним папером зупиняються на 1 годину, 
але не більше ніж до закінчення торговельного дня. У 
разі якщо після поновлення торгів відбувається зміна по-
точної ціни державної облігації України від останньої ціни 
закриття попереднього торговельного дня не менше ніж 
на 20 % у бік збільшення або зменшення протягом 10 
хвилин поспіль з моменту фіксації зазначеної зміни, бір-
жові торги цим цінним папером зупиняються до закінчен-
ня торговельного дня.».

У зв’язку з цим підпункти 13.3 – 13.7 вважати відповід-
но підпунктами 13.4 – 13.8;

у підпункті 13.4:
абзац перший після слів «може зупинити торги поза-

лістинговим цінним папером» доповнити словами «(крім 
державних облігацій України)»;

абзац другий після слів «позалістингового цінного па-
пера» доповнити словами «(крім державних облігацій 
України)»;

у підпункті 13.5 цифри «13.1, 13.2» замінити цифрами 
«13.1 – 13.4»;

у підпункті 13.6:
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цифри «13.1 - 13.3» замінити цифрами «13.1, 13.2, 
13.4»;

слова «з державним представником на фондовій бір-
жі» замінити словами «з Комісією»;

абзаци четвертий, п’ятий підпункту 13.7 викласти в та-
кій редакції:

«в іншому випадку, якщо краща ціна, вказана в беза-
дресній заявці на продаж цінного папера, нижча за остан-
нє розраховане на підставі біржових контрактів (догово-
рів) значення поточної ціни відповідного цінного папера, 
поточна ціна цінного папера вважається рівною кращій 
ціні, вказаній у безадресній заявці на продаж відповід-
ного цінного папера.

В інших випадках поточна ціна цінного папера вважа-
ється рівною останній розрахованій на підставі біржових 
контрактів (договорів) поточній ціні цього цінного папе-
ра.»;

у підпункті 13.8 цифри «13.1 - 13.3 та 13.5» замінити 
цифрами «13.1 – 13.4 та 13.6»;

доповнити пункт новими підпунктами 13.9, 13.10 тако-
го змісту:

«13.9. Фондова біржа встановлює для цінних паперів, 
які перебувають у лістингу, та/або цінних паперів, які ви-
користовуються для розрахунку біржового фондового 
індексу (крім державних облігацій України), граничні зна-
чення зміни ціни, сформованої на підставі адресних за-
явок, у бік збільшення або зменшення не більше ніж на 
20% від останньої ціни закриття торговельного дня цін-
ного папера. 

У разі зміни значення ціни, сформованої на підставі 
адресних заявок, не менше ніж на 20 % у бік збільшення 
або зменшення фондова біржа здійснює перевірку для 
з’ясування причин, що призвели до ситуації цінової не-
стабільності, та інформує Комісію про результати такої 
перевірки.

13.10. Фондова біржа встановлює для державних об-
лігацій України граничні значення зміни ціни, сформова-
ної на підставі адресних заявок, у бік збільшення або 
зменшення не більше ніж на 10% від останньої ціни за-
криття торговельного дня цінного папера. 

У разі зміни значення ціни, сформованої на підставі 
адресних заявок, не менше ніж на 10 % у бік збільшення 
або зменшення фондова біржа здійснює перевірку для 
з’ясування причин, що призвели до ситуації цінової не-
стабільності, та інформує Комісію про результати такої 
перевірки.».

4. У розділі ІV:
1) абзац восьмий підпункту 3.2 пункту 3 викласти у та-

кій редакції:
«відсутність дефолту;»;
2) у пункті 4: 
підпункт 4.1 викласти у такій редакції:
«4.1. Для акцій:
емітент існує не менше трьох років;
власний капітал емітента не менше 300 000 000 грн;
річний чистий дохід від реалізації товарів, робіт, по-

слуг за останній фінансовий рік становить не менше  
300 000 000 грн (крім банків);

середнє значення ринкової капіталізації емітента ста-
новить не менше 100 000 000 грн;

мінімальна частка акцій у вільному обігу становить не 

менше 10 відсотків та/або вартість такої частки складає 
75 000 000 грн і більше;

кількісний склад акціонерів емітента - не менше 150 
акціонерів;

у емітента запроваджено посаду корпоративного се-
кретаря;

емітент проводить щорічну аудиторську перевірку від-
повідно до міжнародних стандартів аудиту за участю не-
залежного зовнішнього аудитора (не менше двох ро-
ків).»;

у підпункті 4.2:
в абзацах третьому, четвертому цифри «400 000 000» 

замінити цифрами «300 000 000»;
в абзаці шостому слова «або з моменту припинення 

зобов'язань, по відношенню до яких емітентом було до-
пущено дефолт, пройшло не менше двох років» виклю-
чити;

3) у пункті 8:
абзац третій викласти у такій редакції:
«Фондова біржа може вносити цінний папір емітента 

(на підставі укладеного договору між фондовою біржею 
та емітентом) до другого рівня лістингу без проходження 
лістингових процедур у разі, якщо цінний папір материн-
ської компанії емітента або самого емітента знаходиться 
в основному лістингу фондової біржі, яка входить до Пе-
реліку іноземних фондових бірж, на яких мають бути до-
пущені до обігу цінні папери іноземних емітентів, що ма-
ють намір отримати допуск до обігу цінних паперів на 
території України, затвердженого рішенням Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від  
10 вересня 2013 року № 1754, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 27 вересня 2013 року за 
№ 1672/24204 (у редакції рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 07 грудня 2017 року 
№ 870) (далі – Перелік іноземних фондових бірж).»;

абзац четвертий виключити;
4) абзац третій пункту 9 викласти у такій редакції:
«перебування цінних паперів іноземного емітента в 

основному рівні лістингу іноземної фондової біржі, яка 
входить до Переліку іноземних фондових бірж.»;

5) пункт 12 викласти у такій редакції:
«12. Фондова біржа у своїх правилах може встановлю-

вати додаткові вимоги для внесення та перебування цін-
них паперів у біржовому реєстрі, зокрема щодо необхід-
ності дотримання емітентом принципів корпоративного 
управління, міжнародних стандартів складання фінансо-
вої звітності та щодо наявності договору з маркет-
мейкером про підтримання ліквідності цінних паперів.».

5. У розділі VI:
1) у пункті 3:
доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом 

третім такого змісту:
«Маркет-мейкер повинен виконувати зобов’язання 

для підтримання ліквідності цінних паперів та інших фі-
нансових інструментів не менше ніж 80% торговельних 
днів на місяць.».

У зв’язку з цим абзаци третій – дванадцятий вважати 
відповідно абзацами четвертим – тринадцятим;

абзац четвертий після слів «біржового фондового ін-
дексу» доповнити словами «(крім державних облігацій 
України)»;
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абзац дев’ятий після слів «інших фінансових інстру-
ментів» доповнити словами «(крім державних облігацій 
України)»;

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:
«Серед зобов'язань, що бере на себе маркет-мейкер 

для підтримання ліквідності державних облігацій України, 
мають бути такі:

підтримання двосторонніх котирувань не менше ніж 
75% часу в проміжку між 11:00 та 15:00 годинами в торго-
вельний день;

у разі якщо між датою виставлення котирувань та да-
тою погашення облігації (згідно з умовами випуску облі-
гації) є щонайменше одна проміжна виплата (купонний 
платіж, часткова амортизація номінальної вартості тощо), 
різниця між ефективною дохідністю на купівлю та ефек-
тивною дохідністю на продаж має становити не більше 
ніж 2 процентних пункти;

у разі якщо між датою виставлення котирувань та да-
тою погашення облігації (згідно з умовами випуску облі-
гації) немає жодних проміжних виплат (купонного плате-
жу, часткової амортизації номінальної вартості тощо), 
різниця між простою дохідністю на купівлю та простою 
дохідністю на продаж має становити не більше ніж 2 про-
центних пункти; 

МДО - не менше 1 000 000 грн;
підтримання односторонніх котирувань протягом тор-

говельного дня лише після укладання біржових контрак-
тів (договорів) на підставі двосторонніх котирувань про-
тягом цього торговельного дня на загальну суму не 
менше 10 000 000 грн (за кожним випуском).

При цьому:
проста дохідність (Ys) – відносна величина, що харак-

теризує дохід за облігацією та обчислюється за форму-
лою

де P – ціна облігації;
Ys – проста дохідність;

CFi – виплата за облігацією в момент i в майбутньому;
tT – t0 – кількість днів між поточною датою та датою 

останньої виплати;
T – кількість виплат за облігацією в майбутньому;
ефективна дохідність (YTM) – відносна величина, що 

характеризує дохід за облігацією та є коренем такого рів-
няння:

де P – ціна облігації;
YTM – ефективна дохідність, %;
CFi – виплата за облігацією в момент i в майбутньо-

му;
ti – t0 – кількість днів між поточною датою та датою i-ої 

виплати;
T – кількість виплат за облігацією в майбутньому.»;
2) доповнити розділ новим пунктом 4 такого змісту:
«4. Фондова біржа за погодженням з Комісією своїм 

рішенням в окремих випадках у зобов’язаннях маркет-
мейкера може встановлювати більшу величину гранич-
ного спреда двостороннього котирування та/або гранич-
ну величину різниці між ефективною дохідністю на 
купівлю та ефективною дохідністю на продаж та/або різ-
ниці між простою дохідністю на купівлю та простою до-
хідністю на продаж.».

6. У пункті 4 розділу VIІІ:
абзац другий після слів «поточну ціну цінного папера» 

доповнити словами «, дохідність (для облігацій)»;
доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
«Інформація про останню поточну ціну цінного папера 

розміщується на веб-сайті фондової біржі разом з інфор-
мацією щодо дати, на яку її було розраховано на підставі 
біржових контрактів (договорів) або визначено на підста-
ві поданих безадресних заявок.».

Директор департаменту методології 
регулювання професійних учасників 
ринку цінних паперів  І. Курочкіна

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІНфоРМАцІйНІ ПоВІДоМЛЕННЯ ТА 
НоВИНИ НКцПфР

НКцПфР відновила, зупинила,  
скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управління 
та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Ко-
місії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі п. 2 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, за-
твердженого рішенням Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року 
за № 822/23354 (зі змінами), відповідно до документів, що 

отримано від ПрАТ «ГРАНТПОЛІС» (вул. Ромена Роллана, 
буд. 12, оф. 415, м. Харків, 61058, код за ЄДРПОУ: 
30034421), на скасування реєстрації випуску акцій у зв’язку 
з ліквідацією акціонерного товариства, скасовано реєстра-
цію випуску акцій ПрАТ «ГРАНТПоЛІС». Свідоцтво про ре-
єстрацію випуску акцій ПрАТ «ГРАНТПОЛІС» від 06 червня 
2011 року №62/20/1/11, видане 06.06.2011 Харківським те-
риторіальним управлінням Державної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№ 86-Кф-С-А від 23 березня 2018 року. 

26.03.2018 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу НКцПфР обов’язкове.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «ГРЕТА»

2. Код за ЄДРПОУ 00153488
3. Місцезнаходження 84205, Донецька обл., м.Дружківка, 

вул.Чайковського, буд.1
4. Міжміський код, телефон та факс (06267) 5-40-10, (06267) 4-21-71
5. Електронна поштова адреса vdyоmin@greta.donetsk.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується  емітентом для розкриття 
інформації

www.greta.donetsk.ua

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

II. Текст повідомлення
Черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «ГРЕТА» 22 березня 

2018 року (протокол № 28 від 22.03.2018 р.) прийнято рішення про зміну 
складу посадових осіб емітента:

Припинено повноваження Генерального директора Аннєнкова Вікто-
ра Захаровича.

Паспорт: ВА № 298594 виданий Дружківським МВ УМВСУ в Донецькій 
області 11.06.1996 р. Акціонер, особисто володіє часткою в статутному ка-
піталі емітента у розмірі 0,000961% на суму 50,00 грн. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обраний на посаду 
26.03.2015 р. на строк 3 роки. 

обрано на посаду Генерального директора Аннєнкова Віктора Заха-
ровича. 

Паспорт: ВА № 298594 виданий Дружківським МВ УМВСУ в Донецькій 
області 11.06.1996 р. Акціонер, особисто володіє часткою в статутному ка-
піталі емітента у розмірі 0,000961% на суму 50,00 грн. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Іншi посади, якi обiймала 
ця особа за останнi 5 рокiв, - генеральний директор. Обраний на посаду 
22.03.2018 р. на строк 3 роки.

Припинено повноваження Голови Наглядової ради Манасьяна Павла 
Акоповича. 

Паспорт: МК № 326591 виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВСУ в 
Харкiвськiй області 18.11.1996 р. Представник акціонера - ТОВ «КОМІН-
ВЕСТ» смт. Пісочин Харківської області, особисто часткою в статутному 
капіталі емітента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Обраний на посаду 26.03.2015 р. на строк  
3 роки. 

обрано на посаду Голови Наглядової ради Манасьяна Павла Акопо-
вича.

Паспорт: МК № 326591 виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВСУ в 
Харкiвськiй області 18.11.1996 р. Представник акціонера - ТОВ «КОМІН-
ВЕСТ» смт. Пісочин Харківської області, особисто часткою в статутному 
фондi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Іншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв, - 
керiвник проектiв та програм, директор. Обраний на посаду 22.03.2018 р. 
на строк 3 роки. 

Припинено повноваження члена Наглядової ради Аннєнкова Воло-
димира Вiкторовича. 

Паспорт: ВН № 197271 виданий Київським РВ ДМУ УМВСУ в Донецькiй 
області 30.09.2005 р. Представник акціонера - ТОВ «ВІКАН» м. Дружківка 
Донецької області, особисто часткою в статутному капіталі емітента не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Обраний на посаду 26.03.2015 р. на строк 3 роки. 

обрано на посаду члена Наглядової ради Аннєнкова Володимира 
Вiкторовича.

Паспорт: ВН № 197271 виданий Київським РВ ДМУ УМВСУ в Донецькiй 
області 30.09.2005 р. Представник акціонера - ТОВ «ВІКАН» м. Дружківка 
Донецької області, особисто часткою в статутному капіталі емітента не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Іншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв, - член Наглядової 
ради. Обраний на посаду 22.03.2018 р. на строк 3 роки. 

Припинено повноваження члена Наглядової ради фундукяна Андрiя 
Арутюновича. 

Паспорт: МК № 318416 виданий Комiнтернівським РВ ХМУ УМВСУ в 
Харкiвськiй області 29.10.1996 р. Володiє часткою в статутному фондi 
емiтента у розмірі 0,000961% на суму 50,00 грн. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Обраний на посаду 26.03.2015 р. на 
строк 3 роки.

обрано на посаду члена Наглядової ради фундукяна Андрiя Арутю-
новича.

Паспорт: МК № 318416 виданий Комiнтернівським РВ ХМУ УМВСУ в 
Харкiвськiй області 29.10.1996 р. Акціонер, особисто володiє часткою в ста-
тутному фондi емiтента у розмірі 0,000961% на суму 50,00 грн. Непогаше-

ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Іншi посади, якi 
обiймала ця особа за останнi 5 рокiв, - економічний радник. Обраний на 
посаду 22.03.2018 р. на строк 3 роки. 

Припинено повноваження члена Наглядової ради Анненкова Ігоря 
Вікторовича. 

Паспорт: ВК № 872033 виданий Київським РВ ДМУ УМВСУ в Донецькій 
області 02.12.2011 р. Представник акціонера - ТОВ «ВІКАН» м. Дружківка 
Донецької області, особисто часткою в статутному капіталі емітента не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Обраний на посаду 26.03.2015 р. на строк 3 роки.

обрано на посаду члена Наглядової ради Анненкова Ігоря Вікторо-
вича. 

Паспорт: ВК № 872033 виданий Київським РВ ДМУ УМВСУ в Донецькій 
області 02.12.2011 р. Представник акціонера - ТОВ «ВІКАН» м. Дружківка 
Донецької області, особисто часткою в статутному капіталі емітента не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Іншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв, - член Наглядової 
ради. Обраний на посаду 22.03.2018 р. на строк 3 роки.

Припинено повноваження Голови Ревiзiйної комісії Регеди Анатолiя 
Юрійовича. 

Паспорт: ВА № 467424 виданий Дружкiвським МВ УМВСУ в Донецькiй 
області 13.11.1996 р. Особисто часткою в статутному капіталі емітента не 
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Обраний на посаду 26.03.2015 р. на строк 3 роки.

обрано на посаду Голови Ревiзiйної комісії Регеду Анатолiя Юрійови-
ча.

Паспорт: ВА № 467424 виданий Дружкiвським МВ УМВСУ в Донецькiй 
області 13.11.1996 р. Особисто часткою в статутному капіталі емітента не 
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Іншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв, - начальник служби 
охорони праці. Обраний на посаду 22.03.2018 р. на строк 3 роки. 

Припинено повноваження члена Ревiзiйної комісії Ємельянової Ірини 
Вікторівни.

Паспорт: ВС № 728627 виданий Дружкiвським МВ УМВСУ в Донецькiй 
області 22.12.2000 р. Особисто часткою в статутному капіталі емітента не 
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Обрана на посаду 26.03.2015 р. на строк 3 роки.

обрано на посаду члена Ревiзiйної комісії Ємельянову Ірину Вікто-
рівну. 

Паспорт: ВС № 728627 виданий Дружкiвським МВ УМВСУ в Донецькiй 
області 22.12.2000 р. Особисто часткою в статутному капіталі емітента не 
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Іншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв, - старший бухгалтер. 
Обрана на посаду 22.03.2018 р. на строк 3 роки.

Припинено повноваження члена Ревiзiйної комісії Літвінова Сергія 
олексійовича.

Паспорт: МК № 328463 виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВСУ в 
Харківській області 13.11.1996 р. Особисто часткою в статутному капіталі 
емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини немає. Обраний на посаду 26.03.2015 р. на строк 3 роки.

обрано на посаду члена Ревiзiйної комісії Літвінова Сергія олексійо-
вича.

Паспорт: МК № 328463 виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВСУ в 
Харківській області 13.11.1996 р. Особисто часткою в статутному капіталі 
емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини немає. Іншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв, - консуль-
тант по інвестиційним проектам. Обраний на посаду 22.03.2018 р. на строк 
3 роки.

Припинено повноваження члена Ревiзiйної комісії Стрілець Зої Іва-
нівни. 

Паспорт: МК № 246181 виданий Червонозаводським РВ УМВСУ в Хар-
ківській області 20.11.1996 р. Особисто часткою в статутному капіталі емі-
тента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. Обрана на посаду 26.03.2015 р. на строк 3 роки.

обрано на посаду члена Ревiзiйної комісії Стрілець Зою Іванівну.
Паспорт: МК № 246181 виданий Червонозаводським РВ УМВСУ в 

Харківській області 20.11.1996 р. Особисто часткою в статутному капі-
талі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини немає. Іншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 
рокiв, - головний бухгалтер. Обрана на посаду 22.03.2018 р. на строк 3 
роки.

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

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

2. Найменування посади:
Генеральний директор ПрАТ «ГРЕТА»  _____  В.З.Аннєнков 
 (підпис)  (ініціали та прізвище 
  керівника)
 М.П.  27.03.2018 р.
   (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 ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «ГРЕТА»

2. Код за ЄДРПОУ 00153488
3. Місцезнаходження 84205, Донецька обл., м.Дружківка, 

вул.Чайковського, буд.1
4. Міжміський код, телефон та факс (06267) 5-40-10, (06267) 4-21-71
5. Електронна поштова адреса vdyоmin@greta.donetsk.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації 

www.greta.donetsk.ua

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

II. Текст повідомлення
Черговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ГРЕТА» 22 березня 

2018 року (протокол № 28 вiд 22.03.2018 р.) прийнято рiшення (дата вчи-
нення дiї - 22.03.2018 р.): 

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть 
вчиняться Товариством згiдно Статуту Товариства i ч. 2, 3 ст. 70 Закону 
України «Про акцiонернi товариства» в перiод з 22 березня 2018 року до  
22 березня 2019 року та предметом /характером/ яких є:

Одержання Товариством кредитiв /позик/, прийняття грошових зобов'язань, 
гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв, 
послуг у банках України, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може 
бути їх предметом, перевищує 25% вартостi активiв Товариства за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, - iз встановленням їх гранич-
ної сукупної вартостi у сумi не бiльше 310 млн. гривень.

Надати повноваження в перiод з 22 березня 2018 року до 22 березня 
2019 року щодо визначення iстотних умов правочинiв та пiдписання 
документiв, пов'язаних з укладенням значних правочинiв, Генеральному 
директору Товариства Аннєнкову Вiктору Захаровичу.

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - 310 000 000 грн., вартiсть 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi -  
314 715 000 грн., спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв 
до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
- 98,50181910617542%. 

Загальна кiлькiсть акцiй Товариства - 519767808 шт., голосуючих акцiй  - 
514242325 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 
загальних зборах - 513913320 шт., якi складають 98,873633974% вiд за-
гальної кiлькостi акцiй Товариства. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголо-
сували за прийняття рiшення: «за» - 513913320 шт., якi складають 
98,873633974% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства та 100% вiд голосiв 
акцiонерiв, що беруть участь в загальних зборах; «проти» - 0 шт.

Черговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ГРЕТА» 22 березня 
2018 року (протокол № 28 вiд 22.03.2018 р.) прийнято рiшення (дата вчи-
нення дiї - 22.03.2018 р.): 

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть 
вчиняться Товариством згiдно Статуту Товариства i ч. 2, 3 ст. 70 Закону 
України «Про акцiонернi товариства» в перiод з 22 березня 2018 року до  
22 березня 2019 року та предметом /характером/ яких є:

Передача майна /майнових прав/ Товариства у заставу /iпотеку/ та /або 
укладання iнших договорiв забезпечення виконання зобов'язань Товари-
ства /у т.ч. договорiв поруки/ та/або забезпечення зобов'язань будь-яких 
третiх осiб, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути їх пред-

метом, перевищує 25% вартостi активiв Товариства за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi Товариства, - iз встановленням їх граничної су-
купної вартостi у сумi не бiльше 930 млн. гривень.

Надати повноваження в перiод з 22 березня 2018 року до 22 березня 
2019 року щодо визначення iстотних умов правочинiв та пiдписання 
документiв, пов'язаних з укладенням значних правочинiв, Генеральному 
директору Товариства Аннєнкову Вiктору Захаровичу.

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - 930 000 000 грн., вартiсть 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi -  
314 715 000 грн., спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв 
до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
- 295,5054573185262%. 

Загальна кiлькiсть акцiй Товариства - 519767808 шт., голосуючих акцiй 
- 514242325 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 
загальних зборах - 513913320 шт., якi складають 98,873633974% вiд за-
гальної кiлькостi акцiй Товариства. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголо-
сували за прийняття рiшення: «за» - 513913320 шт., якi складають 
98,873633974% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства та 100% вiд голосiв 
акцiонерiв, що беруть участь в загальних зборах; «проти» - 0 шт.

Черговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ГРЕТА» 22 березня 
2018 року (протокол № 28 вiд 22.03.2018 р.) прийнято рiшення (дата вчи-
нення дiї - 22.03.2018 р.): 

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть 
вчиняться Товариством згiдно Статуту Товариства i ч. 2, 3 ст. 70 Закону 
України «Про акцiонернi товариства» в перiод з 22 березня 2018 року до  
22 березня 2019 року та предметом /характером/ яких є:

Договорiв купiвлi-продажу майна /у т.ч. нерухомого майна/, матерiалiв, 
запчастин, продукцiї, договорiв надання послуг, вiдступлення права вимоги 
та/або переведення боргу, оренди, лiзингу, доручення та iнших, якщо рин-
кова вартiсть майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 
25% вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi Товариства, - iз встановленням їх граничної сукупної вартостi у 
сумi не бiльше 310 млн. гривень.

Надати повноваження в перiод з 22 березня 2018 року до 22 березня 
2019 року щодо визначення iстотних умов правочинiв та пiдписання 
документiв, пов'язаних з укладенням значних правочинiв, Генеральному 
директору Товариства Аннєнкову Вiктору Захаровичу.

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - 310 000 000 грн., вартiсть 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi -  
314 715 000 грн., спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв 
до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
- 98,50181910617542%. 

Загальна кiлькiсть акцiй Товариства - 519767808 шт., голосуючих акцiй 
- 514242325 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 
загальних зборах - 513913320 шт., якi складають 98,873633974% вiд за-
гальної кiлькостi акцiй Товариства. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголо-
сували за прийняття рiшення: «за» - 513913320 шт., якi складають 
98,873633974% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства та 100% вiд голосiв 
акцiонерiв, що беруть участь в загальних зборах; «проти» - 0 шт.

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

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

2. Найменування посади:
Генеральний директор ПрАТ «ГРЕТА»  _____  В.З.Аннєнков 
 (підпис)  (ініціали та прізвище 
  керівника)
 М.П.  27.03.2018 р.
  (дата) 

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ЗІМоНТ» 

Річна інформація емітента за 2017рік
1. Загальні відомості емітента- Приватне Акцiонерне Товариство 

«Зiмонт. Орг-правова форма- Приватне акціонерне товариство. Місцезна-
ходження 01103,м. Київ,вул. Кiквiдзе буд.1/2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ- 19477319. тел. 0681001753; свідоцтво держ. реєстрації А01 
№770487 від 25.09.1995, додатково розкриття інформації у базі даних Ко-
місії НКЦПФР .

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
                                           Період  звітний  попередній(тис.грн)
Усього активів 0 0
Основні засоби (за зал. вартістю)  23,9  23,9
Статутний капітал  41,61  41,61 
Нерозподілений приб-к (непок збиток) (80,1)  (80,1)
Поточні зобов'язання  57,6  57,6
Середньорічна к-ть прост.акц (шт.)  41610  41610
3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його 

засновників - Зубович М. П.- Голова.Правління; Зубович І.А - Голова на-
глядової ради; Зубович А.М.-Член Правлiння; ревізійна комісія - обовязки 
покладено на загальні збори , протокол з. зборів №1/2015 від 29.04.2015 ; 
Лiчильна комiсiя - Хуторна С. Г. 4. Інформація про цінні папери емітента - 
Випуск 23.09.2010р, номер свідоцтва- 434/10/1/10, –ТУК та області ДКЦПФР, 
код цін.папера – UA4000094833, тип цін.папера – Акції Іменні прості, фор-
ма існування - Бездокументарна, ном. вартістю 10 грн,4161 шт; 5. Інформа-
ція про особу, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у де-
позитарній системі України - ВАТ«Національний депозитарій України», 
ВАТ «НДУ, Договір №Е-1997 від 09 листопада 2010 

6. Інформація про загальні збори-Чергові Заг. збори акціонерів 
06.02.2017 7. Інформація про дивіденди-дивiденди не нараховувались 
8. Інформація щодо аудиторського висновку-Фінансово-господарська ді-
яльність ПАТ «ЗІМОНТ» згідно рішення Зборів від 06.02.2017 у 2017 
році не проводилась. 9. Інформація щодо дати розміщення повного тек-
сту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Ко-
місії та іншого оприлюднення- у базі даних Комісії НКЦПФР 08.02.2017 
році , друковане №24 06.02.2017 «Вiдомостi НКЦПФР » 10. Підпис -Ди-
ректор Зубович I.А.
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ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ІЗМАЇЛСНАБСЕРВІС»

(код за ЄДРПОУ: 05409461, місцезнаходження: 68670, Одеська обл., 
Ізмаїльський р-он,с.Саф’яни, вул. Зелена, будинок 34),

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, 
які відбудуться 27 квітня 2018 року об 11:00 годині за адресою: 68670, одесь-
ка обл., Ізмаїльський р-он, с.Саф’яни, вул. Зелена, будинок 34 каб. №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«Ізмаїлснабсервіс».
3. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведен-

ня загальних зборів (регламенту зборів).
4. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ«Ізмаїлснабсервіс» за 2017 рік . 
5. Розгляд звіту голови правління про результати фінансово-господарської 

діяльності ПАТ«Ізмаїлснабсервіс» за 2017 рік та його затвердження.
6. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії ПАТ«Ізмаїлснабсервіс» за 

2017 рік та їх затвердження.
7. Затвердження річного звіту ПАТ«Ізмаїлснабсервіс» за 2017 рік.
8. Обрання членів Наглядової ради товариства ПАТ«Ізмаїлснабсервіс».
9. Затвердження порядку розподілу прибутку ПАТ«Ізмаїлснабсервіс» за 

2017 рік.
10 . Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які 

можуть вчинятися Товариством протягом року.Затвердження всіх правочинів, 
вчинених ПАТ«Ізмаїлснабсервіс» з дати проведення у 2017році річних загаль-
них зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2018 році.

Проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Бойченко А.Н. , 

член лічильної комісії Литвиненко Ю.А., Іванова А.М.
2. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для го-

лосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; 
якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен 
бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства. 

3. Обрати Головою зборів Гавлицького І.І., Секретарем зборів Сердю-
ченко Т.І. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (ре-
гламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішен-
ня – 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин; 
Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи за-
питання, дебати та тощо) – 10 хвилин; Голосування з питань порядку ден-
ного – 5 хвилин; Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна 
голосуюча акція – один голос; Збори провести без перерви.

4. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
5. Затвердити звіт голови правління про результати фінансово-

господарської діяльності ПАТ«Ізмаїлснабсервіс» за 2017 рік.
6. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ«Ізмаїлснабсервіс» 

за 2017 рік.
7. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
8. Обрати Наглядову раду в складі 3 осіб.
9. У зв’язку з необхідністю покриття накопичених непокритих збитків за по-

передні періоди, дивіденди за підсумками роботи у 2017 році не нараховувати, 
а отримані прибутки направити на покриття збитків минулих періодів. 

10. Попередньо схвалити вчинення Товариством значних правочинів, 
на суму, яка буде перевищує 25% вартості активів товариства за даними 
останньої річної фінансової звітності товариства, які вчинятимуться про-
тягом не більш як одного року з дати прийняття рішення. Уповноважити 
голову правління або особу, що виконує його обов’язки, протягом 1 (одного) 
року з дати прийняття рішення здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення 
від імені Товариства правочинів. Затвердити всі правочини, вчинені Това-
риством з дати проведення у 2017 році річних загальних зборів та до мо-

менту проведення річних загальних зборів у 2018 році.
Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення збо-

рів з 10.00 до 10.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, 23.04.2018 року на 24 годину. Для участі у Зборах 
акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів пас-
порт та доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних збо-
рах, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства. 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 документо-
обіг). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонер-
ного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік пи-
тань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти 
якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних збо-
рах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо 
голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, пред-
ставник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів 
на свій розсуд.

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів акціонери Товариства чи їх представни-
ки можуть ознайомитись з документами стосовно загальних зборів у робочі 
дні з 09.00 до 17.00 год. за адресою: 68670, Одеська обл., Ізмаїльський р-он, 
с. Саф’яни, вул. Зелена, будинок 34 каб.№.2, а в день проведення загаль-
них зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — голова правління Гав-
лицька Тетяна Артемівна. До дати проведення загальних зборів акціонери 
мають право надавати до Товариства письмові запитання щодо питань, 
включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денно-
го загальних зборів. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо 
питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів 
Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. 
Пропозиції вносяться з урахуванням вимог ст.38 Закону України «Про акці-
онерні товариства» не пізніше ніж за 20 днів загальних зборів. Телефон 
для довідок: (04841)6-15-70. Адреса власного веб-сайту, на якому розміще-
но інформацію про загальні збори з проектами рішень щодо кожного з пи-
тань, включених до проекту порядку денного http://izmailsnab.pat.ua

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)
Найменування показника період

2017 рік 2016 рік
Усього активів 1246 1276,0
Основні засоби (залишкова вартість) 857 905,0
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 224 194,0
Сумарна дебіторська заборгованість - -
Грошові кошти та їх еквіваленти 4,0 10,0 
Нерозподілений прибуток (збиток) 116,0 388,5
Власний капітал 575,0 584,5
Статутний капітал 7,0  7,0
Довгострокові зобов’язання -  -
Поточні зобов’язання 671,0 691,5
Чистий прибуток (збиток) 34,3  135,5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 27762  27762 
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  5 5 

Тел. 0484161570  Наглядова рада 

 ПоВІДоМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації емітента 

ПАТ «ПоЛТАВА-БАНК».
I. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Полтава-банк».

1.2. Код за ЄДРПОУ: 09807595.
1.3. Місцезнаходження: 36020, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а.
1.4. Міжміський код, телефон та факс: (05322) 2-78-63.
1.5. Електронна поштова адреса: korpfin@poltavabank.com.
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www. poltavabank.com.
1.7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: відомості 
про прийняття рішення про виплату дивідендів.

II. Текст повідомлення
23.03.2018 р. наглядова рада Публiчного акцiонерного товариства «Полтава-

банк» (далi - Банк) (протокол № 20 вiд 23.03.2018 р.) прийняла рiшення про 
встановлення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання 

дивiдендiв за простими акцiями Банку за 2017 рік та визначила строк їх виплати. 
Рiшення про виплату дивiдендiв та їх розмiр за простими акцiями Банку за 2017 
рiк було прийнято Рiчними загальними зборами акцiонерiв Банку 14.03.2018 р. 
(Протокол №1 вiд 14.03.2018 р.). Дата складання перелiку осiб, якi мають право 
на отримання дивiдендiв за простими акцiями Банку за 2017 рiк - 10.04.2018 р. 
Розмiр рiчних дивiдендiв за простими акцiями Банку за 2017 рiк, що підлягають 
виплаті, у загальнiй сумi - 6305520 грн.00 коп., розмiр рiчних дивiдендiв на одну 
просту акцiю - 0,00832 грн. Строк виплати дивiдендiв за простими акцiями Банку 
за 2017 рiк - з 08.05.2018 р. по 14.09.2018 р. Спосiб виплати дивiдендiв за про-
стими акцiями Банку за 2017 рiк - через депозитарну систему України. Порядок 
виплати дивiдендiв - виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi всiм осо-
бам, що мають право на отримання дивiдендiв.

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    ______             В.С. Переверзев      26.03.2018 р. 
(підпис) (ініціали та прізвище керівника) (дата) 

М.П.



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

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ІЗМАЇЛ-
АГРоШЛЯХБУД» (код за ЄДРПОУ: 03579058, місцезнаходження: 
68600, Одеська обл.,м. Ізмаїл, вул. Лісна, буд.5),повідомляє про проведен-
ня річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 27 квітня 
2018 року об 13:00 годині за адресою: 68670, одеська обл., Ізмаїль-
ський р-он, с.Саф’яни, вул. Зелена, буд. 34 каб. №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 ПрАТ «Ізмаїлагрошляхбуд»
3. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведен-

ня загальних зборів (регламенту зборів).
4. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «Ізмаїлагрошляхбуд»за 2017 рік . 
5. Розгляд звіту директора про результати фінансово-господарської ді-

яльності ПрАТ «Ізмаїлагрошляхбуд»за 2017 рік та його затвердження.
6. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії ПрАТ «Ізмаїлагрошляхбуд» 

за 2017 рік та їх затвердження.
7. Затвердження річного звіту ПрАТ «Ізмаїлагрошляхбуд»за 2017 рік.
8. Обрання директора ПрАТ «Ізмаїлагрошляхбуд»
9. Обрання членів Наглядової ради товариства ПрАТ «Ізмаїлагрошляхбуд»
10. Затвердження порядку розподілу прибутку ПрАТ «Ізмаїлагрошлях-

буд» за 2017 рік.
11 . Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які 

можуть вчинятися Товариством протягом року.Затвердження всіх правочинів, 
вчинених ПрАТ «Ізмаїлагрошляхбуд»з дати проведення у 2017році річних за-
гальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2018 році.
Проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Сердючен-
ко Т.І., член лічильної комісії Бойченко Л.Д.

2. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для го-
лосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; 
якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен 
бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства. 

3. Обрати Головою зборів Гавлицького І.І., Секретарем зборів Сердю-
ченко Т.І. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (ре-
гламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішен-
ня – 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин; 
Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи за-
питання, дебати та тощо) – 10 хвилин; Голосування з питань порядку ден-
ного – 5 хвилин; Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна 
голосуюча акція – один голос; Збори провести без перерви.

4. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Ізмаїлагрошляхбуд» за 2017 рік.
5. Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської 

діяльності ПрАТ «Ізмаїлагрошляхбуд»за 2017 рік.
6. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ «Ізмаїлагрошлях-

буд» за 2017 рік.
7. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
8. Обрати Наглядову раду в складі 3 осіб.
9. У зв’язку з необхідністю покриття накопичених непокритих збитків за по-

передні періоди, дивіденди за підсумками роботи у 2017 році не нараховувати, 
а отримані прибутки направити на покриття збитків минулих періодів. 

10. Попередньо схвалити вчинення Товариством значних правочинів, на 
суму, яка буде перевищує 25% вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності товариства, які вчинятимуться протягом не 
більш як одного року з дати прийняття рішення. Уповноважити голову прав-
ління або особу, що виконує його обов’язки, протягом 1 (одного) року з дати 
прийняття рішення здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені То-
вариства правочинів. Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати 
проведення у 2017 році річних загальних зборів та до моменту проведення 

річних загальних зборів у 2018році. Реєстрація учасників буде проводитись у 
день та за місцем проведення зборів з 12.00 до 12.45 год. Дата складання 
переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 23.04.2018 
року на 24 годину. Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі 
паспорт, а представникам акціонерів паспорт та доручення на право пред-
ставляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлене згідно з ви-
могами чинного законодавства. Акціонер має право призначити свого пред-
ставника 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). Дові-
реність 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 яко-
го) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних збо-
рах 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 ак-
ціонерів на свій розсуд. Від дати надсилання повідомлення про проведення 
загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства 
чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно загальних 
зборів у робочі дні з 09.00 до 17.00 год. за адресою: 68670, Одеська обл., 
м,Ізмаїл, вул. Лісна, будинок 5,кабінет№2 а в день проведення загальних 
зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за по-
рядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — директор Гергі Семен Пе-
трович. До дати проведення загальних зборів акціонери мають право нада-
вати до Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту 
порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Кож-
ний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до про-
екту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо 
нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться з ура-
хуванням вимог ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства» не пізні-
ше ніж за 20 днів загальних зборів. Телефон для довідок: (04841)6-15-70. 
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію про загальні 
збори з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного dorstrojagro@gmail.com 

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

Найменуванняпоказника період
2017рік 2016рік

Усього активів 2534,6 3466,0
Основнізасоби (залишкова вартість) 273,2 221,1
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1189,5 616,2
Сумарна дебіторська заборгованість 1067,3 1226,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,9 1398,5
Нерозподілений прибуток (збиток) 346,3 362,2
Власний капітал 222,5 222,5
Статутний капітал 0,1 0,1
Довгострокові зобов’язання 3,6 364,2
Поточні зобов’язання 1962,1 2517,0
Чистий прибуток(збиток) 8,2 133,8
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) 19 15

Тел. 0484161570  Наглядова рада 

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо
«ЛьВІВСьКА фАБРИКА ПАПЕРоВо - 

БІЛоВИХ ВИРоБІВ «БІБЛьоС»
м. Львів, вул. Японська, 7

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться 27 квітня 2018 року о 10 годині за адресою: м. Львів, 
вул. Японська,7, в приміщенні товариства на 2-му поверсі.

Реєстрація учасників зборів відбудеться 27.04.2018р. з 9.00 до 9.45 год. 
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу 
(паспорт), для представників акціонерів – довіреність (доручення), посвідчену 
у встановленому законодавством порядку. Дата складання переліку акціоне-
рів, які мають право на участь у загальних зборах – 23 квітня 2018 року.

Порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря зборів. 
2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу 

за 2017 рік. Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради 
за 2017 рік. Затвердження напрямків розподілу прибутку і збитків това-
риства.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії. 
6. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, ринкова 

вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів ста-
новить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної 
фінансової звітності товариства, які можуть вчинятися товариством протя-
гом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

7. Відкликання членів Наглядової ради Товариства.
8.Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Ознайомитися з з проектом рішень щодо кожного з питань, включе-

них до проекту порядку денного можна на офіційному сайті Товариства 
www.biblios.com.ua та за місцезнаходженням Товариства: м.Львів,  
вул.Японська,7 у відділі кадрів в робочі дні з 10.00 до 17.00. Телефон 
для довідок: (032) 235-07-12. Просимо акціонерів надати електронні 
адреси для зручності комунікації.

Генеральний директор  Ярослав Романович Свистун



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

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

9

Шановний акціонере!
Приватне акціонерне товариство «Автобаза №2», яке знаходить-

ся за адресою: м. Київ, вул. Вербова, 8
Запрошує Вас взяти участь у річних Загальних зборах акціоне-

рів
ПрАТ «Автобаза №2»,

які відбудуться 27 квітня 2018 року о 10.00 за адресою: м.Київ, 
вул. Вербова 8, 2-й поверх адмінбудинку ПрАТ «Автобаза №2» в 
залі для проведення зборів.

Реєстрація учасників зборів відбудеться з 09.00 до 09.45 в день та 
за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах – станом на 24 годину 23.04.2018 року.

Для участі в загальних зборах необхідно при собі мати : акціоне-
рам – паспорт; представникам акціонерів - паспорт, довіреність на 
право участі у зборах, оформлене відповідно з чинним законодав-
ством.

Телефони для довідок 430-50-13, 430-66-40.
Порядок денний

1.Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних збо-
рів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. 
Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів. Встановлення 
регламенту Загальних зборів акціонерів.

2. Звіт виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської 
діяльності ПрАТ «Автобаза №2» за 2017 рік. 

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
5. Звіт ревізора.
6. Звіт наглядової ради.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової 

ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізора.
8. Прийняття рішення про вчинення значного правочину.
Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами та документами 

необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного під час 
підготовки до загальних зборів, за місцезнаходженням товариства у 
робочі дні, за адресою м.Київ-73,вул. Вербова 8, з 13.00 до 16.00 в 
бухгалтерії підприємства, а в день проведення загальних зборів у міс-
ці їх проведення, 2-й поверх адмінбудинку ПрАТ «Автобаза №2» в залі 
для проведення зборів. Відповідальна особа Кухарець В.А. 

Адреса власного веб-сайту: 03772200.infosite.com.ua 
основні показники фінансово-господарської діяльності Товари-

ства (тис.грн)
№
з/п

Найменування показника Звітний 
період
2017рік

Попередній 
період 
2016рік

1. Усього активів 3312 1927
2. Основні засоби 668 146
3. Довгострокові фінансові інвестиції - -
4. Запаси 496 438
5. Сумарна дебіторська заборгованість 1936 1194
6. Грошові кошти та їх еквіваленти 23 20
7. Нерозподілений прибуток (2153) (1653)
8. Власний капітал 808 1308
9. Статутний капітал 251 251
10. Довгострокові зобов’язання - -
11. Поточні зобов’язання 2208 347
12. Чистий прибуток (збиток) (476) 368
13. Середньорічна кількість акцій (шт.) 25053 25053
14. Кількість власних акцій, викуплених 

протягом періоду (шт.) 
- -

15. Загальна сума коштів, витрачена на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

16. Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

18 23

Наглядова рада ПрАТ «Автобаза №2»

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«АВТоБАЗА №2»

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

"Страхова компанiя "ВЕЛС"
2. Код за ЄДРПОУ 19022263
3. Місцезнаходження 01001, м. Київ, вулиця 

Городецького,11-Б
4. Міжміський код, телефон та факс 0442777220 0442777220
5. Електронна поштова адреса wealth@wealth.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.wealth.com.ua

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

II. Текст повідомлення
Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ СК «ВЕЛС» 22.03.2018 року при-

йняли рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв Товариства, якi можуть вчинятися протягом не бiльш як одно-
го року з 23.03.2018р., якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є 
предметом таких правочинiв, перевищує 25, але менше нiж 50 вiдсоткiв 
вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 
рiк, з граничною сукупною вартiстю всiх таких правочинiв в розмiрi 
100000000 тис.грн.

Характер правочинiв:депозитнi договори, розмiщення грошових коштiв 
на депозитних рахунках у банкiвських установах на суму до 22966000грн.; 
укладання договорiв страхування, перестрахування без обмеження гра-
ничної вартостi при здiйсненнi поточної господарської дiяльностi Товари-
ства; укладання договорiв (контрактiв, iнших правочинiв) щодо отримання 
фiнансових iнвестицiй на суму до 22966000грн. 

Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ СК «ВЕЛС» 22.03.2018 року при-

йняли рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв Товариства, якi можуть вчинятися протягом не бiльш як одного 
року з 23.03.2018р., якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є пред-
метом таких правочинiв, становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв 
Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк, з граничною 
сукупною вартiстю всiх таких правочинiв в розмiрi 10000000тис.грн.

Характер правочинiв:укладання договорiв страхування, перестрахуван-
ня без обмеження граничної вартостi при здiйсненнi поточної господарської 
дiяльностi Товариства; договори купiвлi-продажу цiнних паперiв з ураху-
ванням iнвестицiйної полiтики Товариства; укладання договорiв (контрактiв, 
iнших правочинiв) щодо отримання позик, позичок, кредитiв вiд рiзних 
фiнансових установ на суму до 30000000грн. 

Гранична сукупна вартiсть правочинiв - 100 000 000 000 грн. ( сто 
мiльярдiв грн. 00 коп.).

Вартiсть активiв емiтента за данними останьої фiнансової звiтностi за 
2017 рiк - 45 931 871 грн.

Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останьої фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 
217713,2%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 47986487 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструванi для участi у загальних 

зборах- 47986487 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення  - 

47986487 штук,
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 

рiшення - 0 штук.
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 Санченко Володимир Якович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 23.03.2018

(дата)

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
“СТРАХоВА КоМПАНIЯ “ВЕЛС”
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Шановний акціонере!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВТБ БАНК» повідомляє про 

проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ВТБ БАНК», що 
відбудуться 27 квітня 2018 року о 10:00 за адресою місцезнаходження: 
Україна, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, 
будинок 8/26, 2-й поверх, зал №210 (далі по тексту - Загальні збори).

Проект порядку денного.
1. Про обрання складу лічильної комісії річних Загальних зборів акціоне-

рів ПАТ «ВТБ БАНК».
2. Про затвердження звіту Спостережної ради ПАТ «ВТБ БАНК» про ре-

зультати роботи ПАТ «ВТБ БАНК» в 2017 році.
3. Про затвердження звіту Правління ПАТ «ВТБ БАНК» про результати 

роботи ПАТ «ВТБ БАНК» в 2017 році.
4. Про затвердження висновку Ревізійної комісії ПАТ «ВТБ БАНК» про 

результати діяльності ПАТ «ВТБ БАНК» за 2017 рік.
5. Про затвердження звіту зовнішнього аудитора ПАТ «ВТБ БАНК» за 

2017 рік.
6. Про затвердження річних результатів діяльності (річного фінансового 

звіту) ПАТ «ВТБ БАНК» за 2017 рік.
7. Про розподіл прибутку та збитків ПАТ «ВТБ БАНК» за 2017 рік і ви-

плату дивідендів.
основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ВТБ 

БАНК» за 2016-2017 рр.
тис.грн.

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 11 165 729 20 068 262
Основні засоби 358 719 495 937
Сумарна дебіторська заборгованість 58 550 37 471
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 530 982 1 923 678
Нерозподілений прибуток (35 990 961) (31 571 370)
Власний капітал 956 853 2 822 920
Статутний капітал 34 215 784 34 215 784
Довгострокові зобов'язання 791 767 1 030 414
Поточні зобов'язання 9 417 109 16 214 928
Чистий прибуток (збиток) (4 456 516) (6 892 226)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 342 157 331 240 297 657 644 316
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 періо-
ду (осіб)

623 1 179

Проект рішення з першого питання проекту порядку денного «Про обрання 
складу лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ВТБ БАНК»: 

Обрати до складу лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів 
ПАТ «ВТБ БАНК», які проводяться 27 квітня 2018 року наступних осіб:

- Шевцова Анна Володимирівна;
- Плющ Віталій Володимирович;
- Лісковська Світлана Михайлівна. 
Проект рішення з другого питання проекту порядку денного «Про затвер-

дження звіту Спостережної ради ПАТ «ВТБ БАНК» про результати роботи 
ПАТ «ВТБ БАНК» в 2017 році»: 

Затвердити звіт Спостережної ради ПАТ «ВТБ БАНК» про результати ро-
боти ПАТ «ВТБ БАНК» в 2017 році (Додаток № 2).

Проект рішення з третього питання проекту порядку денного «Про за-
твердження звіту Правління ПАТ «ВТБ БАНК» про результати роботи ПАТ 
«ВТБ БАНК» в 2017 році»: 

Затвердити звіт Правління ПАТ «ВТБ БАНК» про результати роботи ПАТ 
«ВТБ БАНК» в 2017 році (Додаток № 3).

Проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного «Про за-
твердження висновку Ревізійної комісії ПАТ «ВТБ БАНК» про результати ді-
яльності ПАТ «ВТБ БАНК» за 2017 рік»: 

Затвердити висновок Ревізійної комісії ПАТ «ВТБ БАНК» про результати 
діяльності ПАТ «ВТБ БАНК» за 2017 рік (Додаток № 4).

Проект рішення з п’ятого питання порядку денного «Про затвердження 
звіту зовнішнього аудитора ПАТ «ВТБ БАНК» за 2017 рік»: 

Затвердити звіт зовнішнього аудитора ПАТ «ВТБ БАНК» – Товариства з 
обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «РСМ УКРАЇНА» - за 
2017 рік (Додаток № 5).

Проект рішення з шостого питання порядку денного «Про затвердження 
річних результатів діяльності (річного фінансового звіту) ПАТ «ВТБ БАНК» 
за 2017 рік»: 

Затвердити річні результати діяльності (річний фінансовий звіт)  
ПАТ «ВТБ БАНК» за 2017 рік (Додаток № 6).

Проект рішення з сьомого питання порядку денного «Про розподіл при-
бутку і збитків ПАТ «ВТБ БАНК» за 2016 рік і виплату дивідендів»: 

I. Не розподіляти прибуток ПАТ «ВТБ БАНК» за результатами діяльності 
за 2017 рік у зв'язку з отриманим збитком у розмірі 4 456 515 025,78 (чотири 

мільярди чотириста п’ятдесят шість мільйонів п’ятсот п’ятнадцять тисяч 
двадцять п’ять цілих сімдесят вісім сотих) гривень.

II. Суму збитку ПАТ «ВТБ БАНК» за результатами діяльності за 2016 рік 
у розмірі 4 456 515 025,78 (чотири мільярди чотириста п’ятдесят шість міль-
йонів п’ятсот п’ятнадцять тисяч двадцять п’ять цілих сімдесят вісім сотих) 
гривень визначити, як непокритий збиток минулих років і відобразити в ба-
лансі по рахунку 5031 «Непокриті збитки минулих років».

III. Не здійснювати виплату дивідендів акціонерам ПАТ «ВТБ БАНК» по 
простих акціях за 2017 рік у зв'язку з відсутністю прибутку за результатами 
діяльності за 2017 рік.

Адреса веб-сайту Банку, на якому розміщена інформація із проектом рі-
шень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного Загальних 
зборів: www.vtb.ua.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідо-
млення про проведення Загальних зборів, а саме на 27 березня 2018 року:

- прості акції становлять 342 157 331 240 штук;
- привілейовані акції становлять 512 810 штук.
З них 342 153 184 654 прості акції є голосуючими та 4 146 586 прості 

акції є неголосуючими акціями.
Відповідно до Статуту ПАТ «ВТБ БАНК» привілейовані акції права голо-

су з питань порядку денного Загальних зборів ПАТ «ВТБ БАНК» їх власни-
кам не дають.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного Загальних зборів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення За-
гальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту по-
рядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 

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

Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише 
шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих пи-
тань. Банк не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами пи-
тань або проектів рішень

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

Під час підготовки до Загальних зборів акціонери мають можливість 
ознайомитись з документами (матеріалами), необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з документами (матеріа-
лами) відбувається від дати надіслання акціонерам цього повідомлення до 
26 квітня 2018 року (включно) у робочі дні з 10.00 до 12.00 за адресою 
місцезнаходження ПАТ «ВТБ БАНК»: Україна, м. Київ, бульвар Тараса Шев-
ченка / вулиця Пушкінська, будинок 8/26, кімната 705. Відповідальна осо-
ба – Корпоративний секретар Айбабіна Вікторія Олександрівна. Телефон 
для довідок +380 (44) 498-64-46. 

Документи (матеріали), необхідні для прийняття рішень з питань поряд-
ку денного Загальних зборів, надаються акціонеру для ознайомлення на 
підставі його письмового запиту, отриманого Банком. Письмовий запит про 
надання документів (матеріалів) для ознайомлення надсилається акціоне-
ром за 5 (п’ять) робочих днів до бажаної дати ознайомлення. В день про-
ведення Загальних зборів ознайомлення акціонерів з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у 
місці проведення реєстрації для участі у Загальних зборах та у місці про-
ведення Загальних зборів без попереднього письмового запиту. 

Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного За-
гальних зборів, та письмові запити на ознайомлення з документами (мате-
ріалами) з питань порядку денного надсилати за адресою: 01004, м. Київ, 
бульвар Тараса Шевченка / вулиця Пушкінська, будинок 8/26.

Реєстрація учасників Загальних зборів буде здійснюватись 27 квітня 2018 
року з 09:00 до 09:45 за місцем їх проведення: Україна, м. Київ, бульвар Тараса 
Шевченка/вулиця Пушкінська, будинок 8/26, 2-й поверх, зал №210. 

Для реєстрації та участі в Загальних зборах акціонерам при собі необ-
хідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу; представникам 
акціонерів - паспорт або інший документ, що посвідчує особу і довіреність 
на право участі та голосування, оформлену і видану відповідно до законо-
давства України.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах 
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у Загальних зборах, складеного за 3 (три) робочих дні до дня про-
ведення Загальних зборів, тобто на 24:00 23 квітня 2018 року.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, ви-
дана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадови-
ми особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися 
депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цін-

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ВТБ БАНК»
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них паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та 
голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її 
органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими доку-
ментами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Банку 
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 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 Банку. 

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

ПАТ «ВТБ БАНК»

ПоВІДоМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства
Повне найменування товариства:

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«КП В УКРАЇНІ»

Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 104, 6-й поверх

Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КП В УКРАЇНІ» повідомляє 

Вас, що 27 квітня 2018 року о 12.00 годині за адресою: Україна, м. Київ, 
вул. Кирилівська, буд. 104, 6-й поверх, зал для переговорів, відбудуть-
ся загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 27 квітня 2018 року з 11.30 год. до 11.55 год. за адресою: Україна, 
м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 104, 6-й поверх, зал для переговорів.

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) ро-
бочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 
24.00 год. 24 квітня 2018 року.

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.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних збо-
рах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акці-
онера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера 
(його представника), а в разі участі представника акціонера - також доку-
ментів, що підтверджують повноваження представника на участь у загаль-
них зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають 
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбуваєть-
ся до 24 квітня 2018 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 09.00 год. до 
16.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: Україна, 
м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 104, 6-й поверх, приймальня Голови правлін-
ня ПрАТ «КП В УКРАЇНІ». Відповідальна за ознайомлення з матеріалами 
зборів особа – Костиркін А.А., Голова Наглядової Ради ПрАТ «КП В УКРАЇ-
НІ».

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

Перелік питань, що виносяться на голосування:
(порядок денний загальних зборів акціонерів):

1. Обрання складу лічильної комісії позачергових загальних зборів акці-
онерів Приватного акціонерного товариства «КП В УКРАЇНІ».

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових за-

гальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «КП В 
УКРАЇНІ».

3. Обрання секретаря позачергових загальних зборів акціонерів При-
ватного акціонерного товариства «КП В УКРАЇНІ».

4. Розгляд звіту Виконавчого органу ПрАТ «КП В УКРАЇНІ» про резуль-
тати фінансово-господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.

5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «КП В УКРАЇНІ» про результа-
ти фінансово-господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

6. Розгляд висновків Ревізійної комісії ПрАТ «КП В УКРАЇНІ» про резуль-
тати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2017 році. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комі-
сії.

7. Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «КП В УКРАЇНІ» за 
2017 рік.

8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збит-
ків) ПрАТ «КП В УКРАЇНІ» за підсумками роботи в 2017 році. Прийняття 
рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів То-
вариства.

9. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «КП В УКРАЇНІ» на 
2018 рік.
основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КП В 

УКРАЇНІ» (тис. грн.)
Найменування показника 2016 рік 2017 рік

Усього активів 16004 12224
Основні засоби 27 1
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 2649 2095
Сумарна дебіторська заборгованість 7626 4423
Грошові кошти та їх еквіваленти 2
Нерозподілений прибуток -8004 -12724
Власний капітал -4363 -9083
Статутний капітал 3166 3166
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання 20367 21307
Чистий прибуток (збиток) -2012 -4720
Середньорічна кількість акцій (шт.) 16886 16886
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 71 64

Також, з порядком денним Загальних зборів акціонерів Товариства, на-
значених на 27 квітня 2018 р., з проектом рішень щодо кожного з питань 
порядку денного можна ознайомитись на власній веб-сторінці ПрАТ «КП В 
УКРАЇНІ» за адресою: http://kp.ua/.

Телефон для довідок: (044) 205-43-01.
ПрАТ «КП В УКРАЇНІ»

РІЧНА ІНфоРМАцІЯ 
за 2017 рік

емітента цінних паперів (для опублікування в офіційному друковано-
му виданні)

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної 
особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: Приват-
не акцiонерне товариство «Луга», 05468096, Київська обл. 01001 м. Київ 
Михайлiвська, 24/11-13В, 03342 22518

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: 05468096.smida.gov.ua

4. Найменування, код за ЄДРПоУ аудиторської фірми (П.І.Б. ауди-
тора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансо-
вої звітності: Приватне пiдприємство «Аудиторська компанiя «Рейтинг-
Аудит», 30687076

5. Інформація про загальні збори: 

20.03.2017 проведено річні загальні збори. Перелiк питань, що розгля-
далися на загальних зборах:1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї.2. Змiна 
типу та найменування Товариства.3. Затвердження Статуту в новiй 
редакцiї. 4. Затвердження Положення про Наглядову раду в новiй редакцiї. 
5. Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк.6. Звiт Директора Товари-
ства за 2016 рiк.7. Затвердження рiчного звiту Товариства та порядку 
розподiлу прибутку i збиткiв за 2016 рiк.8. Надання попередньої згоди на 
вчинення значних правочинiв, що вчинятимуться Товариством протягом 
року з дня прийняття цього рiшення. 

12.07.2017 проведено позачергові загальні збори. 1. Обрання членiв 
Лiчильної комiсiї.2. Внесення змiн до Єдиного державного реєстру юридич-
них осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, що не 
пов'язанi iз внесенням змiн до установчих документiв. 3. Надання попере-
дньої згоди на продаж нерухомого, рухомого майна та земельної дiлянки. 
4. Надання повноважень на пiдписання договорiв. 

6. Інформація про дивіденди: за результатами звітного та попере-
днього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ЛУГА»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товари-

ство "Страхова компанiя "ВЕЛС"
2. Код за ЄДРПОУ 19022263
3. Місцезнаходження 01001, м. Київ, вулиця Городець-

кого, 11-Б
4. Міжміський код, телефон та факс 0442777220 0442777220
5. Електронна поштова адреса wealth@wealth.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.wealth.com.ua

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

II. Текст повідомлення
22.03.2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ СК «ВЕЛС»(далi 

по тексту- «Товариство») було прийняте рiшення про надання згоди на вчи-
нення значних правочинiв.

Предмет правочину - договiр добровiльного страхування майна (страху-
вання земельної дiлянки).

Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, становить 
15839040грн.

Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi (станом на 31.12.2016р.) становить 45450430 грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до 
вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, 
становить 34,9%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 47986487 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструванi для участi у загальних збо-

рах- 47986487 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 

47986487 штук,
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 

рiшення - 0 штук.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не 

передбаченi законодавством не визначенi статутом Товариства.
22.03.2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ СК «ВЕЛС»(далi 

по тексту- «Товариство») було прийняте рiшення про надання згоди на вчи-
нення значних правочинiв.

Предмет правочину - договiр добровiльного страхування майна (страху-
вання майна).

Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, становить 
20031522грн.

Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi (станом на 31.12.2016р.) становить 45450430 грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до 
вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, 
становить 44,1%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 47986487 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструванi для участi у загальних збо-

рах- 47986487 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення  - 

47986487 штук,
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 

рiшення - 0 штук.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не 

передбаченi законодавством не визначенi статутом Товариства.
22.03.2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ СК «ВЕЛС»(далi 

по тексту- «Товариство») було прийняте рiшення про надання згоди на вчи-
нення значних правочинiв.

Предмет правочину - договiр добровiльного страхування майна (страху-
вання майна).

Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, становить 
21458177грн.

Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi (станом на 31.12.2016р.) становить 45450430 грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до 
вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, 
становить 47,3%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 47986487 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструванi для участi у загальних збо-

рах- 47986487 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення  - 

47986487 штук,

кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 
рiшення - 0 штук.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не 
передбаченi законодавством не визначенi статутом Товариства.

22.03.2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ СК «ВЕЛС»(далi 
по тексту- «Товариство») було прийняте рiшення про надання згоди на вчи-
нення значних правочинiв.

Предмет правочину - договiр добровiльного страхування майна (страху-
вання майна).

Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, становить 
11661460грн.

Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi (станом на 31.12.2016р.) становить 45450430 грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до 
вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, 
становить 25,7%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 47986487 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструванi для участi у загальних збо-

рах- 47986487 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 

47986487 штук,
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 

рiшення - 0 штук.
22.03.2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ СК «ВЕЛС»(далi 

по тексту- «Товариство») було прийняте рiшення про надання згоди на вчи-
нення значних правочинiв.

Предмет правочину - договiр перестрахування майна.
Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, становить 

16031522грн.
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi (станом на 31.12.2016р.) становить 45450430 грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до 

вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, 
становить 35,3%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 47986487 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструванi для участi у загальних збо-

рах- 47986487 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 

47986487 штук,
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 

рiшення - 0 штук.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не 

передбаченi законодавством не визначенi статутом Товариства.
22.03.2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ СК «ВЕЛС»(далi 

по тексту- «Товариство») було прийняте рiшення про надання згоди на вчи-
нення значних правочинiв.

Предмет правочину - договiр перестрахування майна.
Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, становить 

11839040грн.
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi (станом на 31.12.2016р.) становить 45450430 грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до 

вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, 
становить 26,1%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 47986487 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструванi для участi у загальних збо-

рах- 47986487 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення  - 

47986487 штук,
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 

рiшення - 0 штук.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не 

передбаченi законодавством не визначенi статутом Товариства.
22.03.2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ СК «ВЕЛС»(далi 

по тексту- «Товариство») було прийняте рiшення про надання згоди на вчи-
нення значних правочинiв.

Предмет правочину - договiр перестрахування майна.
Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, становить 

17458177грн.
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi (станом на 31.12.2016р.) становить 45450430 грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до 

вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, 
становить 38,5%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 47986487 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструванi для участi у загальних збо-

рах- 47986487 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 

47986487 штук,

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо “СТРАХоВА КоМПАНIЯ “ВЕЛС”
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кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 
рiшення - 0 штук.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не 
передбаченi законодавством не визначенi статутом Товариства.

22.03.2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ СК «ВЕЛС»(далi 
по тексту- «Товариство») було прийняте рiшення про надання згоди на вчи-
нення значних правочинiв.

Предмет правочину - договiр добровiльного страхування майна.
Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, становить 

74573800грн.
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi (станом на 31.12.2016р.) становить 45450430 грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до 

вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, 
становить 164,1%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 47986487 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструванi для участi у загальних збо-

рах- 47986487 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 

47986487 штук,
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 

рiшення - 0 штук.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не 

передбаченi законодавством не визначенi статутом Товариства.
22.03.2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ СК «ВЕЛС»(далi 

по тексту- «Товариство») було прийняте рiшення про надання згоди на вчи-
нення значних правочинiв.

Предмет правочину - договiр добровiльного страхування майна.
Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, становить 

90030200грн.
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi (станом на 31.12.2016р.) становить 45450430 грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до 

вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, 
становить 198,1%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 47986487 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструванi для участi у загальних збо-

рах- 47986487 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 

47986487 штук,
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 

рiшення - 0 штук.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не 

передбаченi законодавством не визначенi статутом Товариства.
22.03.2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ СК «ВЕЛС»(далi 

по тексту- «Товариство») було прийняте рiшення про надання згоди на вчи-
нення значних правочинiв.

Предмет правочину - договiр добровiльного страхування майна.
Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, становить 

92416000грн.
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi (станом на 31.12.2016р.) становить 45450430 грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до 

вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, 
становить 203,4%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 47986487 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструванi для участi у загальних збо-

рах- 47986487 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 

47986487 штук,
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 

рiшення - 0 штук.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не 

передбаченi законодавством не визначенi статутом Товариства.
22.03.2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ СК «ВЕЛС»(далi 

по тексту- «Товариство») було прийняте рiшення про надання згоди на вчи-

нення значних правочинiв.
Предмет правочину - договiр перестрахування майна.
Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, становить 70573800 

грн.
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi (станом на 31.12.2016р.) становить 45450430 грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до 

вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, 
становить 155,3%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 47986487 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструванi для участi у загальних збо-

рах- 47986487 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 

47986487 штук,
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 

рiшення - 0 штук.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не 

передбаченi законодавством не визначенi статутом Товариства.
22.03.2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ СК «ВЕЛС»(далi 

по тексту- «Товариство») було прийняте рiшення про надання згоди на вчи-
нення значних правочинiв.

Предмет правочину - договiр перестрахування майна.
Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, становить 86030200 

грн.
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi (станом на 31.12.2016р.) становить 45450430 грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до 

вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, 
становить 189,3%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 47986487 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструванi для участi у загальних збо-

рах- 47986487 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 

47986487 штук,
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 

рiшення - 0 штук.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не 

передбаченi законодавством не визначенi статутом Товариства.
22.03.2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ СК «ВЕЛС»(далi 

по тексту- «Товариство») було прийняте рiшення про надання згоди на вчи-
нення значних правочинiв.

Предмет правочину - договiр перестрахування майна.
Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, становить 88416000 

грн.
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi (станом на 31.12.2016р.) становить 45450430 грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до 

вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, 
становить 194,6%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 47986487 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструванi для участi у загальних збо-

рах- 47986487 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 

47986487 штук,
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 

рiшення - 0 штук.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не 

передбаченi законодавством не визначенi статутом Товариства.
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 Санченко Володимир Якович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 23.03.2018
(дата)

ПАТ «ЗІМОНТ» повідомляє, що чергові Загальні Збори акціонерів відбу-
дуться 27 квітня 2018 року, початок о 14 год.00 хв. за адресою: м.Київ,  
вул.Сокальська 4. Порядок денний: 1. Для початку Зборів розглянути питан-
ня про:1.1 реэстрація акціонерів - протокол,1.2 порядок денний, 1.3 зразок 
бюлетнів 1.4 обрання секретаря Зборів.1.5 Підтвердити та подовжити повно-
важення Голови Зборів , Президента ПАТ «Зімонт», директора ПАТ «Зімонт» . 
1.6 Подовжити повноваження або Обрати Членів Правління та Голови 
Правління,Наглядової ради,Голови та членів ревізійної комісії, лічильної комі-
сії. 2.Затвердження звітів Товариства: правління, наглядової ради , звіту і ви-
сновків ревізійної комісії за 2017 рік. Визначення основних напрямів діяльності 

Товариства на 2018рік. 3.Затвердження: річного звіту, балансу, звіту про фі-
нансові результати за 2017 рік . 4. Порядок виплати дивідендів за 2017 рік . 5.
Вирiшення питання про Тип та форму власності Товориства. Приведення ді-
яльності Товариства у відповідність до Закону України 

6. Затвердження Положень про загальні збори, правління, наглядову 
раду, ревізійну комісію Товариства. 7. Обрання особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання договорів (контрактів) 8.Про внесення змін до Статуту 
шляхом затвердження нової редакції Статуту Товариства. 9. Ознайомлен-
ня з довідкою про стан рахунку в цінних паперах. 10.Інші питання. Правлін-
ня. Директор ПАТ «Зімонт»___________ Зубович І.А.

ПАТ «ЗІМоНТ»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №59, 27 березня 2018 р. 
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Публічне акціонерне товариство «Львівське автотранспортне під-
приємство - 14630», місцезнаходження - м.Львів, вул.Городницька, 47 (код 
за ЄДРПОУ 03114744) повідомляє про проведення річних Загальних зборів 
акціонерів Товариства, які відбудуться «27» квітня 2018 р. об 11.00 год. за 
адресою: м. Львів, вул. Промислова, 50/52. 

Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 9.00 год. до 
10.45 год. в день скликання зборів за місцем їх проведення.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах 
акціонерів буде складений станом 24 квітня 2018 р.

Учасникам річних Загальних зборів акціонерів Товариства необхідно 
мати при собі документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів-
довіреність про передачу їм прав на участь у річних Загальних зборах То-
вариства, оформлену згідно з законодавством України та документ, що по-
свідчує особу.

Крім цього, нагадуємо Вам, що 12.10.2014 р. набула чинності норма За-
кону України «Про депозитарну систему України», згідно з якою цінні папе-
ри власника, що не уклав із депозитарною установою договору про обслу-
говування рахунку в цінних паперах, не враховуватимуться при визначенні 
кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Укласти договір з депозитарною установою ПАТ «Кредобанк» можна за 
адресою: м. Львів, вул. Сахарова, буд.78, 3 поверх.

З матеріалами щодо питань порядку денного загальних зборів, акціоне-
ри Товариства можуть ознайомитись в робочі дні з 10.00 до 17.00 год. за 
адресою м. Львів, вул. Городоцька, 280.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – 
http://latp.com.ua/, e-mail: atp14630lviv@gmail.com 

тел. (0322) 262-41-24.
ПоРЯДоК ДЕННИй:

1. Обрання головуючого, секретаря зборів, членів лічильної комісії. 
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради про її роботу у 2017 році. Прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії про її роботу у 2017 році. Прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річної фінансової звітності за 2017 рік. Розподіл при-
бутку та збитків Товариства.

6. Обрання Голови та членів Правління Товариства.
7. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства. 
8. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

оСНоВНІ ПоКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності ПАТ «Львівське АТП-14630»

за 2017 рік
Найменування показника станом на

31.12.2016р.
станом на

31.12.2017р.
Усього активів 31643 24064
Основні засоби 12907 9708
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 980 1170
Сумарна дебіторська заборгованість 15095 12123
Грошові кошти та їх еквіваленти 2517 986
Нерозподілений прибуток 222 -5775
Власний капітал 6760 506
Статутний капітал 2304 2304
Довгострокові зобов’язання 9991 7521
Поточні зобов’язання 12999 14224
Чистий прибуток (збиток) 222 -5775
Середньорічна кількість акцій (шт.) 9214128,00 9214128,00
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом року (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець року 
(осіб)

451 371

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова правління ПАТ
«Львівське АТП-14630»    Кузбит С.З.

Головний бухгалтер    Москалик М.М.

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ЛьВІВСьКЕ АВТоТРАНСПоРТНЕ ПІДПРИЄМСТВо - 14630»

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

містю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

«САН IнБев Україна»
2. Код за ЄДРПОУ: 30965655
3. Місцезнаходження: 03680 м. Київ, вул.Фiзкультури, б.30-В
4. Міжміський код, телефон та факс: +380 (44) 201-40-00,  

+380 (44) 201-40-00
5. Електронна поштова адреса: office.ukraine@ab-inbev.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://www.suninbev.com.ua/
special_information_notification

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про набуття пря-
мо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуван-
ням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, доміную-
чого контрольного пакета у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій 
акціонерного товариства

ІІ. Текст Повідомлення 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «САН ІНБЕВ УКРАЇНА» , юри-

дична особа, що створена та існує за законодавством України, ідентифіка-
ційний код юридичної особи 30965655, з місцезнаходженням за адресою: 
03680, місто Київ, вулиця Фізкультури, будинок 30-В (далі - «Товариство»), 
повідомляє, що 23 березня 2018 року від ЕйБі ІНБЕВ ВЕСТЕРН ЄВРОПІЕН 
ХОЛДІНГ Б.В. [AB INBEV WESTERN EUROPEAN HOLDING B.V.], юридич-
ної особи, що створена та існує за законодавством Королівства Нідерлан-
ди (реєстраційний номер 20166495), з місцезнаходженням за адресою: 
вул. Сересстраат, 1, 4811 CA [Ceresstraat 1, 4811 CA], м. Бреда, Нідерланди 
(далі - «Новий Акціонер»), було отримано повідомлення про набуття Новим 
Акціонером права власності на домінуючий контрольний пакет акцій Това-
риства в порядку, що передбачений частинами 1 та 2 ст. 652 Закону України 

«Про акціонерні товариства» (далі - «Повідомлення») та п. 3 перехідних 
положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних 
товариства» від 23 березня 2017 року № 1983-VIII. 

Найвища ціна акції, за якою Новий Акціонер придбавав акції Товари-
ства протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контр-
ольного пакета акцій включно з датою набуття, тобто 23 березня 2018 
року, становить 0.1369 грн. за 1 акцію Товариства. 

Розмір частки акцій Нового Акціонера в загальній кількості акцій до 
набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства - 0 %. Роз-
мір частки акцій Нового Акціонера в загальній кількості акцій після на-
буття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства - 98,3395%. 
Розмір частки акцій Нового Акціонера в загальній кількості голосуючих 
акцій до набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства - 
0  %. На момент розкриття повідомлення інформації щодо розміру част-
ки в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності 
на такий пакет акцій немає в наявності.

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття ін-
формації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської 
діяльності емітента: Дата набуття Новим Акціонером домінуючого контр-
ольного пакету акцій Товариства - 23 березня 2018 року за результатами 
проведення депозитарною установою, Публічним акціонерним товари-
ством «УкрСиббанк», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 09807750, яке 
здійснює діяльність на підставі Ліцензії на провадження професійної ді-
яльності на фондовому ринку, а саме депозитарної діяльності депози-
тарної установи, серія АЕ № 286556, виданої Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку 08.10.2013 р., строк дії з 12.10.2013 р. 
необмежений, облікової операції в системі депозитарного обліку. 

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

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

2. В. о. Генерального директора  Хренов Д.Ю.
23.03.2018

ПУБЛIЧНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«САН IНБЕВ УКРАЇНА»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
І. Загальні відомості: Повне найменування – ПРИВАТНЕ АКцІо-

НЕРНЕ ТоВАРИСТВо «АГЕНТСТВо По РЕфІНАНСУ-
ВАННЮ жИТЛоВИХ КРЕДИТІВ». Код за ЄДРПОУ – 38040228. 
Місцезнаходження – 01033, м.Київ, вул. Саксаганського 77. Міжміський 
код, телефон та факс – (044)281-23-36, (044)281-23-36. Електронна пошто-
ва адреса – office@re-finance.com.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації – 
http://www.re-finance.com.ua. Вид особливої інформації - Відомості про змі-
ну складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення:
Дата вчинення дії – 23.03.18р. 
Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «АРЖК», які відбули-

ся 16.03.2018 (протокол №1 вiд 23.03.2018) припинено повноваження На-
глядової ради ПрАТ «АРЖК» у повному складi у зв’язку iз закiнченням строку 
повноважень та з обранням нового складу Наглядової ради. А саме, припи-
нено повноваження: Голови Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» Стецевича Ан-
дрія Ігоровича, перебував на посаді 11 мiс., непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має, згоди на розкриття паспортних даних не надано, 
акціями ПрАТ «АРЖК» не володіє; Члена Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» 
Зими Олександра Володимировича, перебував на посаді 11 мiс.,  
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, згоди на 
розкриття паспортних даних не надано, акціями ПрАТ «АРЖК» не володіє; 
Члена Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» Краско Ірини Вікторівни, перебувала 
на посаді 11 мiс., непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має, згоди на розкриття паспортних даних не надано, акціями ПрАТ «АРЖК» 
не володіє; Члена Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» Рощиної Ольги Вікторів-
ни, перебувала на посаді 1,5 мiс., непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має, згоди на розкриття паспортних даних не надано, 
акціями ПрАТ «АРЖК» не володіє; Члена Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» 
Вареника Романа Вікторовича, перебував на посаді 11 мiс., непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, згоди на розкриття пас-
портних даних не надано, акціями ПрАТ «АРЖК» не володіє.

Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «АРЖК», які відбу-
лися 16.03.2018 (протокол №1 вiд 23.03.2018) обрано склад Наглядової 
ради ПрАТ «АРЖК», а саме: 

- Голову Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» Стецевича Андрія Ігоровича 
(представник акцiонера – АТ «Ощадбанк») на строк у вiдповiдностi до Стату-
ту, акціями ПрАТ «АРЖК» не володіє, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має, згоди на розкриття паспортних даних не надано. 
Посади, якi обiймались за останнi 5 рокiв: ПАТ»ВТБ Банк»- регiональний ди-

ректор Управлiння розвитку та контролю ефективностi мережi Департаменту 
мережi продажiв, Директор Вiддiлення «Iвано-Франкiвська регiональна 
дирекцiя», Директор по регiону Вiддiлення «Львiвська регiональна дирекцiя» 
з робочим мiсцем у м. Iвано-Франкiвськ, Регiональний директор Управлiння 
розвитку та контролю ефективностi мережi Департаменту мережi продажiв з 
робочим мiсцем у м. Харковi, директор Вiддiлення «Харкiвська регiональна 
дирекцiя»; АТ»Ощадбанк» - Начальник фiлiї - Головного управлiння по м. Ки-
єву та Київськiй областi; Заступник Голови Правлiння АТ «Ощадбанк».

-Члена Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» Зиму Олександра Володимиро-
вича (представник акцiонера – АТ «Ощадбанк») на строк у вiдповiдностi до 
Статуту, акціями ПрАТ «АРЖК» не володіє, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має, згоди на розкриття паспортних да-
них не надано. Посади, якi обiймались за останнi 5 рокiв: АТ «Ощадбанк»- 
начальник управлiння експертизи проектiв та договорiв департаменту пра-
вового забезпечення, директор департаменту правового забезпечення, 
директор юридичного департаменту.

-Члена Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» Мілютіна Арсена Євгеновича 
(представник акцiонера – АТ «Ощадбанк») на строк у вiдповiдностi до Ста-
туту, акціями ПрАТ «АРЖК» не володіє, непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має, згоди на розкриття паспортних даних не нада-
но. Посади, якi обiймались за останнi 5 рокiв: ТОВ «ЄПАП Україна», рад-
ник; АТ «Ощадбанк» - директор департаменту реструктуризацiї 
заборгованостi та стягнення.

- Члена Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» Рощину Ольгу Вікторівну (пред-
ставник акцiонера – АТ «Укрексімбанк») на строк у вiдповiдностi до Стату-
ту, акціями ПрАТ «АРЖК» не володіє, непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має, згоди на розкриття паспортних даних не нада-
но. Посади, якi обiймались за останнi 5 рокiв: АТ «Укрексiмбанк» - заступ-
ник начальника Управлiння цiнних паперiв, виконавчий директор з питань 
депозитарної дiяльностi та звiтностi Управлiння цiнних паперiв.

- Члена Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» Вареника Романа Вікторовича 
(представник акцiонера – АБ «Укргазбанк») на строк у вiдповiдностi до Ста-
туту, акціями ПрАТ «АРЖК» не володіє, непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має, згоди на розкриття паспортних даних не нада-
но. Посади, якi обiймались за останнi 5 рокiв: ТОВ «IНСАЙТ КАПIТАЛ» -Ди-
ректор; АБ «УКРГАЗБАНК» - Директор департаменту iнвестицiйної 
дiяльностi та акцiонерного капiталу.

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 
Голова Правлiння  Волков С.С
   М.П.  26.03.2018 

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНоГо АКцІоНЕРНоГо То-
ВАРИСТВА «УКТоРГІМПЕКС», код за ЄДРПОУ: 21547582 (надалі – 
Товариство) повідомляємо про проведення Загальних Зборів акціонерів 
«27» квітня 2018 року о 10:00 год. за адресою: Україна, 01034, м.Київ, 
вул. федорова,32, в кабінеті Директора. Дата складення переліку акціонерів, 
які мають право на участь у загальних зборах – 23.04.2018р. Реєстрація акціоне-
рів буде проводитись з 9:00 до 9:45 за місцем проведення зборів. Перелік пи-
тань, включених до проекту порядку денного: 1.Обрання лічильної комісії та 
затвердження її складу. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) про-
ведення загальних зборів акціонерів. Обрання Голови та Секретаря загальних 
Зборів. 2.Затвердження звіту Наглядової ради про результати діяльності Това-
риства за 2017 рік. 3.Затвердження звіту Виконавчого органу про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. 4.Затвердження зві-
ту та висновку Ревізійної комісії про результати діяльності Товариства за 2017 рік. 
5.Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2017 рік. 
6. Затвердження порядку розподілу прибутку та виплати дивідендів за 2017 рік. 
7.Припинення повноважень та відкликання членів Наглядової ради Товариства. 
8.Обрання Наглядової ради Товариства та затвердження умов цивільно-
правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, 
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. 9.Визначення 
основних напрямів діяльності Товариства на 2018-19 роки. Для реєстрації та 
участі у зборах учасникам зборів необхідно мати: документ, що посвідчує особу; 
представникам акціонерів – доручення на право участі та голосуванні на загаль-
них зборах акціонерах, оформлене відповідно до чинного законодавства 
України. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://
uktorgimpex.aspectgroup.com.ua / Акціонери мають право ознайомитись з доку-

ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загаль-
них Зборів у приміщенні Товариства за адресою: м.Київ, вул.Федорова,32, в ка-
бінеті Директора – у робочі дні та робочий час, а в день проведення загальних 
зборів також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок озна-
йомлення акціонерів із зазначеними документами є Директор та Головний бух-
галтер Товариства. Довідки за телефоном (044) 529-06-52. Повідомлення про 
проведення загальних зборів опубліковано 27.03.2018 у Бюлетені»Відомості На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку», №59(2812). Підтвер-
джую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. Директор 
ПрАТ «УКТОРГІМПЕКС» Коструба І.С. основні показники фінансово-
господарської діяльності ПрАТ «Укторгімпекс» (тис. грн.):
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 1102,1 763,2
Основні засоби (за залишковою вартістю) 339,1 370,8
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2,8 2,2
Сумарна дебіторська заборгованість 324,8 161,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 435,4 228,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 415,5 451,0
Власний капітал - -
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 0,5 0,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 234,2 85,5
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (35,5) (30,7)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5000 5000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

(0,0071) (0,0061)

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 24 24

ПАТ «Одесаобленерго» (код за ЄДРПОУ 00131713), емітент облігацій, 
повідомляє, що згідно з інформацією про випуск облігацій, зареєстрованою 
в НКЦПФР 23 червня 2017р. (реєстраційне свідоцтво №26/2/2017), при-

йнято рішення про встановлення розміру процентної ставки за облігаціями 
серії В по десятій – двадцять першій процентній виплаті на рівні 17,0% річ-
них.

ПАТ «оДЕСАоБЛЕНЕРГо»
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ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«СТРАХоВА КоМПАНІЯ СВІСС КЛАСІК ЛАйф»

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія Свісс Класік 
Лайф» код за ЄДРПОУ 33152529 (надалі – Товариство), що знаходиться 
за адресою: 01021, Україна, місто Київ, провулок Івана Мар’яненка, 9 
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства 
(надалі – Загальні збори).

Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або залу, 
куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів: 
27.04.2018 р. о 12:00; Україна, місто Київ, провулок Івана Мар’яненка, буди-
нок 9, кімната 3.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загаль-
них зборах: реєстрація акціонерів (представників акціонерів) проводиться 
з 11:00 до 11:50 у день та за місцем проведення Загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Загальних зборах: 23.04.2018 р. станом на 24:00 год.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного
1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комі-

сії. Обрання членів лічильної комісії. Обрання голови лічильної комісії.
Проект рішення: «Припинити повноваження членів лічильної комісії, об-

раних на попередніх Загальних зборах акціонерів. Для підрахунку голосів 
під час голосування на Загальних зборах обрати лічильну комісію у складі 
трьох осіб, обраних Загальними зборами акціонерів».

2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів.
Проект рішення: «Обрати головою Загальних зборів: особа, обрана го-

ловою Загальних зборів Загальними зборами. Обрати секретарем Загаль-
них зборів: особа, обрана секретарем Загальних зборів Загальними збора-
ми. Доручити голові та секретарю Загальних зборів підписати протокол 
річних Загальних зборів Товариства».

3. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2017 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 
2017 рік.

Проект рішення: «За результатами розгляду затвердити звіт Виконавчо-
го органу Товариства за 2017 рік».

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

Проект рішення: «За результатами розгляду затвердити звіт Наглядової 
ради Товариства за 2017 рік».

5. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства по річних звітах та балансу 
Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: «За результатами розгляду затвердити звіт Ревізора 
Товариства за 2017 рік».

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік».
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: «З урахуванням показників річної фінансової звітності Това-

риства за 2017 рік, затвердити збитки Товариства в розмірі 2 191 244,05 (Два 
мільйони сто дев’яносто одна тисяча двісті сорок чотири) гривні 05 копійок».

8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій 
редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання особи, 
яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: «1. У зв’язку зі внесенням змін до Закону України «Про 
акціонерні товариства» внести зміни до Статуту Товариства шляхом викла-
дення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства у 
запропонованій редакції; 2. Уповноважити голову та секретаря річних Загаль-
них зборів підписати Статут Товариства у новій редакції; 3. Доручити особі, 
уповноваженій Загальними зборами, у встановлені законом строки здійснити 
заходи, пов’язанні з реєстрацією нової редакції Статуту Товариства».

9. Внесення змін та доповнень до положень про Загальні збори, Нагля-
дову раду, Виконавчий орган та затвердження їх у новій редакції. Затвер-
дження положення про Ревізора (Ревізійну комісію) Товариства.

Проект рішення: «У зв’язку зі внесенням змін до Закону України «Про 
акціонерні товариства» внести зміни до положення про Загальні збори ак-
ціонерів Товариства, положення про Наглядову раду Товариства, положен-
ня про Виконавчий орган Товариства та затвердити їх у новій редакції. За-
твердити положення про Ревізора (Ревізійну комісію) Товариства».

10. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів 
Наглядової ради.

Проект рішення: «Припинити достроково повноваження членів Нагля-
дової ради».

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

Проект рішення: «1. Обрання членів Наглядової ради Товариства (здій-
снюється шляхом кумулятивного голосування); 2. Затвердити умови 
цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової 
ради Товариства. Розмір винагороди членів Наглядової ради встановлю-
ється Загальними зборами; 3. Доручити особі, уповноваженій Загальними 

зборами, підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової 
ради».

12. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Реві-
зора Товариства.

Проект рішення: «Припинити достроково повноваження Ревізора Това-
риства».

13. Прийняття рішення про обрання Ревізора (голови та членів Ревізій-
ної комісії) Товариства, затвердження умов цивільно-правового договору, 
що укладатиметься з Ревізором (головою та членами Ревізійної комісії), 
обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового 
договору з Ревізором (головою та членами Ревізійної комісії).

Проект рішення: «1. Склад та чисельність Ревізійної комісії Товариства 
визначається Загальними зборами (обрання здійснюється шляхом кумуля-
тивного голосування); 2. Затвердити умови цивільно-правового договору з 
Ревізором (головою та членами Ревізійної комісії); 3. Доручити особі, упо-
вноваженій Загальними зборами, підписати від імені Товариства договори 
з Ревізором (головою та членами Ревізійної комісії)».

14. Прийняття рішення про притягнення Генерального директора Това-
риства Борунова Олега Анатолійовича до майнової, дисциплінарної або 
будь-якої іншої відповідальності.

Проект рішення: «Прийняти рішення про притягнення Генерального дирек-
тора Товариства Борунова Олега Анатолійовича до майнової, дисциплінарної 
або будь-якої іншої відповідальності. Доручити Наглядовій раді та Виконавчо-
му органу Товариства забезпечити захист інтересів Товариства».

15. Про звернення з позовом до посадової особи Товариства Генераль-
ного директора Борунова Олега Анатолійовича стосовно відшкодування 
збитків, завданих Товариству.

Проект рішення: «Доручити Наглядовій раді та Виконавчому органу То-
вариства забезпечити захист інтересів Товариства. Звернутися з позовом 
до посадової особи Товариства Генерального директора Борунова Олега 
Анатолійовича стосовно відшкодування збитків, завданих Товариству».

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: акціонери 
Товариства мають можливість ознайомитись з матеріалами (документа-
ми), необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного 
Загальних зборів, в робочий час в робочі дні за адресою: 01021, Україна, 
місто Київ, провулок Івана Мар’яненка, будинок 9, кімната 3. Посадова осо-
ба Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами, – Самко Наталія Геннадіївна. Для ознайомлення з документами 
акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а для представ-
ників акціонерів – додатково документ, що посвідчує повноваження пред-
ставника.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 
Закону України «Про акціонерні товариства»: www.swiss-cl.com

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 За-
кону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть корис-
туватися після отримання повідомлення про проведення загальних 
зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використову-
ватися: акціонери, відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону «Про акціо-
нерні товариства» мають право ознайомитися з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного та подати письмові запити 
щодо питань порядку денного; право внести пропозиції щодо питань, вклю-
чених до проекту порядку денного.

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

Для особистої участі у Загальних зборах акціонерам необхідно 
мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреніс-
тю: представник акціонера на загальних зборах – фізична особа або упо-
вноважена особа юридичної особи, має право представляти інтереси акці-
онера та брати участь у голосуванні від його імені на підставі довіреності. 
Довіреність, яка видана акціонером - фізичною особою, посвідчується но-
таріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а 
також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому 
НКЦПФР порядку. Довіреність від імені акціонера - юридичної особи вида-
ється її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими 
документами. Представник акціонера під час голосування на загальних 
зборах діє в межах завдання щодо голосування, визначених в довіреності. 
Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник має 
право голосувати на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер 
має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних 
зборах декільком своїм представникам, а також у будь-який час відкликати 
чи замінити свого представника.

Телефон для довідок: (044) 280 21 35
Наглядова рада
АТ «СК Свісс Класік Лайф»
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ПоВІДоМЛЕННЯ
До УВАГИ АКцІоНЕРІВ

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «СП УКРЕНЕРГоЧоР-
МЕТ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00192471, місцезнаходження: 
вул. Граверна буд.1, м. Маріуполь, Донецька обл., Україна, 87505) пові-
домляє, що 27 квітня 2018 року о 16:00 годині, відбудуться річні За-
гальні збори акціонерів за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, 
вул. Граверна буд.1, перший поверх, зал засідань «к.№1». 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних збо-
рах буде здійснюватися 27 квітня 2018 року з          15-00 до 15-45 год. за 
місцем проведення зборів (Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Гравер-
на буд.1, перший поверх, біля входу до залу засідань «к.№1»).

Для реєстрації акціонери (їх представники) Товариства повинні мати 
при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акці-
онерів, та юридичним особам – паспорт та довіреність на право участі 
та голосування на зборах, оформлену відповідно до вимог чинного за-
конодавства України.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річ-
них Загальних зборах акціонерів - 23 квітня 2018 року станом на  
24-00 годину.

Перелік питань, 
включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товари-
ства.

2. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товари-
ства.

3. Розгляд звіту Правління Товариства за 2017 рік та затвердження 
заходів за результатами його розгляду.

4. Розгляд та затвердження звіту Ревізійної комісії за 2017 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів 

за результатами його розгляду.
6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 рік та затвердження 

заходів за результатами його розгляду.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту 

Ревізійної комісії, звіту Наглядової ради.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
10. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів 
акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної 
вартості.

11. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції та проведення 
державної реєстрації змін до установчих документів в уповноваженому 
органу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців.

12. Обрання уповноважених осіб для підписання Протоколу Загаль-
них зборів та Статуту Товариства у новій редакції

13. Затвердження Положень Товариства у новій редакції.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-

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

Станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідо-
млення про проведення загальних зборів, а саме 16.03.2018р., загальна 
кількість акцій – 63125 акцій, загальна кількість голосуючих акцій - 55770 
акцій.

Для реєстрації акціонери (їх представники) Товариства повинні мати 
при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціо-
нерів, та юридичним особам – паспорт та довіреність на право участі та 
голосування на зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законо-
давства України.

Акціонер до проведення Загальних зборів за запитом має можли-
вість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку 
денного. (відповідно до ст.37 Закону України «Про акціонерні товари-
ства». 

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів 
до дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного, особисто, або через уповноваженого представника за адресою: 
Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Граверна буд.1, у кабінеті корпоратив-
ного секретаря (Нестерчук Людмила Миколаївна тел.  (0629) 22-25-47) з 
понеділка по п'ятницю з 7:30 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 
12:00 год. до 12:30 год.), за винятком неробочих та святкових днів, а та-
кож у день проведення Загальних зборів – за місцем їх проведення. Ак-

ціонери при собі повинні мати документ, що посвідчує особу (паспорт), 
їх представники – паспорт та належно оформлену довіреність. Посадо-
ва особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами: Голова Правління Дубовик Едуард Володимирович. 
Тел.  (0629) 40-17-39. (відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонер-
ні товариства»). 

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного Товари-
ства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 
Загальних зборів акціонерного Товариства. Пропозиції щодо включення 
нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні про-
екти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загаль-
них зборів акціонерного Товариства подається в письмовій формі із за-
значенням прізвища (найменування ) акціонера, який її вносить, кількості, 
типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/
або проекту рішення. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є 
власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають 
обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. 
(відповідно до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства»). 

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загаль-
них зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноваже-
на особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування 
на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріу-
сом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а 
також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому 
національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. 
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від іме-
ні юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповнова-
женою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та 
голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання 
щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних 
зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно 
проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник 
повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосу-
вання. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, пред-
ставник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах ак-
ціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право 
участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представни-
кам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого 
представника на Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на 
право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право 
участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, за-
мість свого представника. (відповідно до ст.39 Закону України «Про ак-
ціонерні товариства»). 

Всі проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загаль-
них зборів, підготовлені Наглядовою радою. У разі відсутності пропози-
цій від акціонерів до проекту порядку денного Загальних зборів акціо-
нерного Товариства у строк, визначений Законом України «Про 
акціонерні товариства», вважати проект порядку денного – порядком 
денним Загальних зборів акціонерного Товариства. 

Особа, на яку покладено обов'язок зі складання переліку акціонерів, 
які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів – Центральний 
депозитарій ПАТ «НДУ» (04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8, тел. (044) 
591-04-04
основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн)*
Найменування показника Період

звітний попере-
дній

Усього активів  91 803 45 189 
Основні засоби (за залишковою вартістю)  9 137 9 144 
Запаси  12 428 7 163 
Сумарна дебіторська заборгованість  62 859 27 598 
Гроші та їх еквіваленти  4 604 135 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  5 219 (8 441) 
Власний капітал  46 956 33 297 
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал  631  631
Довгострокові зобов'язання і забезпечення  9 453 6 380 
Поточні зобов'язання і забезпечення  35 394 5 512 
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)  12 007 (8 441) 
Середньорічна кількість акцій (шт.)  - - 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)  - - 

Голова Правління ПрАТ «СП УКРЕНЕРГоЧоРМЕТ» Е.В.Дубовик 
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ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ДІМ МАРоЧНИХ КоНьЯКІВ 
«ТАВРІЯ», код за ЄДРПОУ 00413475, місцезнаходження: 74905, Херсон-
ська область, м. Нова Каховка, проспект Дніпровський, 299 (далі - Товари-
ство), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться 27 квітня 2018 року о 10.00 за місцем: 74905, Херсон-
ська обл., м. Нова Каховка, центральна основа, пр-т Дніпров-
ський, 166, будинок культури ПАТ «ДМК «Таврія», актова зала № 1.Ре-
єстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводиться з 8.30 до 
9.50 у день та за місцем проведення загальних зборів. Дата складання пе-
реліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — станом 
на 24 годину 23 квітня 2018 року. Для участі у загальних зборах акціонер 
має надати реєстраційній комісії документ, який ідентифікує його особу 
(паспорт), реквізити якого відповідають даним переліку акціонерів, які ма-
ють право на участь у загальних зборах, а представник акціонера – доку-
мент, який ідентифікує особу представника та документ, що підтверджує 
повноваження представника на участь у загальних зборах, оформлений 
згідно вимог чинного законодавства України. Участь та голосування на за-
гальних зборах за довіреністю здійснюється у порядку, передбаченому 
статтею 39 Закону України «Про акціонерні товариства». 

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, 
включених до проекту порядку денного:

1. обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття 
рішення про припинення їх повноважень. Проект рішення: обрати лі-
чильну комісію Загальних зборів у кількості 3-х осіб: Григор’єва Наталія 
Євгеніївна, Слободенюк Лариса Володимирівна, Ганжа Ігор Анатолійович. 
Припинити повноваження членів Лічильної комісії Загальних зборів після 
оголошення Головою загальних зборів повідомлення про закриття Загаль-
них зборів.

2. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про результати фі-
нансово - господарської діяльності Товариства у 2017 році та його за-
твердження. Проект рішення: затвердити звіт Генерального директора 
Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товари-
ства у 2017 році. 

3. Розгляд звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства по звіту 
та балансу Товариства за 2017 рік та його затвердження. Проект рішен-
ня: затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та 
балансу Товариства за 2017 рік.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про діяльність у 2017 
році та його затвердження. Проект рішення: затвердити звіт Наглядової 
ради Товариства про діяльність у 2017 році. 

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради, звіту Ревізійної комісії, звіту виконавчого органу Товариства. 
Проект рішення: визнати роботу Наглядової ради, Ревізійної комісії та Ге-
нерального директора Товариства у звітному періоді задовільною.

6. Затвердження річного звіту Товариства. Проект рішення: затвер-
дити Річний звіт Товариства за 2017 рік. 

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, пе-
редбачених чинним законодавством. Проект рішення: розподіл прибут-
ку звітного періоду не проводити.

8. Про зміну типу Товариства. Про зміну найменування Товариства. 
Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у но-
вій редакції, надання повноважень щодо підписання та державної ре-
єстрації статуту Товариства у новій редакції. Проект рішення: прийняти 
рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне. Визначити 
тип Товариства — приватне акціонерне товариство. Змінити найменування 
Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ДІМ МАРоЧНИХ 
КоНьЯКІВ «ТАВРІЯ» на ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ДІМ 
МАРоЧНИХ КоНьЯКІВ «ТАВРІЯ». Внести зміни до статуту Товариства 
шляхом викладення його у новій редакції. Доручити Генеральному дирек-
тору Товариства Єрьоменко Олегу Олеговичу підписати нову редакцію ста-
туту Товариства. Доручити Лобенко Наталії Іванівні вжити всі необхідні за-
ходи щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції. 

9. Внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів, По-
ложення про Наглядову раду та Положення про Ревізійну комісію То-
вариства шляхом викладення їх у новій редакції. Проект рішення: вне-
сти зміни до Положення про загальні збори акціонерів, Положення про 
Наглядову раду та Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом 
викладення їх у новій редакції.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів На-
глядової ради Товариства. обрання членів Наглядової ради Товари-
ства. Затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів 
(контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товари-
ства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка упо-
вноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Нагля-
дової ради. Проект рішення: прийняти рішення про припинення 
повноважень членів Наглядової ради Товариства - Громов Петро Олексан-
дрович, Колеснік Наталія Борисiвна, Шамотій Валерiй Миколайович, 

Ксьондз Севаст'ян Юрiйович, Горкун Ганна Всеволодівна. Обрати Наглядо-
ву раду Товариства на строк, визначений статутом Товариства, у складі 
5-ти осіб: Громов Петро Олександрович, Колеснік Наталія Борисiвна, Ша-
мотій Валерiй Миколайович, Ксьондз Севаст'ян Юрiйович, Горкун Ганна 
Всеволодівна. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що уклада-
тимуться з членами Наглядової ради Товариства. Визначити, що здійснен-
ня повноважень членів Наглядової ради Товариства відбувається на плат-
ній основі. Встановити наступний розмір винагороди та компенсаційних 
витрат: членам Наглядової ради у період виконання ними своїх обов'язків 
компенсуються витрати, пов'язані із виконанням посадових функцій та ви-
плачується щомісячна винагорода. Щомісячна винагорода, виплачується 
голові та членам Наглядової раді на підставі укладених цивільно-правових 
договорів. Щомісячна винагорода, виплачується Наглядовій раді у такому 
розмірі:Голові Наглядової ради – 70% від місячного посадового окладу Ге-
нерального директора товариства; Секретарю Наглядової ради – 60 % від 
місячного посадового окладу Генерального директора товариства; Членам 
Наглядової ради - 70% від суми винагороди голови Наглядової ради. Чле-
нам Наглядової ради компенсуються витрати на службові відрядження, 
пов’язані з виконанням функцій членів наглядової ради в порядку і розмі-
рах, установлених чинним законодавством України. Уповноважити Гене-
рального директора Товариства підписати договори з членами Наглядової 
ради.

11. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством та до-
чірніми підприємствами значних правочинів та надання відповідних 
повноважень. Проект рішення: на підставі ст.70 Закону України «Про акці-
онерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення значних право-
чинів, які можуть вчинятися Товариством та дочірніми підприємствами То-
вариства протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, 
щодо:1) Укладання Генеральним директором ПАТ «ДМК «Таврія» по узго-
дженню із Наглядовою радою ПАТ «ДМК «Таврія» правочинів граничною 
сукупною вартістю 10 000 000 000 (десять мільярдів) гривень наступного 
характеру: - кредитних договорів, договорів застави, іпотеки, поруки, та до-
даткових угод до Генеральної угоди №6906N2 від 26.04.2006 р., кредитних 
договорів, договорів застави, іпотеки, поруки, договорів про внесення змін 
до зазначених договорів які вчинятимуться в ході поточної діяльності това-
риства; - для закупівлі сировини, обладнання та ін., які вчинятимуться в 
ході поточної діяльності товариства; - для продажу продукції власного ви-
робництва та інших основних засобів, які вчинятимуться в ході поточної 
діяльності товариства. 2) Укладання Директором Дочірнього підприємства 
«Таврія» по узгодженню із Наглядовою радою ПАТ «ДМК «Тарвія» право-
чинів сукупною вартістю 10 000 000 000 (десять мільярдів) гривень наступ-
ного характеру: - договорів поруки, договорів про внесення змін до догово-
рів поруки, договорів доручення; - для закупівлі сільгосптехніки, добрив, 
отрутохімікатів, обладнання та ін., які вчинятимуться в ході поточної діяль-
ності підприємства; - для продажу продукції власного виробництва та інших 
основних засобів, які вчинятимуться в ході поточної діяльності товариства. 
3) Укладання Директором Дочірнього підприємства «Таврія-1» по узго-
дженню із Наглядовою радою ПАТ «ДМК «Таврія» правочинів сукупною 
вартістю 10 000 000 000 (десять мільярдів) гривень наступного характеру: 
- договорів поруки, договорів про внесення змін до договорів поруки, дого-
ворів доручення; - для закупівлі сільгосптехніки, добрив, отрутохімікатів, 
обладнання та ін., які вчинятимуться в ході поточної діяльності підприєм-
ства.

12. Про викуп Товариством розміщених ним цінних паперів. Проект 
рішення: Викупити 500 000 простих іменних акцій ПАТ «ДМК «Таврія» (код 
за ЄДРПОУ 00413475) належних акціонерам Товариства за згодою власни-
ків цих акцій та за ринковою вартістю 1,2 грн. за кожну акцію на загальну 
суму 600 000 грн. Строк викупу: з 01.05.2018р. по 31.12.2018р. включно (в 
тому числі: строк приймання письмової пропозиції про викуп та укладення 
договору купівлі-продажу акцій: з 01.05.2018р. по 01.12.2018р. включно. 
Строк оплати Товариством вартості акцій: з моменту підписання договору 
купівлі-продажу акцій та не пізніше 31.12.2018р. включно.) Вказані акції 
придбаваються Товариством з метою їх подальшого продажу.

Адреса власного веб-сайту Товариства: http://www.tavria.ua Після 
отримання повідомлення про проведення загальних зборів, акціонери То-
вариства мають можливість скористатись правами, передбаченими стат-
тями 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Порядок озна-
йомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися 
під час підготовки до загальних зборів: акціонери Товариства можуть 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, у строк з дати надіслання повідомлення про про-
ведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів у робочі 
часи за адресою: 74905, Херсонська обл., м. Нова Каховка, проспект Дні-
провський, 299, 2-й поверх, каб. № 21 (юридичний відділ). Відповідно до 
пункту 9.14 Статуту Товариства, від дати надіслання повідомлення про 
проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Това-
риство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необ-
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хідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом 
(проектами) рішення з питань порядку денного шляхом надання відповід-
них документів та проекту (проектів) рішень в електронній формі на елек-
тронну адресу акціонера згідно його письмового запиту, у якому обов'язково 
зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, 
ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних 
йому акцій та до якого обов'язково додається виписка з рахунку у цінних 
паперах акціонера, видана депозитарною установою станом на дату, що 
не може бути ранішою 3-х робочих днів до дати подання письмового за-
питу. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми  — секретар Наглядової ради Товариства Громов П.О. Довідки за теле-
фоном (05549) 7-50-15. 7-62-28. Пропозиції до порядку денного загальних 
зборів вносяться акціонерами Товариства у порядку та строки, передбаче-
ні статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Загальна кіль-
кість акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким над-
силається повідомлення про проведення загальних зборів — 81 308 000. 
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складання 
переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загаль-
них зборів — 78 966 121. 

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 2 293 686 2 087 498
Основні засоби (за залишковою вартістю) 100 171 84 438
Запаси 835 741 675 405
Сумарна дебіторська заборгованість 783383 882566
Гроші та їх еквіваленти 21 684 284
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 499 883 468 767
Власний капітал 556 583 526 191
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 20 327 20 327
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 559 857 529 098
Поточні зобов'язання і забезпечення 1 177 246 1 032 209
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 31 116 71 665
Середньорічна кількість акцій (шт.) 81308000 81308000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0,38269 0,88140

Затверджено Наглядовою радою Товариства

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКцIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «оДЕСьКИй ЗАВоД По ВИПУСКУ 
КоВАЛьСьКо-ПРЕСоВИХ АВТоМАТIВ»

2. Код за ЄДРПОУ: 05749145
3. Місцезнаходження: 65029, м. одеса, вул. Градоначальницька, 4 
4. Міжміський код, телефон та факс: (048) 728-30-23, (048) 731-09-69
5. Електронна адреса: odessa.kpa@gmail.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації
http://www.cupra.ua/
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу III Положення про розкриття ін-
формації емітентами цінних паперів.

Зміна складу посадових осіб
II. Текст повідомлення

23.03.2018р. Загальними зборами акціонерів ПАТ ОЗКПА (протокол б/н 
від 23.03.2018р.), у зв’язку із закінченням терміну, на який обиралася На-
глядова рада Товариства, прийнято рішення про припинення повноважень 
Голови Наглядової ради Петренко Катерини Борисівни (паспорт серія КЕ 
номер 541471, виданий 10.02.1997р. Приморським РВ УМВС України в 
Одеській області). Володіє 18,909% статутного капіталу Товариства. Пере-
бувала на посаді з 31.03.2017р. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини немає.

23.03.2018р. Загальними зборами акціонерів ПАТ ОЗКПА (протокол б/н 
від 23.03.2018р.), у зв’язку із закінченням терміну, на який обиралася На-
глядова рада Товариства, прийнято рішення про припинення повноважень 
члена Наглядової ради Цихоцької Тетяни Миколаївни (паспорт серія КЕ 
номер 783793, виданий 03.11.1997р. Біляївським РВ УМВС України в 
Одеській області). Володіє 0,019% статутного капіталу Товариства. Пере-
бувала на посаді з 31.03.2017р. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини немає.

23.03.2018р. Загальними зборами акціонерів ПАТ ОЗКПА (протокол б/н 
від 23.03.2018р.), у зв’язку із закінченням терміну, на який обиралася На-
глядова рада Товариства, прийнято рішення про припинення повноважень 
члена Наглядової ради Шевчука Юрія Олександровича (паспорт серія КЕ 
номер 757292, виданий 08.09.1997р. Центральним РВ ОМУ УМВС України 
в Одеській області). Володіє 0,096% статутного капіталу Товариства. Пере-
бував на посаді з 31.03.2017р. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини немає.

23.03.2018р. Загальними зборами акціонерів ПАТ ОЗКПА (протокол б/н 
від 23.03.2018р.), у зв’язку із закінченням терміну, на який обиралася На-
глядова рада Товариства, прийнято рішення про припинення повноважень 
члена Наглядової ради Грабовенко Людмили Іванівни (паспорт серія КЕ 
номер 161151, виданий 07.03.1996р. Центральним РВ УМВС України в 
Одеській області). Володіє 1,767% статутного капіталу Товариства. Пере-
бувала на посаді з 31.03.2017р. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини немає.

23.03.2018р. Загальними зборами акціонерів ПАТ ОЗКПА (протокол б/н 
від 23.03.2018р.), у зв’язку із закінченням терміну, на який обиралася На-
глядова рада Товариства, прийнято рішення про припинення повноважень 
члена Наглядової ради Дорогова Альберта Олександровича (паспорт се-
рія КЕ номер 274236, виданий 26.06.1996р. Приморським РВ УМВС України 
в Одеській області). Володіє 0,012% статутного капіталу Товариства. Пере-
бував на посаді з 31.03.2017р. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини немає.

23.03.2018р. Загальними зборами акціонерів ПАТ ОЗКПА (протокол б/н 
від 23.03.2018р.) прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради 
Товариства. Петренко Катерину Борисівну (паспорт серія КЕ номер 541471, 
виданий 10.02.1997р. Приморським РВ УМВС України в Одеській області) 
обрано на посаду члена Наглядової ради на строк до наступних річних За-
гальних зборів Товариства.

23.03.2018р. Наглядовою радою ПАТ ОЗКПА (протокол №б/н від 
23.03.2018р.) прийнято рішення про обрання Петренко Катерини Борисівни 
Головою Наглядової ради Товариства.

Є акціонером ПАТ ОЗКПА та володіє 18,909% статутного капіталу Това-
риства. Посади, які обіймала протягом останніх п'яти років: заступник го-
ловного бухгалтера ПАТ ОЗКПА, Голова Наглядової ради ПАТ ОЗКПА. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

23.03.2018р. Загальними зборами акціонерів ПАТ ОЗКПА (протокол б/н 
від 23.03.2018р.), прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради 
Товариства. Цихоцьку Тетяну Миколаївну (паспорт серія КЕ номер 783793, 
виданий 03.11.1997р. Біляївським РВ УМВС України в Одеській області) 
обрано на посаду члена Наглядової ради на строк до наступних річних За-
гальних зборів Товариства. Є акціонером ПАТ ОЗКПА та володіє 0,019% 
статутного капіталу Товариства. Посади, які обіймала протягом останніх 
п'яти років: начальник відділу кадрів ПАТ ОЗКПА, член Наглядової ради 
ПАТ ОЗКПА. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не-
має.

23.03.2018р. Загальними зборами акціонерів ПАТ ОЗКПА (протокол 
б/н від 23.03.2018р.), прийнято рішення про обрання членів Наглядової 
ради Товариства. Шевчука Юрія Олександровича (паспорт серія КЕ но-
мер 757292, виданий 08.09.1997р. Центральним РВ ОМУ УМВС України 
в Одеській області) обрано на посаду члена Наглядової ради на строк 
до наступних річних Загальних зборів Товариства. Є акціонером  
ПАТ ОЗКПА та володіє 0,096% статутного капіталу Товариства. Посади, 
які обіймав протягом останніх п'яти років: інженер з організації, експлу-
атації і ремонту складського комплексу ТОВ «Максан», член Наглядової 
ради ПАТ ОЗКПА. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини немає.

23.03.2018р. Загальними зборами акціонерів ПАТ ОЗКПА (протокол б/н 
від 23.03.2018р.), прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради 
Товариства. Грабовенко Людмилу Іванівну (паспорт серія КЕ номер 161151, 
виданий 07.03.1996р. Центральним РВ УМВС України в Одеській області) 
обрано на посаду члена Наглядової ради на строк до наступних річних За-
гальних зборів Товариства. Є акціонером ПАТ ОЗКПА та володіє 1,767% 
статутного капіталу Товариства. Посади, які обіймала протягом останніх 
п'яти років: економіст з фінансової роботи ПАТ ОЗКПА, член Наглядової 
ради ПАТ ОЗКПА. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає.

23.03.2018р. Загальними зборами акціонерів ПАТ ОЗКПА (протокол 
б/н від 23.03.2018р.), прийнято рішення про обрання членів Наглядової 
ради Товариства. Дорогова Альберта Олександровича (паспорт серія 
КЕ номер 274236, виданий 26.06.1996р. Приморським РВ УМВС України 
в Одеській області) обрано на посаду члена Наглядової ради на строк 
до наступних річних Загальних зборів Товариства. Є акціонером  
ПАТ ОЗКПА та володіє 0,012% статутного капіталу Товариства. Посади, 
які обіймав протягом останніх п'яти років: СПД «Дорогов А.О.», член На-
глядової ради ПАТ ОЗКПА. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини немає.

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

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

2.Голова Правління ПАТ ОЗКПА________ Москалець 26.03.2018р.
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Шановний акціонер!
ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «СТЕБНИцьКЕ ГІРНИЧо-

ХІМІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВо «ПоЛІМІНЕРАЛ»(ідентифікаційний код 
05762281, місцезнаходження: 82172, Львівська область, місто Дрогобич, 
місто Стебник, вулиця Дрогобицька, будинок 127) (надалі – Товариство) 
повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товари-
ства, які відбудуться 27 квітня 2018 року об 12:00 годині за адресою: 
Львівська обл., місто Дрогобич, місто Стебник, Вул. ДРоГоБИцьКА, 
будинок 127, кімната №1.

Реєстрація акціонерів (їх представників), для участі у річних загальних 
зборах відбудеться з 11:30 до 11:45 у день та за місцем проведення річних 
загальних зборів.

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

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

денного:
1. Обрання лічильної комісії.
Проект рішення: обрати лічильну комісію у складі 2-х осіб: 
голови комісії – Волчанської Галини Анатоліївни та члена комісії – 

Кравців Світлани Ярославівни та прийняти рішення про припинення їх 
повноважень з моменту закриття загальних зборів акціонерів.

2. Про затвердження порядку та способу засвідченнябюлетеню для го-
лосування на річнихзагальнихзборахТовариства.

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

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

Проект рішення: обрати головою Зборів – Білана Назара Миронови-
ча, секретарем – Олексюка Андріана Івановича 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 голосуван-
ня; для доповідей з питань порядку денного – до 15 хвилин, а для запи-
тань та відповідей – до 10 хвилин.

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

Проект рішення: Затвердити звіт виконавчого органу 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 Товари-
ства за 2017 р.

Проект рішення: Затвердити порядок розподілу прибутку та по-
криття збитків Товариства за 2017 рік згідно статей «Доходів та Ви-
трат».

9. Про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на 
приватне акціонерне товариство.

Проект рішення: змінити тип Товариства з публічного акціонерного 
товариства на приватне акціонерне товариство.

10. Про змінунайменуванняТовариства.
Проект рішення: У зв’язку зі зміною типу Товариства, затвердити 

нове найменування Товариства: Повне найменування Товариства: укра-
їнською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТЕБНИЦЬКЕ 
ГІРНИЧО-ХІМІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІМІНЕРАЛ»; Скорочене найме-
нування Товариства: українською мовою: ПрАТ«СГХП «ПОЛІМІНЕРАЛ».

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

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

черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій 
редакції.

Проект рішення: Надати повноваження на підписання затвердженої 
нової редакції статуту Товариства голові та секретарю загальних збо-
рів акціонерів: Білану Назару Мироновичу та Олексюку Андріану Іванови-

чу відповідно.
13. Про внесеннязмін до положень про загальнізбори, наглядову раду, 

виконавчий органТовариства, 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) кор-
поративного управління Товариства.

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

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

15. Про підтвердження рішень органів управління товариства.
Проект рішення: підтвердити всі рішення органів управління 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://
polymineral.com.ua/

Інформація про загальну кількість акцій станом на дату складання пе-
реліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних 
зборів (28 лютого 2018 року) – 238 588 000 шт.;

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій станом на дату 
складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведен-
ня загальних зборів (28 лютого 2018 року) – 238 588 000 шт.;

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

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

До дати проведення загальних зборів акціонери (їх представники) мо-
жуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з 
питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства за 
адресою: Львівська обл., місто Дрогобич, місто Стебник, Вул. ДРОГО-
БИЦЬКА, будинок 127, кімната №1,у робочідніз понеділка по п’ятницю, з 
10:00 години до 13:00 години, а в день проведення загальних зборів – та-
кож у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Коваль Воло-
димир Миронович.

Довідки за телефоном: (03244) 4-00-07.
Після надіслання цього повідомлення Товариство не має права вноси-

ти зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають мож-
ливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язку із змі-
нами в порядку денному чи у зв’язку з виправленням помилок. У такому 
разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів, а 
щодокандидатів до складу органівТовариства - не пізнішеніж за чотиридні 
до датипроведеннязагальнихзборів.

Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, 
включених до проекту порядку денного загальнихзборів та порядку денно-
го загальнихзборів, надаються Товариством письмово та надсилаються 
акціонеру простим поштовим листом протягом 2-х робочих днів з дати 
отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення зборів.

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

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

Товариство приймає рішення про включення пропозицій (нових питань 
порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) 
до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж 
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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 біль-
ше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включення до 
проекту порядку денного загальних зборів. Рішення про відмову у вклю-
ченні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), 
які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може 
бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку та неповно-
ти даних, які зазначені вище в цьому повідомленні.

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

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

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного зборів 
пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голо-
суючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами стро-
ку та неповноти даних, про які зазначені вище у даному повідомленні, а 
також у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропо-
нованих ними питань порядку денного. Мотивоване рішення про відмову у 
включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів Товариством над-
силається акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

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

ОскарженняакціонеромрішенняТовариства про відмову у включеннійо-
гопропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняєпроведення-
загальнихзборів. Суд за результатами розглядусправиможепостановитирі-
шення про зобов'язанняТовариства провести загальнізбори з питання, у 

включенніякого до проекту порядку денного булобезпідставновідмовлено-
акціонеру.

Довіреність на право участі та голосування на загальнихзборах, видана 
фізичною особою, посвідчуєтьсянотаріусомабоіншимипосадовими особа-
ми, яківчиняютьнотаріальнідії, а такожможепосвідчуватися депозитарною 
установою у встановленомуНаціональноюкомісією з ціннихпаперів та фон-
дового ринку порядку.Довіреність на право участі та голосування на за-
гальнихзборахвідіменіюридичної особи видаєтьсяїї органом абоіншою 
особою, уповноваженою на цеїїустановчими документами.

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

основнi показники 
фiнансово-господарськоїдiяльностiпiдприємства 

(тис.грн)*
Найменуванняпоказника Період

звітний попередній
Усьогоактивів 253 772,4 152 295,0
Основнізасоби (за залишковоювартістю) 36 519,0 38 563,0
Запаси 5 979,0 13 838,0
Сумарнадебіторськазаборгованість 67 075,0 37 084,0
Гроші та їхеквіваленти 95,0 21,0
Нерозподіленийприбуток (непокритийзбиток) -41 748,0 -31 487,0
Власнийкапітал 17 899,0 28 160,0
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

59 647,0 59 647,0

Довгостроковізобов'язання і забезпечення 2 991,0 7 928,0
Поточнізобов'язання і забезпечення 232 882,4 116 207,0
Чистийфінансовий результат: прибуток 
(збиток)

-10 261,0 -22 656,0

Середньорічнакількістьакцій (шт.) 238 588 238 588
Чистийприбуток (збиток) на одну простуак-
цію (грн)

 - 43 - 95

Шановний акціонер!
Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «ШАХТо-

УПРАВЛІННЯ «ПоКРоВСьКЕ» (надалі - Товариство), ідентифікаційний 
код 13498562, яке знаходиться за адресою: 85300, Донецька область, 
м. Покровськ, пл. Шибанкова, буд. 1-А повідомляє про проведення 
річних загальних зборів Товариства (надалі - Збори).

Дата та час проведення Зборів: 27 квітня 2018 року о 10 год. 00 хв. 
Місце проведення Зборів: вул. Восточна (вулиця Східна), буд. 108, (ак-

товий зал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОУПРАВ-
ЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ») смт. Удачне, Покровський р-н, Донецька область.

Час початку реєстрації учасників Зборів: 27 квітня 2018 року о 07 год. 
00 хв.

Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 27 квітня 2018 року о 
09 год. 15 хв.

Дата та час відкриття Зборів: 27 квітня 2018 року о 10 год. 00 хв. 
Місце реєстрації учасників Зборів: вул. Восточна (вул. Східна), 

буд. 108, (2 поверх будівлі АПК ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» смт. Удачне, Покров-
ський  р-н, Донецька область.

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

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

ня про припинення її повноважень.
2. Розгляд звіту Директора за 2017 рік та затвердження заходів за 

результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгля-
ду звіту.

3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та затвердження захо-
дів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту.

4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної ко-
місії.

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

бачених законом. 

7. Про відкликання (припинення) повноважень членів Наглядової ради 
Товариства.

8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Про затвердження умов договорів (типової форми договору), що укла-

датимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру 
їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання догово-
рів з членами Наглядової ради Товариства.

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

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 8 554 221 6 374 162
Основні засоби (за залишковою вартістю) 4 074 494 4 276 163
Запаси 1 019 348 893 110
Сумарна дебіторська заборгованість 1 488 524 195 243
Гроші та їх еквіваленти 243 185 30 935
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1 440 765 (284 381)
Власний капітал 1 795 274 95 273
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал 

212 134 212 134

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 1 098 960 1 312 457
Поточні зобов’язання і забезпечення 5 659 987 4 966 432
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток) 

2 161 777 (584 660)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 848 535 009 848 535 009
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн). 

2,54766 (0,68902)

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх 
проведення акціонери мають право ознайомитись із документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення акці-
онерів відбувається за адресою: вул. Восточна (вулиця Східна), буд. 108, (2 
поверх будівлі АПК ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТО-

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ШАХТоУПРАВЛІННЯ «ПоКРоВСьКЕ»



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

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

22

УПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ», кабінет юридичного відділу) смт. Удачне, 
Покровський р-н, Донецька область, у робочі дні з 12 год. 00 хв. до 15 год. 
00 хв., а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення, в порядку, 
встановленому законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями То-
вариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами, – директор Головко Юрій Іванович. Теле-
фони для довідок: (0623) 595-315.

Відповідно до вимог статей 36, 38 Закону України «Про акціонерні това-
риства» акціонери мають право: 

на ознайомлення з документами необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного від дати надіслання повідомлення про проведення 
Зборів до дати їх проведення;

на ознайомлення з проектом договору про викуп Товариством акцій у 
разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визна-
чених статтею 68 зазначеного закону від дати надіслання повідомлення про 
проведення Зборів до дати їх проведення;

на звернення до Товариства із письмовими запитаннями щодо питань, 
включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів до 
дати проведення Зборів; 

внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного 
Зборів Товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а 
також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж 
за 7 днів до дати проведення Зборів.

Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, 
що посвідчує особу акціонера відповідно до вимог законодавства. Для 
участі в Зборах представника акціонера йому необхідно мати при собі 

документ, що посвідчує особу такого представника відповідно до вимог 
законодавства та довіреність на право участі та голосування на Збо-
рах. Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фі-
зичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими осо-
бами, які вчиняють нотаріальні дії, чи депозитарною установою 
відповідно до встановленого Національною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі у Зборах по-
винна містити чітко визначені правомірні, конкретні та здійсненні юри-
дичні дії, які належить вчинити представнику акціонера. Акціонер має 
право призначити свого представника постійно або на певний строк. 
Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого пред-
ставника на Зборах. Про призначення, заміну та/або відкликання пред-
ставника для участі в Зборах акціонер має письмово повідомити про це 
реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства. Голосування на 
Зборах представників акціонерів здійснюється відповідно до зареє-
строваних голосів та відповідно до завдання акціонера, що видав дові-
реність, щодо голосування.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким 
надсилається повідомлення про проведення Зборів становить 848 535 009 
штук. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання пере-
ліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів стано-
вить 845 778 887 штук. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з 
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: http://pokrovskoe.com.ua

Наглядова рада ПАТ «ШУ «ПоКРоВСьКЕ»

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ГІБРИДНИй СоНЯШНИК»

Місцезнаходження підприємства: Одеська область, Білгород-
Дністровський район, с. Салгани, вул. Шабська, 1 

код ЄДРПОУ 13924728
доводить до Вашого відома, що 27 квітня 2018 р. 

о 9.00 за адресою: одеська область, Білгород-Дністровський район, 
с. Салгани, вул. Шабська, 1, актова зала 

будуть проводитись чергові річні загальні збори акціонерів ПАТ «Гібрид-
ний соняшник».

ПРоЕКТ ПоРЯДКУ ДЕННоГо 
1. Прийняття рішення щодо регламенту загальних зборів: щодо порядку 

проведення загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів, лічиль-
ної комісії, порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на 
загальних зборах акціонерів, оформлення та підписання протоколу загаль-
них зборів. 

2. Затвердження річного звіту товариства.
3. Розподіл прибутку і збитків товариства, прийняття рішення щодо ви-

плати дивідендів.
4. Розгляд річного звіту виконавчого органу товариства за 2017 рік і 

прийняття рішення за наслідками розгляду 
5. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2017 рік і прийняття рі-

шення за наслідками розгляду
6. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2017 рік і прийняття рі-

шення за наслідками розгляду. 
7. Приведення діяльності товариства у відповідність із вимогами Закону 

України «Про акціонерні товариство», зокрема, прийняття рішення про змі-
ну типу товариства або рішення про перетворення публічного акціонерного 
товариства «Гібридний соняшник» на товариство з обмеженою відпові-
дальністю «Гібридний соняшник».

8. Затвердження плану перетворення, порядку та умов здійснення пе-
ретворення ПАТ «Гібридний соняшник».

9. Створення комісії з перетворення (припинення) Публічного акціонер-
ного товариства «Гібридний соняшник», обрання Голови та членів комісії з 
перетворення (припинення) та надання їй повноважень на управління то-
вариством під час перетворення.

10. Затвердження порядку та умов обміну акцій Публічного акціонерно-
го товариства «Гібридний соняшник» на частки Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Гібридний соняшник».

11. Затвердження оцінки та умов викупу акцій у акціонерів, які не голо-
сували за прийняття рішення про припинення (перетворення) ПАТ «Гібрид-
ний соняшник».

12. Прийняття рішення щодо проведення загальних зборів створювано-
го Товариства з обмеженою відповідальністю «Гібридний соняшник», щодо 
затвердження установчих документів такої юридичної особи і обрання 
(призначення) органів управління, уповноваження на підписання установ-
чих документів такої юридичної особи .

13. Попереднє схвалення правочинів, схвалення правочинів, надання 
повноважень на вчинення правочинів. 

З проектом порядку денним чергових загальних зборів акціонерів Това-
риства, призначених на 27 квітня 2018 р., з проектом рішень щодо кожного 

з питань порядку денного можна ознайомитись на власній веб-сторінці ПАТ 
«ГІБРИДНИЙ СОНЯШНИК» за адресою: www.hs.ucoz.ua

оСНоВНІ ПоКАЗНИКИ 
фІНАНСоВо-ГоСПоДАРСьКоЇ ДІЯЛьНоСТІ 

ПАТ «ГІБРИДНИй СоНЯШНИК» ЗА 2017 
Найменування показника Період

Звітний Попередній
Усього активів, тис.грн. 28889,5 27527,7
Основні засоби, тис.грн. 13545,1 15032,5
Довгострокові фінансові 
інвестиції, тис.грн.

-

Запаси, тис.грн. 8281,9 7100,0
Сумарна дебіторська 
заборгованість, тис.грн.

5031,1 3672,8

Грошові кошти та їх 
еквіваленти, тис.грн.

0,3 -

Нерозподілений прибуток, тис.грн. (7864,2) (7909,6)
Власний капітал, тис.грн. 5415,5 5370,1
Статутний капітал, тис.грн. 520,3 520,3
Довгострокові зобов'язання, тис.грн. 5486,6 3606,2
Поточні зобов'язання, тис.грн. 18551,4 17987,4
Чистий прибуток (збиток) , тис.грн. 45,4 35,3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2 081 014 2 081 014
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

-

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

-

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

14 14

Перелік акціонерів ПАТ «Гібридний соняшник», які мають право на 
участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Гібридний соняшник», 
призначених на 27 квітня 2018 року, складається станом на 24 годину 23 
квітня 2018 року.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Гібрид-
ний соняшник» буде здійснюватися реєстраційною комісією ПАТ «Гібрид-
ний соняшник» 27 квітня 2018 року з 8:00 до 8:45 за місцем проведення 
річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Гібридний соняшник»Україна, 
Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Салгани, вул. Шабська, 
1, актова зала. Для реєстрації для участі в зборах акціонерам Товариства 
необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів — паспорт і 
довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.

Акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайо-
митися з документами, пов’язаними з порядком денним, за адресою: 
Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Салгани, вул. Шаб-
ська, 1, кабінет № 3, кожного робочого понеділку з 14:00 до 16:00. В день 
проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Гібридний соняш-
ник» ознайомитися з документами можливо у місці проведення річних За-
гальних зборів акціонерів ПАТ «Гібридний соняшник». Посадова особа 
ПАТ «Гібридний соняшник», відповідальна за ознайомлення акціонерів з 
документами — директор ПАТ «Гібридний соняшник» Поляков Андрій 
Іванович.
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Повідомлення
про проведення річних Загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИ-
СТВА «ЕфЕС УКРАЇНА»

(код ЄДРПоУ 00377457, місцезнаходження згідно інформації, що 
міститься в ЄДРПоУ:

м. Донецьк, проспект Ілліча 106, місцезнаходження виконавчого 
органу ПрАТ «Ефес Україна»: 02002, Україна, м. Київ, вул. М. Раскової, 

2а, каб. 802)
27 квітня 2018 року о 15 годині 00 хвилин за київським часом від-

будуться річні Загальні збори акціонерів (далі – Збори) ПРИВАТНОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕФЕС Україна» (далі – Товариство). Збори 
проводитимуться за адресою місцезнаходження виконавчого органу Това-
риства: 02002, Україна, м. Київ, вул. М. Раскової, 2а, каб. 802.

Реєстрація акціонерів Товариства (їх представників) здійснюватиметься 
за адресою: 02002, Україна, м. Київ, вул. М. Раскової, 2а, каб. 802, у день 
проведення Зборів з 14 години 00 хвилин до 14 години 45 хвилин за київ-
ським часом.

Перелік питань, 
включених до проекту порядку денного Зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства, прий-
няття рішення про припинення їх повноважень. 

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-
сування на Загальних зборах Товариства.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради То-
вариства за 2017 рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального ди-
ректора Товариства за 2017 рік.

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

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 

2017 році. 
8. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів 

Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з Головою та Членом Наглядової Ради, встановлення розміру їх вина-
городи та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-
правових договорів з Головою та Членом Наглядової Ради.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах, - станом на 24 годину 23 квітня 2018 р. 

Для реєстрації акціонерам Товариства (їх представникам) необхідно 
мати при собі паспорт, а представникам акціонера, крім того, довіре-
ність на право участі у та голосування на Зборах, посвідчену відповідно 
до ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Това-
риства.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного Зборів, акціонер або його представник за відповід-
ною довіреністю може звернутися із письмовою заявою на ім’я Товариства: 
у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 10 години 00 хвилин до 17 години 
00 хвилин (перерва з 13-00 по 14-00) за київським часом за адресою про-
ведення Зборів Товариства: 02002, Україна, м. Київ, вул. М. Раскової, 2а, 
каб. 802, в день проведення Зборів – за тією ж адресою (02002, Україна, 
м. Київ, вул. М. Раскової, 2а, каб. 802).

Письмовий запит щодо ознайомлення з матеріалами, необхідними для 
підготовки до Зборів та прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, 
повинен містити прізвище, ім’я, по батькові (найменування) акціонера, 
адресу місця проживання (місцезнаходження) або поштову адресу. На 
письмові запитання акціонерів однакового змісту Товариство може надати 
одну загальну відповідь.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного Зборів у порядку, передбаченому ст. 38 Закону 
України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства.

Загальна кількість акцій Товариства складає 381 785 594 шт., загальна 
кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку 
осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, складає 
381 556 419 шт.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів Товариства 
із зазначеними матеріалами, – начальник юридичного відділу Товариства 
Гладка-Сачдева Ірина Анатоліївна.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://00377457.smida.gov.ua/.

Довідки за тел.: (044) 3932676, (050) 472-02-51.
основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Ефес 

Україна» (тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний 
2017 р.

попередній 
2016 р.

Усього активів 1 748 806 1 836 274
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1 559 974 1 566 561
Запаси 82 741 82 718
Сумарна дебіторська заборгованість 33 064 56 109
Гроші та їх еквіваленти 11 274 61 945
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (4 314 691) (4 050 399)
Власний капітал 1 878 312 1 876 437
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 263 432 263 432
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 2 543 457 2 463 491
Поточні зобов'язання і забезпечення 1 378 296 1 282 521
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

(262 407) (604 173)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 381 785 594 381 785 594
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

(0,6873) (1,5825)

Наглядова рада ПрАТ «Ефес Україна»

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

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо "СТРАХо-
ВА КоМПАНIЯ "ВЕЛС"

2. Код за ЄДРПОУ 19022263
3. Місцезнаходження 01001, м. Київ, вулиця Городецького, 

11-Б
4. Міжміський код, телефон та факс 0442777220 0442777220
5. Електронна поштова адреса wealth@wealth.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

wealth.com.ua

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

II. Текст повідомлення
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.03.2018р., протокол №44 вiд 

22.03.18р., достроково припинено повноваження члена Наглядової ради Яно-

вича Володимира Степановича. Особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних. Акцiями не володiє. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та 
посадови злочини. Перебував на посадi з 23.11.2017р. по 22.03.2018р. 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.03.2018р., протокол №44 вiд 
22.03.18р., обрано членом Наглядової ради Доленко Ольгу Олександрiвну. 
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акцiями не володiє. 
Представник акцiонера ТОВ «ЛЕГБУДКОНСТРУКЦIЯ» (акцiонер  
ТОВ «ЛЕГБУДКОНСТРУКЦIЯ» володiє часткою в статутному капiталi емiтента  - 
9,997083%). Строк призначення - 3 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала 
наступнi посади: з 2012 р. по 2017 р. ТОВ «Новi будiвельнi матерiали» -головний 
архiтектор проектiв, помiчник головного архiтектора проектiв. Особа непогаше-
ної 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 Санченко Володимир Якович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 24.03.2018
(дата)

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«МоНфАРМ» 

(код ЄДРПоУ 00374870) 
повідомляє, що в публікації про проведення чергових загальних 

зборів акціонерів, які відбудуться 27 квітня 2018 року, опублікованій 

в Бюлетні «Відомості НКЦПФР» № 58 (2811) від 26.03.2018 року 
була допущена технічна помилка, інформацію про дату складення 
переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 
слід читати так: «Дата складення переліку акціонерів, які мають 
право на участь у загальних зборах: 23.04.2018 року (станом на 
24  годину)».
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ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ЛПГ» 

(код ЄДРПОУ 24574384, адреса місцезнаходження: 02121, м. Київ, 
вул. Горлівська, 220), повідомляє про проведення річних чергових за-
гальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2018 
року, за адресою: 02100, м. Київ, вул. Попудренко, 22/14, поверх 1 
(в літ «А»), офіс 71. Реєстрація акціонерів відбудеться з 9.00 до 12.00 
години в той же день за місцем проведення зборів. Початок зборів о 
12.00 годині. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у збо-
рах, 20 квітня 2018 року.

Порядок денний 
(перелік питань які виносяться на голосування):

1. Про затвердження складу лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів; 
3. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на за-

гальних зборах;
4. Звіт Генерального директора про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за 
наслідками його розгляду.

5. Звіт Ревізора підсумки фінансової діяльності товариства за 2017 рік, 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 

6. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Това-
риства за 2017рік.

7. Затвердження розподілу прибутку або покриття збитків Товариства 
за 2017 рік. 

8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 
товариством 

протягом року та про наділення генерального директора Товариства 
повноваженнями щодо права підписання значних правочинів. 

З матеріалами під час підготовки до загальних зборів та документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та 
проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, а також 
внесення пропозицій щодо питань порядку денного та проектів рішень 
до них, звертатися за місцезнаходженням товариства: 02100, м. Київ, 
вул. Попудренко, 22/14, 1 поверх (в літ «А»), офіс 71, у робочі дні з 
10.00 до 15.00 та в день проведення зборів за місцем проведення збо-
рів (до початку зборів) у відповідальної особи – юрисконсульта Пасюр-
ківської В.В.

З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій 
та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про 
проведення загальних зборів акціонерів в строк до дати проведення за-
гальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в статтях 36 та 38 Закону 
України «Про акціонерні товариства», а також звернутись до Товариства 
для уточнення інформації. Адреса власного веб-сайту, на якому розміще-
на інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
порядку денного загальних зборів: www.lpg.com.ua. Для участі у зборах 
акціонери повинні мати документи, що підтверджують їх особу, представ-
ники акціонерів повинні мати також довіреність на право представляти 
інтереси акціонерів. Довідки за тел. (044) ) 292-41-67 ПрАТ «ЛПГ». 

основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис.грн.).
Найменування показника період

Звітний 
2017

Попере-
дній
2016

Усього активів 20 533 14 489
Основні засоби 412 305
Довгострокові фінансові інвестиції 65 65
Запаси 6 986 5 420
Сумарна дебіторська заборгованість 4 391 2 675
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 929 545
Нерозподілений прибуток 629 (- 407)
Власний капітал 1 146 110
Статутний капітал 517 517
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 19 387 14 379
Чистий прибуток (збиток) 1 036 955
Середньорічна кількість 
акцій (шт.)

517,270 517,270

Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

33 33

Генеральний директор товариства  Г.М. Воропай. 

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«КРИВоРІжГАЗБУД»

(код за ЄДРПОУ 03079077) (далі по тексту – Товариство), місцезнахо-
дження: 50045, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Толстого, 
буд.  67, повідомляє, що 27 квітня 2018 року об 11:00 годині за адресою: 
50045, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Толстого, буд. 67, 
кімната № 1, відбудуться річні загальні збори акціонерів ПрАТ «Криворіж-
газбуд».

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись 27 квітня 
2018 року з 10 години 00 хвилин до 10 години 45 хвилин за місцем про-
ведення зборів. 

Для реєстрації на зборах акціонерам необхідно мати при собі доку-
мент, що посвідчує особу, представникам акціонерів – паспорт та довіре-
ність, оформлену відповідно до законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акці-
онерів ПрАТ «КРИВОРІЖГАЗБУД», буде складено станом на 24 годину  
23 квітня 2018 року.

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

1. Про обрання лічильної комісії. 
2. Про обрання голови та секретаря зборів.
3. Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2017 рік. 
4. Звіт Наглядової ради за 2017 рік та його затвердження.
5. Про затвердження звіту та висновків ревізора Товариства по резуль-

татам перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за 
2017 рік.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
7. Прийняття рішення про порядок покриття збитків Товариства. 
8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 – 

2019 рік.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів, що будуть укладати-

ся Товариством протягом 2018–2019р.
10. Внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства 

«Криворіжгазбуд» та затвердження Статуту Товариства у новій редакції, у 
зв’язку з приведенням його у відповідність до законодавства України.

11. Надання повноважень щодо підписання та проведення державної 
реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Акціонери можуть ознайомитися з документами щодо питань порядку 
денного річних Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням при-
ватного акціонерного товариства «Криворіжгазбуд»: 50045, Дніпропетров-
ська обл., м. Кривий Ріг, вул. Толстого, буд. 67, кімната № 1, у робочі дні, 
робочий час, а в день проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх 
проведення.

Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено інформацію з 
проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного 
http://03079077.smida.gov.ua.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – Лещiн Андрiй Миколайович. Телефон для довідок: 8 (056) 
409-03-11.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства за 2017 рік.
(тис.грн.)

Найменування показника період
звітний
2017р.

попере-
дній

2016р.
Усього активів 1553,0 1713,8
Основні засоби (за залишковою вартістю) 349,6 513,5
Запаси 422,3 422,3
Сумарна дебіторська заборгованість 677,9 675,4
Гроші та їх еквіваленти 3,1 3,1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -2546,3 -2231,8
Власний капітал -1790,4 -1475,9
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 81,1 81,1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 298,7 298,7
Поточні зобов'язання і забезпечення 3044,7 2891,0
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -314,5 -609,7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 77244 77244
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-4,0715 -7,8932

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 
27.03.2018р. № 59 в бюлетені «Відомості НК ЦПФР».

(дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання)) 
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Найменування посади А.М. Лещiн 
 Голова правління  (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

 М.П.  27.03.2018р.
 (дата)
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ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо
«УКРГАЗВИДоБУТоК»,

місцезнаходження: Україна, 01034, м. Київ, вул. Пушкінська, будинок 7, 
ідентифікаційний код юридичної особи 25635581 (надалі – Товариство), 
повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів 
Товариства (надалі - Збори)

які відбудуться 27 квітня 2018 року за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ді-
лова, 5, корпус 2, літера В1, 3 поверх, кімната 21.

Початок Зборів об 11:00.
Реєстрація акціонерів для участі у Зборах проводиться за місцем про-

ведення Зборів з 10:15 до 10:45 у день проведення Зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-

рах – 23 квітня 2017 року на 24:00 годину.
Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря Зборів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів.
4. Звіт Директора за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгля-

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

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

6. Розгляд висновку незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 
2017 рік. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

7. Про розподіл прибутку Товариства.
8. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій 

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

9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, схва-
лення правочинів та надання повноважень по прийняттю рішень про вчи-
нення Товариством правочинів.
основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.):
Найменування показника період 

2017р 2016р
Усього активів 1 769 665 1 560 371
Основні засоби (за залишковою вартістю) 463 786 321 655
Запаси 4 049 3 163
Сумарна дебіторська заборгованість 1 195 206 1 040 411
Грошові кошти та їх еквіваленти 104 809 193 249
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1 020 869 795 542
Власний капітал 1 039 123 813 796
Зареєстрований статутний капітал 10 074 10 074
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 505 289 557 556
Поточні зобов'язання і забезпечення 225 253 189 019
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 227 214 88 833
Середньорічна кількість акцій (шт.) 100 740 100 740
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.) 

2 255,45 881,80

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також 
інша інформація, визначена законодавством: http://25635581.smida.gov.ua/

Акціонери Товариства мають можливість особисто ознайомитись з ма-
теріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 
Зборів, протягом строку, що починає свій перебіг від дати надсилання по-
відомлення про проведення Зборів до дати їх проведення шляхом особис-
того ознайомлення у робочі дні, та в робочий час за місцезнаходженням 
Товариства (кім.1) та за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ділова, 5, корпус 2, 
літера В1, 3 поверх, кімната 21 (особа, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами - Директор Мохов В.О.), а в день прове-
дення Зборів – також у місці їх проведення. Додаткову інформацію можна 
отримати за телефоном: +380 44 364-79-33.

Кожний акціонер відповідно до вимог ст. 36 та 38 Закону «Про акціонер-
ні товариства» має право внести пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу 

органів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати 
проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не 
пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включен-
ня нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні 
проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядо-
вої ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат 
представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропону-
ється на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного Зборів подається в письмовій 
формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вно-
сить, 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 до проекту порядку денного мо-
жуть надсилатись за місцезнаходженням Товариства або за адресою: 
03150, м. Київ, вул. Ділова, 5, корпус 2, літера В1, 3 поверх, кімната 21. У 
разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загаль-
них зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегі-
ального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосіб-
ного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція 
щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу 
акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібно-
го виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюва-
тиме його повноваження.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товари-
ства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. 
Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних збо-
рах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповнова-
жена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого пред-
ставника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який 
момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий ор-
ган Товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу Товариства 
про призначення, заміну або відкликання свого представника може здій-
снюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до зако-
нодавства 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 ін-
шою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіре-
ність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного 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 завдан-
ням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голо-
сування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних 
зборах акціонерів на свій розсуд. 

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

Для реєстрації, участі і голосування на Зборах необхідно мати паспорт 
або інші, визначені законодавством документи, що посвідчують особу; 
представникам акціонерів – довіреність, оформлену відповідно до вимог 
законодавства. 

Загальна кількість акцій Товариства станом на дату складання переліку 
осіб, яким надсилається Повідомлення про проведення Зборів, тобто на 
15.03.2018 року, становить 100 740 шт. 

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату скла-
дання переліку осіб, яким надсилається Повідомлення про проведення 
Зборів, тобто на 15.03.2018 року, становить 100 390 шт. 

Річна інформація емітента 
за 2017 р.

1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента

ПрАТ «Київське спецiалiзоване 
управлiння екскавацiї»», 01269767, 
02092, м. Київ, вул. О. Довбуша, 18
(044) 5948477.

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

27.03.2018

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

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

ПРАТ «КИЇВСьКЕ СПЕцIАЛIЗоВАНЕ УПРАВЛIННЯ ЕКСКАВАцIЇ»

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



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №59, 27 березня 2018 р. 
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«ЗАТВЕРДжЕНо»
Наказом Голови правління

ПрАТ «ПРоКСІМУС»
№ 1 від 19.03.2018

ПоВІДоМЛЕННЯ
про проведення річних Загальних зборів акціонерів 

(далі – Збори)
Приватного акціонерного товариства «ПРоКСІМУС» 

(КоД ЄДРПоУ32961060)
01034, м. Київ, пр-тПеремоги, буд. 68/1, оф. 62

(далі – Товариство)
ЗБоРИ ТоВАРИСТВА ПРоВоДЯТьСЯ:
ДАТА: 27квітня 2018 року
ЧАС: 11-00
МІСцЕ: 01034, м. Київ, пр-т Перемоги, буд. 68/1, оф. 62
РЕЄСТРАцІЯ АКцІоНЕРІВ:
ПоЧАТоК: 10-00
ЗАКІНЧЕН-
НЯ:

10-45

дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
зборах:
23 квітня 2018 року, станом на 24 годину
ПРоЕКТ ПоРЯДКУ ДЕННоГо:
1. Обрання робочих органів Зборів Товариства (Голови Зборів, Секрета-
ря Зборів, Лічильної комісії Зборів). 
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління 
Товариства про результати діяльності за 2017 рік.
3Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.

оСНоВНІ ПоКАЗНИКИ 
фІНАНСоВо — ГоСПоДАРСьКоЇ ДІЯЛьНоСТІ ТоВАРИСТВА 

ЗА 2017 рік. (тис.грн.)
Найменування показника Звітний 

період 
Попередній 

період
Усього активів 41,7 42,5
Основні засоби 0,9 1,7
Довгострокові фінансові інвестиції 
Запаси 5,6 5,6
Сумарна дебіторська заборгованість 608,0 699,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 106,9 272,2
Нерозподілений прибуток 512,6 503,9
Власний капітал - -
Статутний капітал 257,0 257,0
Довгострокові зобов'язання 19,2 19,2
Поточні зобов'язання 267,6 405,2
Чистий прибуток (збиток) 8,7 300,2
Середньорічна кількість 
акцій (шт.) 

10 10

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

ПЕРЕЛІК ПИТАНьРАЗоМ З ПРоЕКТоМ РІШЕНь (КРІМ КУМУЛЯТИВ-
НоГо ГоЛоСУВАННЯ) щоДо КожНоГо З ПИТАНь, ВКЛЮЧЕНИХ До 
ПРоЕКТУ ПоРЯДКУ ДЕННоГо:
1. Обрання робочих органів Зборів Товариства (Голови Зборів, Секрета-
ря Зборів, Лічильної комісії Зборів).
Проект рішення: Обрати Головою Зборів Товариства Убері Тамару 
Петрівну. Обрати Секретарем Зборів Товариства Пасічника Ігора 
Володимировича. Обрати Лічильну комісію у наступному складі: Голова 
Лічильної комісії – Медзянівська Діана Володимирівна, Член Лічильної 
комісії – Дегтяр Владислав Русланович.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління 
Товариства про результати діяльності за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити звіт Голови правління Товариства про 
результати діяльності за 2017 рік
3. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 
2017 рік. 
4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Залишити всю суму одержаного прибутку в розпоря-
дженні Товариства, направивши на розвиток підприємства і фінансуван-
ня діяльності.

АДРЕСА ВЛАСНоГо ВЕБ-САйТУ, НА ЯКоМУ РоЗМІщЕНА ІНфоРМА-
цІЯ З ПРоЕКТоМ РІШЕНь щоДо КожНоГо З ПИТАНь, ВКЛЮЧЕНИХ 
До ПРоЕКТУ ПоРЯДКУ ДЕННоГо, А ТАКож ІНфоРМАцІЯ ВІДПоВІД-
Но До Ч. 4 СТ. 35 ЗАКоНУ УКРАЇНИ «ПРо АКцІоНЕРНІ ТоВАРИСТВА»:
32961060@smida.gov.ua
ПоРЯДоК оЗНАйоМЛЕННЯ АКцІоНЕРІВ З МАТЕРІАЛАМИ 
(ДоКУМЕНТАМИ):
СТРоК: з 19березня 2018 року по 27квітня 2018 року 

включно
МІСцЕ: 01034, м. Київ, пр-т Перемоги, буд. 68/1, оф. 62
ЧАС: з 10:00 до 17:00 у робочі дні
ВІДПоВІДАЛь-
НА оСоБА:

Голова правління Кривушкін В.О.

ПРАВА, НАДАНІ АКцІоНЕРАМ ВІДПоВІДНо До ВИМоГ 
СТАТЕй 36 ТА 38 ЗАКоНУ УКРАЇНИ «ПРо АКцІоНЕРНІ 
ТоВАРИСТВА»
1. Акціонери мають право, зокрема, до дня проведення Зборів ознайоми-
тись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного Зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: 
01034, м. Київ, пр-т Перемоги, буд. 68/1, оф. 62, а в день проведення 
Зборів в місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення з 
документами – Голова правління Кривушкін В.О.
2. Акціонери до дати проведення Зборів мають право подавати Товари-
ству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку 
денного Зборів та порядку денного Зборів, на які Товариство зобов’язане 
надати письмові відповіді до початку Зборів у встановленому Товари-
ством порядку.
3. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного Зборів Товариства, а також щодо нових 
кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може 
перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться 
не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів Товариства, а щодо 
кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до 
дати проведення Зборів в письмовій формі із зазначенням прізвища 
(найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу 
належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту 
рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать 
кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів 
Товариства.
4. Акціонер має право оскаржити до суду рішення про відмову у 
включення його пропозиції до проекту порядку денного Зборів Товари-
ства.
ПоРЯДоК УЧАСТІ ТА ГоЛоСУВАННЯ НА ЗБоРАХ ЗА 
ДоВІРЕНІСТЮ
1. Представником акціонера на Зборах Товариства може бути фізична 
особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена 
особа держави чи територіальної громади
2. Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана 
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими 
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися 
депозитарною установою у встановленому Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі 
та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її 
органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими 
документами.
3. Довіреність на право участі та голосування на Зборах Товариства 
може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку 
денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення 
потрібно проголосувати. Під час голосування на Зборах представник 
повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосу-
вання. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, 
представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій 
розсуд.
4. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на Зборах декільком своїм представникам.
5. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого 
представника на Зборах Товариства.
6. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не 
виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, 
замість свого представника.
7. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію акціонерів для участі 
у Зборах, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши 
про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти 
участь у Зборах особисто.
8. У разі, якщо для участі в Зборах з'явилося декілька представників 
акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана 
пізніше.

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ПРоКСІМУС»
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Шановний акціонер!
ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ІМ. щоРСА» (ідентифіка-

ційний код 03779610, місцезнаходження: 42065, Сумська обл., Ромен-
ський район, село Біловод, БУЛьВАР МИРУ, будинок 2) (надалі – То-
вариство) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів 
Товариства, які відбудуться 27 квітня 2018 року об 09:00 годині за адре-
сою: 42065, Сумська обл., Роменський район, село Біловод, БУЛь-
ВАР МИРУ, будинок 2, у кім. №1.

Реєстрація акціонерів (їх представників), для участі у річних загальних 
зборах відбудеться з 08:00 до 08:45 у день та за місцем проведення річ-
них загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річ-
них загальних зборах – 23квітня 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 Острішко Тетяни Миколаївни, членів комісії Шебеді Тетяни Іва-
нівниіЖоги Оксани Володимирівни, та прийняти рішення про припинен-
ня їх повноважень з моменту закриття загальних зборів акціонерів.

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

Проект рішення: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюле-
теню для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товари-
ства, шляхом його підписання головою Реєстраційної комісії.

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

Проект рішення: обрати головою Зборів – Пономаренко Людмилу 
Олександрівну, а секретарем – Іващенко Олександра Васильовичана 
час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства та уповно-
важити їх підписати протокол загальних зборів.

4. Затвердження порядку проведення річних Загальних зборів акціо-
нерів Товариства.

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

5. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

Проект рішення: затвердити звіт виконавчого органу (директора) 
ПАТ «ІМ. ЩОРСА» про підсумки діяльності за 2017 рік.

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

Проект рішення: затвердити звіт наглядової ради ПАТ «ІМ. ЩОР-
СА» за 2017рік.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р.
Проект рішення: затвердити річний фінансовий звіт ПАТ «ІМ. ЩОР-

СА» за 2017рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товари-

ства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 
2017 році.

Проект рішення: затвердити порядок розподілу прибутку та по-
криття збитків ПАТ «ІМ. ЩОРСА»за 2017рік згідно статей «Доходів 
та Витрат».

9. Про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на 
приватне акціонерне товариство.

Проект рішення: змінити тип Товариства з публічного акціонерно-
го товариства на приватне акціонерне товариство.

10. Про зміну найменування Товариства.
Проект рішення: У зв’язку зі зміною типу Товариства, затвердити 

нове найменування Товариства: Повне найменування Товариства: 
українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІМ. ЩОР-
СА»; Скорочене найменування Товариства: українською мовою: 
ПрАТ «ІМ. ЩОРСА».

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

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

черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій 
редакції.

Проект рішення: Надати повноваження на підписання затвердженої 
нової редакції статуту Товариства голові та секретарю загальних 
зборів акціонерів:Пономаренко Людмилі Олександрівні та Іващенко 
Олександру Васильовичу.

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

Проект рішення: Затвердити нову редакцію Положення про Загаль-
ні збори Товариства; Затвердити нову редакцію Положення про На-
глядову раду Товариства; Затвердити нову редакцію Положення про 
виконавчий орган 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 ре-
дакції.

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

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

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

том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го http://agro-shchorsa.com.ua/

Інформація про загальну кількість акцій станом на дату складання пе-
реліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних 
зборів (28 лютого 2018 року) – 49 364 шт.;

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій станом на дату 
складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про прове-
дення загальних зборів (28 лютого 2018 року) – 49 364 шт.; 

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

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

До дати проведення загальних зборів акціонери (їх представники) мо-
жуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення 
з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства за 
адресою: 42065, Сумська обл., Роменський район, село Біловод, БУЛЬ-
ВАР МИРУ, будинок 2, у кім. №1, у робочі дні з понеділка по п’ятницю, з 
10:00 години до 12:00 години, а в день проведення загальних зборів – 
також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами –директор ІВАЩЕН-
КО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ.

Довідки за телефоном: (05448) 9-83-43 та/або (067) 9-83-38.
Після надіслання цього повідомлення Товариство не має права вно-

сити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають 
можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язку із 
змінами в порядку денному чи у зв’язку з виправленням помилок. У тако-
му разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення 
зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж 
за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, 
включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку ден-
ного загальних зборів,надаються Товариством письмово та 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, щодо кандидатів до складу органів Товари-
ства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. 
Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного 
повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо 
кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають міс-
тити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником 
акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду 
члена наглядової ради - незалежного директора. 

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

Товариство приймає рішення про включення пропозицій (нових пи-
тань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку 

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ІМ. щоРСА»
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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 прове-
дення загальних зборів. 

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або біль-
ше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включення до 
проекту порядку денного загальних зборів. Рішення про відмову у вклю-
ченні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціоне-
ра), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій 
може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку та 
неповноти даних, які зазначені вище в цьому повідомленні. 

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

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

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

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

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні 
його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє прове-

дення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може по-
становити рішення про зобов'язання Товариства провести загальні збори 
з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідстав-
но відмовлено акціонеру.

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

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціо-
нерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто пе-
релік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за 
яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 
загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передба-
чено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання 
щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на 
загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
основнi показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)*
Найменуванняпоказника Період

звітний попере-
дній

Усьогоактивів 41 148 38 172
Основнізасоби (за залишковоювартістю) 37 931 35 084
Запаси 75 344
Сумарнадебіторськазаборгованість 3 125 2 733
Гроші та їхеквіваленти 17 11
Нерозподіленийприбуток (непокритийзбиток) 31935 33 284
Власнийкапітал 36 929 34 765
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 1 481 1 481
Довгостроковізобов'язання і забезпечення 771 0
Поточнізобов'язання і забезпечення 3448 3 407
Чистийфінансовий результат: прибуток (збиток) -1707 -2 036
Середньорічнакількістьакцій (шт.) 49 364 49 364
Чистийприбуток (збиток) на одну простуакцію (грн) -35 -41

ПоВІДоМЛЕННЯ
про проведення чергових загальних зборів акціонерів Приватного 

акціонерного товариства «Імперіал Тобакко Продакшн Україна»
Повне найменування товариства:
Приватне акціонерне товариство «Імперіал Тобакко Продакшн Украї-

на»
Місцезнаходження товариства згідно з його Статутом:вул. Акаде-

міка Заболотного, 35, м. Київ, 03026.
Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «Імперіал Тобакко Продакшн Украї-
на» повідомляє, що 27квітня 2018 року о 10.00 годині за адресою: 
вул. Академіка Заболотного, 35, м. Київ, 03026, зал засідань відбу-
дуться чергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного това-
риства «Імперіал Тобакко Продакшн Україна».

Реєстрація акціонерів та їхніх представників для участі у чергових-
загальних зборах відбудеться 27квітня 2018 року з 9.00 год. до 9.45 год. 
за адресою: вул. Академіка Заболотного, 35, м. Київ, 03026.

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 акціоне-
рів, станом на 24.00 год., 23квітня 2018 року.
ПЕРЕЛІК ПИТАНь РАЗоМ З ПРоЕКТоМ РІШЕНь щоДо КожНоГо З 

ПИТАНь, ВКЛЮЧЕНИХ До ПРоЕКТУ ПоРЯДКУ ДЕННоГо:
1.Обрання членів лічильної комісії чергових загальних зборів акціоне-

рівТовариства та прийняття рішення про припинення їх повнова-
жень.

Проект рішення:
1.1. Обрати членами лічильної комісії чергових загальних зборів АТ 

«Імперіал Тобакко Продакшн Україна» Горенко Т.C. (голова комісії) та 
Лук’янову В.Ф. (член комісії).

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії чергових загальних 
зборів акціонерів АТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна» після вико-
нання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.

2.Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціоне-
рів АТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна».

Проект рішення:
2. Обрати Омелянчук Н.О. Головою, а Лисицьку І.М.- Секретарем чер-

гових загальних зборів акціонерів АТ «Імперіал Тобакко Продакшн Украї-
на».

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових за-
гальних зборів акціонерів АТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна».

Проект рішення:
3. Затвердити такий регламент проведення чергових загальних збо-

рів акціонерів АТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна»:
• Голосування на загальних зборах здійснювати таким чином: з пи-

тань порядку денного загальних зборів голосувати бюлетенем для голо-
сування;

• Доповідачі з питань порядку денного: до 15 хвилин.
• Обговорення питань порядку денного: до 5 хвилин, включаючи ре-

пліки: до 1 хвилини.
• Відповіді доповідачів на запитання: до 5 хвилин.
• Прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоно-

вану пропозицію в цілому; 
• Для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань 

порядку денного загальних зборів надавати до 10 хвилин на одне питан-
ня.

4. Звіт Правління АТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна»
Проект рішення:
Затвердити Звіт Правління АТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна»
4. Звіт Ревізора АТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна»
Проект рішення:
Затвердити Звіт Ревізора АТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна»
5. Затвердження балансового звіту та прийняття рішення щодо 

розподілу прибутку
Проект рішення:
Затвердити балансовий звіт. Схвалити схему розподілу прибутку, за-

пропоновану Наглядовою Радою Товариства. Визначити:
- Збиток до оподаткування в розмірі 117 828 028,57 грн 
- Відстрочений податок на прибуток в розмірі -18 406 435,12 грн 
- Збиток після оподаткування в розмірі – 99 421 593,25 грн
6. Звіт Наглядової Ради АТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна»

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ІМПЕРІАЛ ТоБАККо ПРоДАКШН УКРАЇНА»
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Проект рішення:
Затвердити Звіт Наглядової Ради АТ «Імперіал Тобакко Продакшн 

Україна»
7. Припинення повноважень члена Наглядової ради АТ «Імперіал То-

бакко Продакшн Україна» Герарда Кастенса.
Проект рішення:
Припинити повноваження члена Наглядової Ради АТ «Імперіал То-

бакко Продакшн Україна»Герарда Кастенса (член Наглядової ради) з 
27квітня 2018 року.

8. Призначення члена Наглядової Ради Товариства шляхом кумуля-
тивного голосування.

Проект рішення:
Проект рішення не надається на підставі п.п. 5) ч. 3 ст. 35 Закону 

України «Про акціонерні товариства».
9. Затвердження та внесення змін до Статуту Товариства шля-

хом викладення його в новій редакції
Проект рішення:
9.1. Внести зміни до Cтатуту Товариства шляхом викладення його у 

новій редакції.
9.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
9.3. Уповноважити Голову Правління Товариства Воробйову Галину 

Миколаївну підписати нову редакцію Статуту Товариства.
9.4.Уповноважити Голову ПравлінняТовариства виконати всі необхід-

ні дії у зв’язку з державною реєстрацією Статуту у новій редакції згідно з 
чинним законодавством України, з правом передоручення.

10. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 
Товариством протягом одного року.

Проект рішення:
Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Това-

риством в особі Голови Правління протягом не більш як одного року, на 
суму, що перевищує 10% вартості активів Товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітностіа саме: 

- договорів на продаж готової продукції на суму до 15 млрд 200 млн. 
грн.

- договорів на залучення кредитних ресурсів, договорів про надання 
фінансових послуг, додаткових угод до договорів про залучення кредит-
них ресурсів, додаткових угод до договорів про надання фінансових по-
слуг, у тому числі стосовно пролонгації терміну дії кредитних ліній, подо-
вження строку дії договорів про залучення кредитних ресурсів, договорів 
про надання фінансових послуг, на суму до 10 млрд. грн.

- договорів на закупівлю сировини та матеріалів на суму до 5 млрд. грн.
- договорів на закупівлю обладнання на суму до 1 млрд. грн
та уповноважити Голову Правління на підписання таких договорів.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а 

представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представля-
ти інтереси 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. Акціонер має право у будь-який момент змінити свого 
представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Пові-
домлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, 
заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допо-
могою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про 
електронний документообіг. Довіреність на право участі та голосування 
на загальних зборах, видана акціонером фізичною особою, посвідчуєть-
ся нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні 
дії, а також може посідчуватись депозитарною установою у встановлено-
му Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. 
У реєстрації акціонера (його представника) для участі у чергових загаль-
них зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсут-
ності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують осо-
бу акціонера (його представника), а в разі участі представника 
акціонера – також документів, що підтверджують повноваження пред-
ставника 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 26квітня 2018 
року (включно) кожні середа та п’ятниця, з 10.00 год. до 12.00 год. за 
адресою: Україна, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 35. Відповідаль-
на за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів посадова 
особа – юрисконсульт Н.О. Омелянчук. Телефон для довідок (044) 201-
21-94.

Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень щодо кожного 
питання включеного до проекту порядку денного, а також інформацією 
відповідно до ч.4 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства» на веб-сайті То-
вариства – http://imperial-tobacco.com.ua/

27квітня 2018 року ознайомлення акціонерів з документами, необхід-
ними 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 по-
рядку денного зборів надаються Товариством письмово та надсила-
ються акціонеру простим поштовим листом протягом 2-х робочих днів з 
дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення 
зборів. Акціонери Товариства мають право внести пропозиції щодо пи-
тань, включених до проекту порядку денного Зборів не пізніше ніж за  
20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу орга-
нів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загаль-
них зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту по-
рядку 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. 
Товариство приймає рішення про включення пропозицій (нових питань 
порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку ден-
ного) 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 про-
ведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукуп-
но є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають 
обов’язковому включення до проекту порядку денного загальних збо-
рів. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Збо-
рів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або 
більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі: 
недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які зазначені 
вище в цьому повідомленні. У разі подання акціонером (акціонерами) 
пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо включен-
ня питання про дострокове припинення повноважень директора, одно-
часно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обран-
ня 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. 
Товариства не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами 
питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту 
порядку денного зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким нале-
жить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: не-
дотримання акціонерами строку та неповноти даних, про які зазначені 
вище у даному повідомленні, а також у разі неподання акціонером жод-
ного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного. 
Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту по-
рядку 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 про-
ведення зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє або 
вручає особисто порядок денний, а також проекти рішень, що додаються 
на підставі пропозицій акціонерів. Інформація про зміни в проекти по-
рядку денного зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів 
буде також розміщена на власному веб-сайті Товаристваhttp://imperial-
tobacco.com.ua/. 

Станом на 23.03.2018р. – дату складання переліку осіб, яким надси-
лається повідомлення про проведення зборів акціонерів загальна кіль-
кість простих іменних акцій АТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна» 
становить 24 134 998 штук, кількість голосуючих 24 134 998 штук.

Голова Правління  Г.М. Воробйова
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ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
ТЕЛЕРАДІоКоМПАНІЯ «ВЕСЕЛКА»

Код за ЄДРПоУ 23224848(27500, Україна, Кіровоградська обл., 
м. Світловодськ, вул. М. Грушевського, 18), 

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів
Дата, час та місце проведення: 27 квітня 2018 року о 16-00 год. за 

адресою: 27500, Україна, Кіровоградська обл., м. Світловодськ, 
вул. М. Грушевського, 18, ПрАТ ТРК «Веселка», кабінет Генерально-
го директора.Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться в 
день проведення зборів за місцем проведення зборів з 15-00 до  
15-50 год. на підставі документу, що посвідчує особу, а представникам 
акціонерів також необхідно мати довіреність на передачу їм права участі 
у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України. Загальна 
кількість простих іменних акцій – 4 000 акцій, у т.ч. голосуючих –  
3 999 акцій. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на 
участь у Загальних зборах: на 24 годину 23 квітня 2018 року. 

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

місії.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, за-

твердження регламенту Загальних зборів
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального 

директора ПрАТ ТРК «Веселка» про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2017 рік. 

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора 
ПрАТ ТРК «Веселка» про результати фінансово-господарської діяль-
ності Товариства за 2017 рік та затвердження висновків Ревізора. 

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 
6. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2017 рік та затверджен-

ня розміру дивідендів за 2017 рік.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 

2018 рік.
основні показники фінансово – господарської діяльності 

ПрАТ ТРК «Веселка» за 2017 рік (тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний Попере-
дній

Усього активів 303,0 350,6
Основні засоби 292,7 340,3
Запаси 15,7 19,7
Сумарна дебіторська заборгованість 282,4 363,7
Гроші та їх еквіваленти 78,9 46,3
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

60,8 49,8

Власний капітал 174,5 163,5
Зареєстрований статутний капітал 40,0 40,0
Довгострокові зобов’язання і забезпечен-
ня

--- ---

Поточні зобов’язання і забезпечення 735,5 737,5
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

11,0 15,0

Середньорічна кількість акцій (шт.) 4000 4000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

0,00275 0,00375

Адреса власного веб-сайту ПрАТ ТРК «Веселка», на якому розміщу-
ється інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включе-
них до проекту порядку денного: www.tvveselka@ukr.net

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки 
до Загальних зборів у робочі дні з 8-00 до 16-00 год. за адресою: 27500, 
Україна, Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. М. Грушевсько-
го, 18, ПрАТ ТРК «Веселка», кабінет Генерального директора, а у день 
проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

Від дати надіслання /отримання повідомлення акціонери користу-
ються всіма правами, визначеними ст.36, 38 закону України «Про акці-
онерні товариства» (надалі – статті) протягом строку, визначеного стат-
тями.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю 
регулюється ст.39 закону України «Про акціонерні товариства».Відпо-
відальна особа – Генеральний директор Гуртова А.В.Телефон для до-
відок: (05236) 2-37-05.

Генеральний директор ПрАТ ТРК «Веселка»
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомлен-

ні.Генеральний директор ПрАТ ТРК «Веселка» ______ А.В. 
Гуртова(найменування посади) (підпис) М.П. (ініціали та прізвище ке-
рівника) 19.03.2018 р.

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«УКРТРАНСНАфТАБЕЗПЕКА»

Код за ЄДРПоУ 30446298(39600, Україна, Полтавська обл., м. Кремен-
чук, вул. Леонова, 26), 

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів.
Дата, час та місце проведення: 27 квітня 2018 року о 12-00 за адре-

сою: 39600, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Леонова, 26, 
в приміщенні готелю «йолки-Палки», кабінет бухгалтерії.Реєстрація 
акціонерів та їх представників проводиться в день проведення зборів за 
місцем проведення зборів з 11-00 до 11-50 год. на підставі документу, що 
посвідчує особу, а представникам акціонерів також необхідно мати дові-
реність на передачу їм права участі у зборах, оформлену згідно з чинним 
законодавством України. Загальна кількість простих іменних акцій –  
110 000 акцій, у т.ч. голосуючих – 108 360 акцій.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах: на 24 годину 23 квітня 2018 року. 

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

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

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

ПрАТ «Укртранснафтабезпека» про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2017 рік. 

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора ПрАТ «Укр-
транснафтабезпека» про результати фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2017 рік та затвердження висновків Ревізора. 

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

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

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

нафтабезпека».
10. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Укртранснафтабезпека».
11. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з 

членами Наглядової ради ПрАТ «Укртранснафтабезпека», обрання упо-
вноваженої особи на підписання договорів (контрактів).

12. Обрання Ревізора ПрАТ «Укртранснафтабезпека».
основні показники фінансово – господарської діяльності 

ПрАТ «Укртранснафтабезпека» за 2017 рік (тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний Попередній
Усього активів 11166 11516
Основні засоби 9398 9712
Запаси 496 496
Сумарна дебіторська заборгованість 1272 1308
Гроші та їх еквіваленти - -
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)
Власний капітал 2923 3420
Зареєстрований статутний капітал 5500 5500
Довгострокові зобов’язання і забезпечення - -
Поточні зобов’язання і забезпечення 8243 8096
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

-497 -1014

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

Адреса власного веб-сайту ПрАТ «Укртранснафтабезпека», на якому 
розміщується інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, 
включених до проекту порядку денного: www.utnb.prat.in.uaАкціонери мо-
жуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів 
у робочі дні з 15-00 до 16-00 год. за адресою: 39600, Україна, Полтав-
ська обл., м. Кременчук, вул. Леонова, 26, в приміщенні готелю «Йолки-
Палки», кабінет бухгалтерії, а у день проведення Загальних зборів також 
у місці їх проведення. Від дати надіслання /отримання повідомлення акці-
онери користуються всіма правами, визначеними ст.36, 38 закону України 
«Про акціонерні товариства» (надалі – статті) протягом строку, визначено-
го статтями.Порядок участі та голосування на Загальних зборах за дові-
реністю регулюється ст.39 закону України «Про акціонерні товариства».
Відповідальна особа – Директор ПрАТ «Укртранснафтабезпека» Шиш-
лов О.М.Телефон для довідок: (0536) 74-34-06. Наглядова рада 
ПрАТ «Укр транснафтабезпека»Підтверджую достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні.

Директор ПрАТ «Укртранснафтабезпека» ___ О.М. Шишлов (наймену-
вання посади) М.П. (підпис) (ініціали та прізвище керівника) 19.03.2018 р.
(дата) 
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ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«СЕЛЕНА»

Місцезнаходження підприємства: м.Одеса, Овідіопольська дор.,3
код ЄДРПОУ 30818912

доводить до Вашого відома, що 27 квітня 2018 р. 
о 14.00 за адресою: м.одеса, овідіопольська дор., 3, 2 поверх,

конференц-зал ПрАТ «Селена»
будуть проводитись чергові річні загальні збори акціонерів 

ПрАТ «Селена».
ПРоЕКТ ПоРЯДКУ ДЕННоГо 

1. Прийняття рішення щодо регламенту загальних зборів: щодо порядку 
проведення загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів, лічиль-
ної комісії, порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на 
загальних зборах акціонерів, оформлення та підписання протоколу загаль-
них зборів.

2. Затвердження річного звіту товариства.
3. Розподіл прибутку і збитків товариства.
4. Розгляд річного звіту виконавчого органу товариства за 2017 рік і 

прийняття рішення за наслідками розгляду 
5. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2017 рік і прийняття рі-

шення за наслідками розгляду
6. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2017 рік і прийняття рі-

шення за наслідками розгляду. 
7. Внесення змін до статутних документів товариства.
8. Попереднє схвалення правочинів, схвалення правочинів, надання 

повноважень на вчинення правочинів. 
З проектом порядку денним чергових загальних зборів акціонерів Това-

риства, призначених на 27 квітня 2018 р., з проектом рішень щодо кожного 
з питань порядку денного можна ознайомитись на власній веб-сторінці 
ПрАТ «СЕЛЕНА» за адресою: www.selena-odessa.io.ua 

оСНоВНІ ПоКАЗНИКИ 
фІНАНСоВо-ГоСПоДАРСьКоЇ ДІЯЛьНоСТІ ПрАТ «СЕЛЕНА»

за 2017 рік
Найменування показника Період

Звітний Попередній
Усього активів, тис.грн. 26037 28285
Основні засоби, тис.грн. 2722 3040
Довгострокові фінансові інвестиції, тис.грн. 61

Запаси, тис.грн. 8429 -
Сумарна дебіторська заборгованість, тис.
грн.

11865 16399

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис.грн. 1 162
Нерозподілений прибуток, тис.грн. 15558 14102
Власний капітал, тис.грн. 15958 14502
Статутний капітал, тис.грн. 400 400
Довгострокові зобов'язання, тис.грн. 4617 -
Поточні зобов'язання, тис.грн. 13783
Чистий прибуток (збиток) , тис.грн. 1456 2364
Середньорічна кількість 
акцій (шт.)

400 400

Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) 

- -

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

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

16 16

Перелік акціонерів ПрАТ «Селена», які мають право на участь у річних 
Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Селена», призначених на 27 квітня 
2018 року, складається станом на 24 годину 23 квітня 2018 року.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Селе-
на» буде здійснюватися реєстраційною комісією ПрАТ «Селена» 27 квітня 
2018 року з 13:00 до 13:45 за місцем проведення річних Загальних зборів 
акціонерів ПрАТ «Селена»: Україна, м.Одеса, Овідіопольська дор., 3,  
2 поверх,

конференц-зал ПрАТ «Селена». Для реєстрації для участі в зборах ак-
ціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, представникам ак-
ціонерів — паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог чинного законо-
давства України.

Акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайо-
митися з документами, пов’язаними з порядком денним, за адресою: 
Україна, м.Одеса, Овідіопольська дор., 3, поверх 1, кабінет № 1, у робочі 
дні з 17:00 до 17:45. В день проведення річних Загальних зборів акціоне-
рів ПрАТ «Селена» ознайомитися з документами можливо у місці прове-
дення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Селена». Посадова осо-
ба ПрАТ «Селена», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами — бухгалтер ПрАТ «Селена» Лялюцька Тетяна Василівна.

(місцезнаходження: 78100, Івано-Франківська обл.,м.Городенка,  
вул. Бр. Окуневських,30

повідомляє про проведення чергових річних загальних зборів Товари-
ства 30 квітня 2018 року о 10:00 за адресою: Івано-франківська обл. 
м.Городенка, вул. Бр. окуневських, 30

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах розпочнеться о 
9-00 год. та закінчиться о 9-45 год.

Перелік акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах 
складається станом на 24 годину 24 квітня 2018року.

ПРоЕКТ ПоРЯДКУ ДЕННоГо
1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Звіт директора про підсумки фінансово-господарської діяльності То-

вариства за 2017рік.
4. Звіт Наглядової ради за 2017 рік.
5. Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік.
6. Затвердження фінансових результатів та річного балансу Товариства 

за 2017 рік.
7. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) за 2017 рік.
8. Затвердження розміру річних дивідендів акціонерів за 2017 рік.
9. Попереднє схвалення значних правочинів в порядку ч.3 ст.70 Закону 

України «Про акціонерні товариства».
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

за 2017
Найменування показника Період

звітний – 
2017 рік
(тис.грн.)

попере-
дній -2016рік

(тис.грн.)
Усього активів 525,4 529,5
Основні засоби 3,7 3,7
Довгострокові фінансові інвестиції (інші 
фінансові інвестиції)

- -

Запаси 29,5 29,5
Сумарна дебіторська заборгованість 422,3 422,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 69,9 74,1
Нерозподілений прибуток -535,1 -528,6
Власний капітал 768,7 768,7

Статутний капітал 252,0 252,0
Довгострокові зобов’язання 33,1 33,1
Поточні зобов’язання 6,7 4,3
Чистий прибуток (збиток) -6,5 -21,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1008000 1008000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 1
У відповідності до вимог ст.36 Закону України ″Про акціонерні товариства″ 

та п.10.7Статуту Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, 
та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного шляхом надання 
відповідних документів та проекту (проектів) рішень в електронній формі на 
письмовий запит акціонера, у якому обов’язково зазначаються найменування 
акціонера – юридичної особи або прізвище, ім’я та по-батькові акціонера – фі-
зичної особи, кількість (тип) належних йому акцій та до якого обов’язково до-
дається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана депозитарною 
установою станом на дату подання письмового запиту. Зазначені документи 
та проект (проекти) рішень надаються на вибір акціонера (вказаний у його 
письмовому запиті) або шляхом їх передачі акціонеру на відповідному носії 
електронної інформації, наданому акціонером, за місцезнаходженням Товари-
ства, або шляхом відправлення на електронну поштову адресу, вказану акціо-
нером у його письмовому запиті.Для участі у Загальних зборах акціонеру не-
обхідно мати при собі паспорт(документ, що внесений до анкетних даних) ,а 
представнику акціонера-паспорт та довіреність на право представляти інтер-
еси акціонера на ЗЗА. Станом на 22.03.2018р, дату складання переліку осіб, 
яким надається ровідомлення про проведення ЗЗА, загальна кількість акцій 
Товариства становить 1008000шт та голосуючих 641861шт.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рі-
шень щодо питань,включених до порядку денного: http://01353999.nethouse.ua

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами та матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час 
підготовки до загальних зборів –Директор Кіндрачук Богдан Петрович. 

Наглядова рада ПрАТ «Будівельник»Телефон для довідок: 
тел.  067 17 32 458 

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо ″БУДІВЕЛьНИК″



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

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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ПоВІДоМЛЕННЯ ПРо ПоВЕДЕННЯ ЗАГАЛьНИХ ЗБоРІВ
ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ІВАНо-

ДоЛИНСьКИй СПЕцКАР’ЄР» (Код за ЄДРПОУ 05471862) Місце-
знаходження: 34375, Україна, Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Базаль-
тове, повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про 
проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збо-
ри»), які відбудуться «26» квітня 2018 року за адресою: Рівненська обл., 
Костопільський р-н, с. Базальтове, адміністративне приміщення Това-
риства, кабінет охорони праці. Початок зборів о 14-00 годині. Реєстрація 
акціонерів та їх повноважних представників проводитиметься з 13 год. 00 хв. 
до 13 год. 45 хв. за вищевказаною адресою проведення Загальних зборів. 

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

ПРоЕКТ ПоРЯДКУ ДЕННоГо та ПРоЕКТИ РІШЕНь:
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства. Обрати лі-

чильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії – Шубіна О.В., 
члени лічильної комісії - Оверченко С.В., Бондаренко О.В., Єремейчук І.А., 

2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства. За-
твердити Головою зборів Вишневську Любов Вікторівну, а секретарем 
зборів Савтиру Оксану Павлівну. 

3. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2017 рік. За-
твердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2017 році. 
Роботу Наглядової ради Товариства за 2017 рік визнати задовільною.

4. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2017 рік. 
Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за за 2017 рік. Визна-
ти роботу Виконавчого органу задовільною.

5. Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2017 рік. За-
твердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Визнати роботу 
Ревізійної комісії задовільною.

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

7. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 
2017 рік. Затвердити прибуток Товариства. Дивіденди за 2017 рік в То-
варистві не розподіляти та не виплачувати.

8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися То-
вариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів. Схвали-
ти укладання наступних значних правочинів, які можуть вчинятися Товари-
ством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів: 
щодо вчинення значних правочинів, з приводу яких на момент проведення 
зборів невідомо чи будуть вчинятися Товариством протягом 2018 року виріши-
ли схвалити вчинення Товариством у 2018 році і до моменту проведення у 
2019 році наступних загальних зборів за рішенням Наглядової ради (без по-
переднього схвалення загальними зборами) значних правочинів: договорів 
поставки, купівлі-продажу, надання послуг, кредитних договорів, договорів по-
зики, договорів застави майна Товариства, договорів поруки, договорів майно-
вої поруки (в тому числі майном Товариства), договорів гарантії, договорів 
факторингу, договорів уступки прав вимоги (цесії), договорів іпотеки (в тому 
числі стосовно нерухомого майна Товариства), на суму, понад 3265,5 тис.грн., 
що перевищують 25% від вартості активів Товариства за даними останньої 
річної фінансової звітності складеної станом на 31.12.2017р. 

9. Про схвалення значних правочинів
Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до 

дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам право озна-
йомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного Загальних зборів у приміщенні ПАТ «Івано-Долинський спецкар’єр» 
за адресою: Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Базальтове, приймальня 
голови правління щоденно (крім суботи та неділі) з 09:00 год. до 16:00 год. (обі-
дня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведення Загальних збо-
рів  - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок озна-
йомлення акціонерів із зазначеними документами, є уповноважена особа 
Товариства голова правління Довжаниця Галина Василівна (тел.: 03657)2-22-
62). З питань порядку денного та організаційних питань проведення Загальних 
зборів звертатись до зазначеної уповноваженої особи. Інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розмі-
щена на власному веб-сайті ivanodol-speckarer.in-ten.com. 

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кож-
ний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до про-
екту порядку денного Загальних зборів 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. Пропозиції щодо включення 
нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні про-
екти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової 
ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є за-
пропонований 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 пропону-
ється 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. До-
віреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізич-
ною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які 
вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною уста-
новою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондо-
вого 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 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 вирі-
шує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій 
розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосуван-
ня на загальних зборах декільком своїм представникам.

Голова Наглядової ради.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості. 

1.Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товари-
ство «бершадський електротехнічний завод»

2. Код за ЄДРПОУ: 05769219
3. Місцезнаходження: 24400, Вінницька область, Бершадський ра-

йон, місто Бершадь, вулиця Юрія Коваленка, буд. 165
4. Міжміський код, телефон та факс: (04352) 2-42-26
5. Електронна поштова адреса: par@05769219.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http:// www.05769219.pat.
ua

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

ІІ. Текст повідомлення. 
1. Дата вчинення дії: 26.03.2018 року рішенням Наглядової ради 

ПрАТ «БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД», на підставі 
рішення річних Загальних зборів акціонерів від 22.03.2018 року, вста-
новлена дата складення переліку осіб, які мають право на отримання 
дивідендів, порядок та строк їх виплати. 

2. Дата прийняття Загальними зборами акціонерного товариства 

рішення про виплату дивідендів: 22.03.2018 року.
3. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання ди-

відендів: 11.04.2018 року.
4. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення 

річних Загальних зборів: 1 200 000 грн.
5. Строк виплати дивідендів: дату початку виплати дивідендів 

17.04.2018 року, дату закінчення виплати дивідендів 21.09.2018 року.
6. Спосіб виплати дивідендів: в робочі дні з 10 год.00 хв. до 16 год.00 

хв. безпосередньо акціонерам через касу Товариства за адресою: 
24400, Вінницька область, Бершадський район, місто Бершадь, вули-
ця Юрія Коваленка, буд. 165, бухгалтерія, або в безготівковій формі 
шляхом перерахування коштів на рахунок акціонера у строк, що не 
перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішен-
ня про виплату дивідендів.

7. Порядок виплати дивідендів: виплата всієї суми дивідендів в по-
вному обсязі.

ІІІ. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність 
інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе від-
повідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади Голова правління В.О.Попук 26.03.2018 
року

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«БЕРШАДСьКИй ЕЛЕКТРоТЕХНІЧНИй ЗАВоД»
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ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ВЕЛИКА КРУЧА», 

код ЄДРПОУ 05267222,
місцезнаходження: : 37052, Полтавська обл., Пирятинський р-н,  

вул.Героїв Майдану,121,
повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів 

27 квітня 2018р. о 09.00 
за адресою: 37052,Полтавська обл.,Пирятинський р-н, с.Велика 

Круча, вул. Героїв Майдану, 109-В 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах акціонерів: 23 квітня 2018р.
ПРоЕКТ ПоРЯДКУ ДЕННоГо

(ПЕРЕЛІК ПИТАНь РАЗоМ З ПРоЕКТАМИ РІШЕНь 
щоДо КожНоГо З ПИТАНь, ВКЛЮЧЕНИХ 

До ПоРЯДКУ ДЕННоГо):
1.Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності 

товариства у 2017 році. Затвердження річного звіту товариства і розподілу 
прибутку за 2017р., та напрямки використання прибутку в 2018р.

Проект рішення: Затвердити звіт директора про результати фінансово-
господарської діяльності товариства у 2017 році. Затвердити баланс това-
риства і розподіл прибутку за 2017р. 

2.Звіт Наглядової ради. 
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради.
3.Звіт Ревізійної комісії.
Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії.
4.Про припинення повноважень Наглядової ради та обрання Наглядо-

вої ради товариства.
Проект рішення: Припинити повноваження Наглядової ради та 

обрати Наглядову раду товариства(шляхом кумулятивного голосу-
вання).

5.Вибори голови Наглядової ради товариства.
Проект рішення: Обрати Голову Наглядової ради товариства із числа 

членів Наглядової ради.
основні показники 

фінансово-господарської діяльності підприємства 
(тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний за 

МСфЗ
Попередній 

за МСфЗ
Усього активів 23732 22683
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

6980 5159

Запаси 1627 937
Сумарна дебіторська заборгованість 5632 5196
Гроші та їх еквіваленти 1365 4100
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

529 1141

Власний капітал 21913 20138
Зареєстрований статутний капітал 489 489
Довгострокові зобов'язання і 
забезпечення

- -

Поточні зобов'язання і забезпечення 801 915
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток) 

529 1141

Середньорічна кількість акцій (шт.) 1957807 1957807
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

0,27020 0,58279

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформа-
ція з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до вищезазна-
ченого порядку денного: www.velykakrucha.com.ua Реєстрація акціонерів 
або їх представників відбудеться 27.04.2018 р. з 08.00 до 08.55. Місце 
проведення реєстрації: 37052,Полтавська обл.,Пирятинський р-н, с.Вели-
ка Круча, вул. Героїв Майдану, 109-В.

Акціонерам мати при собі документ, що ідентифікує особу. Пред-
ставникам акціонера – документи, що ідентифікує особу та які надають 
повноваження на право участі у зборах. Акціонери мають право при-
ймати участь в організації та проведенні загальних зборах акціонерів в 
порядку передбаченому Законом України «Про акціонерні товари-
ства».

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів 
до дати проведення загальних зборів акціонери мають змогу ознайомити-
ся з матеріалами та проектами документів, пов’язаних з порядком денним 
загальних зборів, в робочі дні з 08.00 до 17.00, перерва з 12.00-13.00 за 
адресою: 37052, Полтавська обл., Пирятинський р-н, с.Велика Круча, 
вул. Героїв Майдану, 121, ПАТ «Велика Круча» Посадова особа, відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Проскурня 
Олег Миколайович, телефони для довідок: (05358)68-323.

Наглядова рада Товариства.

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ДАШКІВцІ» 

(Код ЄДРПОУ 05527700, місцезнаходження: 22363, Вінницька область, 
Літинський район, село Дашківці, вулиця Грушевського 1, електронна 

адреса dashkiv@ukr.net, тел/факс ( 04347) 32439).
Повідомлення 

про проведення річних загальних зборів акціонерів.
Дата та час проведення річних загальних зборів акціонерів: 28.04.2018 

року о 10.00 год.
Місце проведення річних загальних зборів акціонерів: 22363, Вінниць-

ка область, Літинський район, село Дашківці, вулиця Грушевського, 1, 
адмінбудинок Товариства, кабінет директора (нумерація кімнат від-
сутня).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних за-
гальних зборах товариства: з 9 год.00 хв. до 9 год. 50 хв. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах на 24 годину 24.04.2018 року.

Для участі у загальних зборах акціонер повинен мати документ, що 
посвідчує особу. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосуван-
ня на Загальних зборах своєму представникові (або кільком представни-
кам) та має право у будь-який час відкликати чи замінити свого пред-
ставника на Загальних зборах. Надання довіреності не позбавляє його 
права участі на цих Загальних зборах замість свого представника. Дові-
реність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом а також 
може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право 
участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи 
видається її органом.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, 
акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиція до проекту по-
рядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із за-
значенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кіль-
кості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або 
проекту рішення.

ПЕРЕЛІК ПИТАНь, 
ВКЛЮЧЕНИХ До ПРоЕКТУ ПоРЯДКУ ДЕННоГо:

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, 
прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних 
зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження спо-
собу засвідчення бюлетенів та порядку голосування.

3. Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність 
Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами пере-
вірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Реві-
зійної комісії.

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

6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітнос-
ті Товариства за 2017 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товари-
ства за 2017 рік.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів 
Наглядової ради.

9. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повно-
важень.

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встанов-

лення розміру їх винагороди.
12. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з 

членами Наглядової ради
13. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-

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

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону 
України «Про акціонерні Товариства» – http://dashkivci.at.ua

Для прийняття рішень з питань порядку денного можуть ознайомитися 
з матеріалами під час підготовки до загальних зборів у робочі дні, робочий 
час за адресою: 22363, Вінницька область, Літинський район, село Даш-
ківці, вулиця Грушевського, 1, адмінбудинок Товариства, бухгалтерія (ну-
мерація кімнат відсутня), а в день зборів - за місцем їх проведення. Відпо-
відальний – Сидорук Іван Петрович, тел.( 04347) 32439.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні та 
визнаю, що несу відповідальність згідно законодавства. Директор 
ПАТ  «Дашківці Сидорук І.П.
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Шановний акціонере!
ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 

ТРАНСПоРТНо-ЕКСПЕДИцІйНИй КоМБІНАТ 
«ЗАХІДУКРТРАНС» 

(місцезнаходження: 82100 Львівська обл.,м.Дрогобич вул. П.Орлика,22)
код за ЄДРПОУ: 03117659 

повідомляє що «26» квітня 2018 року об 18.00
за адресою: Львівська обл.,м.Дрогобич вул..П.орлика,22, каб.1

відбудуться річні загальні збори акціонерів
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників для участі у 

загальних зборах розпочнеться в 17.40 год. і закінчиться в 17.55 год. за міс-
цем 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. – Гурська Г.М; Член Лічильної комісії – Цицик С.М.
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 ак-
ція – один голос. Для голосування по всіх питаннях порядку денного вико-
ристовувати Бюлетені для голосування, затверджені рішенням Наглядової 
Ради Для ведення зборів обрати голову та секретаря зборів:Голова збо-
рів – Банцур О.М. , Секретар зборів – Бернацька Л.Б.

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 26.04.2018 
року:Бюлетені для голосування на загальних зборах акціонерів від 
26.04.2018 року засвідчуються Головою Реєстраційної комісії під час 
проведення реєстрації акціонерів. Засвідчення відбувається шляхом 
проставлення підпису голови реєстраційної комісії на кожній сторінці, 
кожного бюлетеня, який видається акціонерам, що зареєструвалися для 
участі у зборах. В голосуванні приймають участь лише засвідчені Бюле-
тені. 

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

риства за 2017 рік 
5. Розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за резуль-

татами його розгляду 
Проект рішення: Розглянути звіт Генерального директора та затверди-

ти заходи за результатами його розгляду .
6. Розгляд звіту Ревізора та затвердження заходів за результатами його 

розгляду .
Проект рішення: Розглянути звіт Ревізора та затвердити заходи за ре-

зультатами його розгляду .
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу 

та звіту ревізора.
Проект рішення: Визнати роботу Генерального Директора та Ревізора 

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

балансу Товариства в сумі 104 530,00 тис. грн. Направити прибуток в сумі 
до 48000,00 тис. грн. на виплату дивідендів. Решту частину прибутку за-
лишити нерозподіленим. 

9. Про прийняття рішення щодо виплати дивідендів за підсумками 
діяльності Товариства в 2017 році, та затвердження умов виплати диві-
дендів.

Проект рішення: Прийняти рішення про виплату дивідендів за під-
сумками діяльності Товариства в 2017 році. Затвердити умови виплати 
дивідендів (додається)

10. 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 зазначен-
ням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення: Попередньо схвалити укладення значних правочинів, 
які можуть вчинятися Товариством з 26.04.2018 року по період 
26.04.2019 року.

Інформація з проектами рішень, щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного розміщена на власному веб сайті Товариства: 
http://westukrtrans.com.ua Перелік акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах, складається станом на 24 годину 20.04.2018 р.Станом на 
дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про прове-
дення загальних зборів (23.03.2018 року): загальна кількість простих іменних 
акцій становить 12000000 штук; загальна кількість голосуючих акцій стано-
вить 12000000 штук; акції іншого типу не випускалися.Від дати надіслання 
повідомлення до дати проведення зборів акціонери мають можливість озна-
йомитись з документами, необхідними для прийняття рішень питань поряд-
ку денного зборів, за місцезнаходженням Львівська обл.,м.Дрогобич 
вул..П.Орлика,22, каб.1 в робочий час з 9.00 до 15.00. В день проведення 
Зборів – також у місці їх проведення за адресою: Львівська обл., м.Дрогобич, 
вул..П.Орлика,22, каб.1. Для ознайомлення з матеріалами, що стосуються 
порядку денного загальних зборів, акціонерам Товариства необхідно осо-
бисто прибути за місцезнаходженням Товариства та звернутися до відпові-
дальної особи – Бернацька Л.Б (контактний телефон 0676724476)

При собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу акціо-
нера. 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 законо-
давства. Особам, які будуть представляти повноваження акціонерів, мати до-
кумент, 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 
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися Депози-
тарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на 
Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою 
особою, уповноваженою на це її установчими документами. Голосування за 
Довіреністю здійснюється так, як передбачено завданням щодо голосування. 
Якщо Довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирі-
шує 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, на-
даних акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін 
до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з 
виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за  
10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу 
органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загаль-
них зборів.Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановлено-
му ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитан-
ня акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних 
зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних 
зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі за-
питання однакового змісту.Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо 
питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 
товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, 
кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. 
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних 
зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товари-
ства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропо-
зиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні місти-
ти відповідні проекти рішень з цих питань.

Генеральний директор ПрАТ « Транспортно-експедиційний комбі-
нат «Західукртранс“.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВСЬКА ЛЬОНОНА-
СІННИЦЬКА СТАНЦІЯ» (ЄДРПОУ00709885) повідомляє про проведення 
27.04.2018 р. об 11.00 чергових (річних) загальних зборів акціонерів 
(далі –збори) за місцезнаходженням Товариства: 14007, м.Чернігів, 
вул. Кільцева, 5-А, к.№2. Реєстрація 27.04.2018 з 10.20 до 10.55 в місці 
проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах буде складено станом 24 год. 23.04.18.

Перелік питань, що виносяться на голосування згідно проекту 
порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії. 2. Обрання Голови та секретаря зборів, 

затвердження регламенту роботи зборів 3.Звіт Правління про результати 
діяльності за 2017р. і прийняття рішення за наслідками його розгляду.  
4. Звіт Наглядової Ради за 2017 р. та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду 5. Затвердження річного звіту за 2017 р., включаючи висновок зо-
внішнього аудиту. 6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за 2017 р. 7. До 
27.04.18 та в день зборів акціонери можуть ознайомитися з документами 
для прийняття рішень щодо порядку денного у робочі дні з 10.00 по 15.00 
за адресою Товариства, каб. №2. Посадова особа, відповідальна за поря-
док ознайомлення С.М. Сизоненко тел. (0462)694922. Адреса власного 
веб-сайту з інформацією та проектами рішень щодо порядку денного 

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ЧЕРНІГІВСьКА ЛьоНоНАСІННИцьКА СТАНцІЯ»
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Шановний акціонере!

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ДРоГоБИцьКЕ АТП 24655»

(місцезнаходження: 82100 Львівська обл.,м.Дрогобич вул. П.Орлика,22)
код за ЄДРПОУ: 03117659 

повідомляє що «26» квітня 2018 року об 17.30
за адресою: Львівська обл.,м.Дрогобич вул..П.орлика,22, каб.1

відбудуться річні загальні збори акціонерів
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників для участі у 

загальних зборах розпочнеться в 17.00 год. і закінчиться в 17.30 год. за міс-
цем 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. – Гурська Г.М; Член Лічильної комісії – Цицик С.М.
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 встанови-
ти 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 принци-
пом: одна голосуюча акція – один голос. Для голосування по всіх питан-
нях порядку денного використовувати Бюлетені для голосування, за-
тверджені рішенням Наглядової Ради Для ведення зборів обрати голову 
та секретаря зборів:Голова зборів – Банцур О.М. , Секретар зборів – 
Бернацька Л.Б.

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 26.04.2018 
року:Бюлетені для голосування на загальних зборах акціонерів від 
26.04.2018 року засвідчуються Головою Реєстраційної комісії під час 
проведення реєстрації акціонерів. Засвідчення відбувається шляхом 
проставлення підпису голови реєстраційної комісії на кожній сторінці, 
кожного бюлетеня, який видається акціонерам, що зареєструвалися для 
участі у зборах. В голосуванні приймають участь лише засвідчені Бюле-
тені. 

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

риства за 2017 рік 
5 Розгляд звіту Наглядової Ради та затвердження заходів за результата-

ми його розгляду.
Проект рішення: Розглянути Звіт Наглядової ради та затвердити захо-

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

татами його розгляду 
Проект рішення: Розглянути звіт Генерального директора та затверди-

ти заходи за результатами його розгляду .
7. Розгляд звіту Ревізора та затвердження заходів за результатами його 

розгляду .
Проект рішення: Розглянути звіт Ревізора та затвердити заходи за ре-

зультатами його розгляду .
8 Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, зві-

ту виконавчого органу та звіту ревізора.
Проект рішення: Визнати роботу Наглядової ради, Генерального Ди-

ректора та Ревізора в 2017 році задовільною.
9. Розподіл прибутку (збитку) Товариства отриманого у 2017 році. 
Проект рішення: Затвердити збиток, отриманий в 2017 році, згідно 

балансу Товариства в сумі 698 тис.грн. Розподіл прибутку не зідйсню-
вати. 

10. 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 зазначен-
ням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення: Попередньо схвалити укладення значних правочинів, 
які можуть вчинятися Товариством з 26.04.2018 року по період 26.04.2019 
року.

Інформація з проектами рішень, щодо кожного з питань, включених 
до проекту порядку денного розміщена на власному веб сайті Товари-
ства: http://westukrtrans.com.ua Перелік акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 20.04.2018 р. 
Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідо-
млення про проведення загальних зборів (23.03.2018 року): загальна 
кількість простих іменних акцій становить 11628100 штук; загальна кіль-
кість голосуючих акцій становить 2340251 штук; акції іншого типу не ви-
пускалися.Від дати надіслання повідомлення до дати проведення збо-
рів акціонери мають можливість ознайомитись з документами, 
необхідними для прийняття рішень питань порядку денного зборів, за 
місцезнаходженням Львівська обл.,м.Дрогобич вул..П.Орлика,22, каб.1 
в робочий час з 9.00 до 15.00. В день проведення Зборів – також у місці 
їх проведення за адресою: Львівська обл., м.Дрогобич, вул..П.Орлика,22, 
каб.1. Для ознайомлення з матеріалами, що стосуються порядку денно-
го загальних зборів, акціонерам Товариства необхідно особисто прибути 
за місцезнаходженням Товариства та звернутися до відповідальної осо-
би – Бернацька Л.Б (контактний телефон 0676724476) При собі необхід-
но мати паспорт або документ, що посвідчує особу акціонера. Для учас-
ті у зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує 
особу акціонера, або довірену особу; для представників акціонерів – до-
ручення на право участі у зборах, оформлене відповідно до вимог за-
конодавства. Особам, які будуть представляти повноваження акціоне-
рів, мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства 
України, а саме Довіреність. Довіреність на право участі та голосування 
на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується Нотаріу-
сом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а 
також може посвідчуватися Депозитарною установою у встановленому 
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. 
Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від іме-
ні юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповнова-
женою на це її установчими документами. Голосування за Довіреністю 
здійснюється так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо 
Довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирі-
шує 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 проведення загальних зборів.Акціонерне товари-
ство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку 
зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціоне-
рів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних збо-
рів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних 
зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на 
всі запитання однакового змісту.Кожний акціонер має право внести про-
позиції 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 кількіс-
ного 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 ПрАТ “Дрогобицьке АТП 24655“.

http://00709885.at.ua. Для участі у Зборах 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, видана фізичною особою, посвідчується нотарі-
усом або депозитарною установою. Порядок участі та голосування на збо-
рах за довіреністю відбувається згідно ст. 39 Закону України «Про акціонер-
ні товариства». Довіреність може містити завдання щодо голосування. 
Представник повинен голосувати так, як передбачено завданням для голо-
сування, у разі відсутності завдання – на свій розсуд. Акціонер має право 
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 пи-
тань, включених до проекту порядку денного та або проектів рішення Збо-

рів не пізніше ніж за 20 днів до дати зборів, а щодо кандидатів до складу 
органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів. Пропозиції надаються пись-
мово на адресу Товариства. У разі внесення доповнень до проекту порядку 
денного та/або проектів рішень інформація про це буде оприлюднена на 
власному сайті Товариства за 10 днів до зборів. На письмові запитання 
щодо зборів Товариством будуть надаватися письмові відповіді (до 
27.04.2018р.) Пропозиції щодо включення нових питань повинні містити 
відповідні проекти рішень з цих питань. Подається в письмовій формі із 
зазначенням прізвища акціонера, який її вносить, кількості, типу належних 
акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції ак-
ціонерів, які сукупно є власниками 5% і більше голосуючих акцій, підляга-
ють обов'язковому включенню до проекту порядку денного зборів. Нагля-
дова рада.
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ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ЛИСЯН-
СьКЕ РЕМоНТНо-ТРАНСПоРТНЕ ПІДПРИЄМСТВо» 
(місцезнаходження: 19300, Черкаська область, Лисянський район, смт. Лисян-
ка. пров. Бужанський. 40, код ЄДРПОУ: 03766613) повідомляє про скликання 
чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 30 квітня 2018 року о 
10:00 годині за адресою: Черкаська область, Лисянський район, смт. Ли-
сянка, пров. Бужанський, 40, адмінбудівля І поверх, кабінет №1. 

Реєстрація акціонерів (їхніх представників) з 09:20 до 09:55 в день збо-
рів, за місцем проведення.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах акціонерів на 24:00 годину- 24.04.2018р.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її по-

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

гальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту директора про результати фінансово-господарської ді-

яльності товариства за 2017рік, затвердження заходів за результатами 
його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, 
визначення основних напрямків діяльності на 2018рік.

5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «Лисянське РТП» про роботу за 
2017рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії за 2017рік ,затвердження 
заходів за результатами його розгляду прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Ревізійної комісії.

7. Затвердження річного звіту, Товариства за 2017рік ,порядок розподі-
лу прибутку (або покриття збитків) за 2017р. 

При реєстрації для участі у Загальних зборах акціонерам при собі необ-
хідно мати:

- акціонерам - документ, що посвідчує особу (паспорт):
- представникам акціонерів( фізичної особи )- довіреність, оформлену 

згідно чинного законодавства України або інший документ, що посвідчує 
повноваження представника та документ; що посвідчує особу (паспорт).

- представникам акціонерів (юридичної особи)- документ , що свідчить про 
повноваження посадової особи брати участь у загальних зборах (оригінал,або 
нотаріально завірену копію),або довіреність на право брати участь у загальних 
зборах, оформлену згідно чинного законодавства України .

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства » до дня 
скликання загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитись з 

документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го, за місцезнаходженням товариства: Черкаська область, Лисянський ра-
йон, смт. Лисянка, пров. Бужанський, 40, у робочі дні з 8:00 години до 12:00 
години, а також в день проведення чергових загальних зборів – за місцем 
їх проведення з 9 :00 до 9:30.

Особою відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми є директор товариства Коробко Микола Васильович тел.(04749)6-23-60.

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

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

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://lysyankartp.at24.com.ua.

Телефон для довідок: (04749) 6-23-60.
основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

Найменування показника Періоди
Звітний Попередній

Усього активів 988,6 1056,6
Основні засоби (за залишковою вартістю) 222,3 234,5
Запаси 92,2 124,3
Сумарна дебіторська заборгованість 103,3 137,0
Гроші та їх еквіваленти 570,0 559,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 402,9 418,3
Власний капітал 782,5 797,9
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 379,6 379,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 206,1 258,7
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -15,4 -15,6
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 518 400 1 518 400
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0,01 -0,01

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«жИТЛоБУД»

 (код ЄДРПоУ-25209534)
повідомляє, що в публікації про проведення чергових за-

гальних зборів акціонерів, опублікованій в Бюлетні «Відомості 

НКцПфР» № 57 (2810) від 23.03.2018 року була допущена технічна 
помилка, інформацію про дату складення переліку акціонерів, які 
мають право на участь у загальних зборах, слід читати так: 
«Дата складання переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах: на 24:00 годину «20» квітня 2018 
року».

Публічне акціонерне товариство «УКРПРоМАВТоШИНоРЕМоНТ» 
(код ЄДРПОУ 23535465) повідомляє про скликання чергових загальних 
зборів акціонерів 27 квітня 2018 року об 11-00за адресою: Україна, 04073, 
м.Київ, проспект Степана Бандери, буд.5, 2 поверх, каб.209

Перелік питань проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товари-

ства.
3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Звіт Генерального директора за 2017 рік та прийняття рішення за на-

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

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

ками розгляду звіту.
7. Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності, по-

рядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків за 2017 рік 
та затвердження фінансового плану на 2018 рік.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – 23 квітня 2018 року.Реєстрація учасників 27 квітня 2018 року з 
09:00 год. до 09:30 год. За місцем проведення зборів. Для реєстрації учас-
никам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт , представ-
никам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відпо-
відно до вимог чинного законодавства.З документами щодо питань порядку 
денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцез-
находженням Товариства: 04073, м.Київ, проспект Степана Бандери, буд.5, 

каб.209 в робочі дні (понеділок-п’ятниця) з 09.00 до 17.00 (перерва з 13.00 
до 14.00).Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами – Генеральний директор Бедзинський О.М. тел. (044) 
468-11-73.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація інформація 
з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного :http://emitent.tetra-studio.com.ua/uapahk

(тис.грн.)

Найменування показника

Період

звітний 
2017

попере-
дній 
2016

Усього активів 15542 19013
Основні засоби (за залишковою вартістю) 12529 10300
Запаси 31 47
Сумарна дебіторська заборгованість 2680 4996
Гроші та їх еквіваленти 158 278
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 6643 4674
Власний капітал 13731 11658
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 1350 1350
Довгострокові зобов’язання і забезпечення - 1070
Поточні зобов’язання і забезпечення 1811 6285
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 2073 2008
Середньорічна кількість акцій ( шт.) 5200000 5200000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0,40 0,39

Наглядова рада

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «УКРПРоМАВТоШИНоРЕМоНТ»
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До ВІДоМА АКцІоНЕРІВ 

ПУБЛІЧНоГо АКцІоНЕРНоГо 
ТоВАРИСТВА «2-й ІМ. ПЕТРоВСьКоГо 

цУКРоВИй ЗАВоД» 
(код ЄДРПоУ 00372090)

(Адреса місцезнаходження товариства: 27300, Кіровоградська обл., 
олександрівський р-н., смт. олександрівка, вул. Леніна, 44 )

Наглядова рада ПАТ «2-й ім. Петровського цукровий завод» пові-
домляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів публічного 
акціонерного товариства «2-й ім. Петровського цукровий завод», які 
відбудуться 27  квітня 2018 року о 19.00 год. за місцезнаходженням 
товариства адреса: 27300, Кіровоградська обл., олександрів-
ський  р-н, смт. олександрівка, вул. Леніна,44 (адмінприміщення, 
кімната №1). Реєстрація акціонерів та довірених осіб для участі у за-
гальних зборах буде проводитись 27 квітня 2018 року з 18.00 год. до 
18.50 год. за адресою: 27300, Кіровоградська обл., Олександрівський 
р-н, смт. Олександрівка, вул. Леніна,44 (адмінприміщення, кімната 
№1). Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати пас-
порт, для представників акціонерів – паспорт та документ(и), що 
посвідчує(ють) їх повноваження на участь та голосування на загальних 
зборах акціонерів.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах (нада-
лі – довіреність), видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або 
іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може 
посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність 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. Під час голосування на загальних зборах представник пови-
нен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. 
Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник ви-
рішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій 
розсуд.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідо-
млення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій ПАТ «2-й 
ім. Петровського цукровий завод» – 1852735 шт., кількість голосуючих ак-
цій – 1452094 шт.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – станом на 24 годину 23 квітня 2018 року.

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

їх повноважень, обрання секретаря зборів, затвердження регламенту про-
ведення загальних зборів акціонерів.

2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-
вання.

3. Розгляд звітів виконавчого органу та затвердження заходів за резуль-
татами його розгляду за 2015, 2016, та 2017 роки.

4. Розгляд звітів наглядової ради та затвердження заходів за результа-
тами його розгляду за 2015, 2016, та 2017 роки.

5. Затвердження звітів та висновків ревізійної комісії за 2015, 2016, та 
2017 роки.

6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за ре-
зультатами його розгляду за 2015, 2016, та 2017 роки.

7. Затвердження річних звітів Товариства за 2015, 2016, та 2017 роки. 
8. Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків за 2015, 

2016, та 2017 роки.
9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів наглядової ради, 

виконавчого органу, ревізійної комісії за 2015, 2016, та 2017 роки.
10. Укладання ПАТ «2-й ім. Петровського цукровий завод» договорів 

щодо вчинення яких є заінтересованість.
11. Прийняття рішення про внесення змін та доповнень до статуту Това-

риства шляхом викладення його в новій редакції.
12. Прийняття рішення про припинення діяльності Публічного акціонер-

ного товариства «2-й ім. Петровського цукровий завод» в результаті реор-

ганізації шляхом перетворення із публічного акціонерного товариства в 
товариство з додатковою відповідальністю.

13. Призначення комісії з припинення Публічного акціонерного товари-
ства «2-й ім. Петровського цукровий завод» та визначення її повноважень.

14. Затвердження інформації про товариство, що створюється шляхом 
перетворення Публічного акціонерного товариства «2-й ім. Петровського 
цукровий завод».

15. Затвердження порядку та умов обміну акцій на частки в статутному 
капіталі товариства з додатковою відповідальністю.

16. Затвердження оцінки та умов викупу акцій в акціонерів, які голосува-
ли проти рішення про припинення (перетворення) акціонерного товариства 
в товариство з додатковою відповідальністю.

17. Затвердження плану перетворення Публічного акціонерного товари-
ства «2-й ім. Петровського цукровий завод».

18. Встановлення порядку та строків припинення Публічного акціонер-
ного товариства «2-й ім. Петровського цукровий завод».

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

Найменування 
показника 

2015р.  2016р. 2017р.

Усього активів (116154) (109317) (118789)
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

14631 12613 10619

Запаси 1260 5719 4734
Сумарна дебіторська заборгова-
ність

26629 25849 19939

Гроші та їх еквіваленти 7 226 14
Власний капітал (57943) (54527) (59266)
Зареєстрований (пайовий/
статутний) капітал 

10190 10190 10190

Довгострокові зобов’язання і 
забезпечення

65757 84778 84252

Поточні зобов’язання і забезпе-
чення

34981 14419 10577

Чистий фінансовий результат: 
прибуток (збиток) 

 1069  3416 (4739)

Середньорічна кількість 
акцій (шт) 

1852735 1852735 1852735

Чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію

0,57698 1,84376 (2,55784)

Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного, до дня проведення 
загальних зборів акціонерів - у робочий час за місцезнаходженням товари-
ства (27300, Кіровоградська обл., Олександрівський р-н, смт. Олександрів-
ка, вул. Леніна ,44, кімната № 7), а в день проведення загальних зборів ак-
ціонерів – за місцем їх проведення. Відповідальна особа за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Гладка С.Л, 
телефон для довідок 05242 -3-47-20.

Адреса власного веб – сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го – https://smida.gov.ua/site/00372090/. 

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів акціонери відповідно до статті 36 Закону 
України «Про акціонерні товариства» мають права ознайомитися з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з 
формою бюлетеня для голосування, а також надавати Товариству письмо-
ві запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загаль-
них зборів та порядку денного загальних зборів.

Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» 
кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати 
проведення загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу 
органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загаль-
них зборів.

Наглядова рада ПАТ «2-й ім. Петровського цукровий завод»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «РБУ-56» 
(код за ЄДРПОУ 00215798). Місцезнаходження – м. Київ, вул. Ак. Ромода-
нова, 17, кв.6. Телефон (факс) – (044)464-99-98. Електронна поштова 
адреса – rsu56@emitent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет - 
http://00215798.smida.gov.ua. Вид особливої інформації – відомості про 
прийняття рішення про виплату дивідендів

2.Текст повідомлення

Рішення про виплату дивідендів прийнято загальними зборами акціоне-
рів 26.03.18р. Розмір дивідендів - 50989,9 грн. Дата складання переліку осіб, 
які мають право на отримання дивідендів – 20.06.2018р. Строк виплати диві-
дендів – з 26.06.2018р. по 26.09.2018р. Дивіденди виплачуються безпосе-
редньо акціонерам шляхом виплати всієї суми дивідендів в повному обсязі.

3. Підпис.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством. Генеральний директор Кедик І.В. 26.03.18р.

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



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №59, 27 березня 2018 р. 
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ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ІВЕКС КАПІТАЛ»

(код ЄДРПОУ 21600862, місцезнаходження: 01021, м.Київ, Кловський 
узвіз, будинок 7, далі – Товариство, повідомляє про проведення чергових 

Загальних зборів акціонерів (далі – Збори). 
1. Дата, час та місце проведення Зборів: 27 квітня 2018 року о 10 годи-

ні 00 хвилин за адресою: 01021, м.Київ, Кловський узвіз, будинок 7 (по-
верх 16, кімната № 1). 

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах: з 
9.00 до 9.45 у день проведення Загальних зборів акціонерів.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах: «23» квітня 2018 року.

4. Проект порядку денного (перелік питань, включених до проекту по-
рядку денного): 

1. Обрання Голови та Секретаря Зборів, встановлення кількісного скла-
ду і обрання членів Лічильної комісії, визначення способу голосування та 
порядку підрахунку голосів на Зборах та затвердження регламенту Збо-
рів.

2. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
3. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 

2017 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління та На-

глядової Ради Товариства за 2017 рік.
5. Затвердження змін до статуту Товариства шляхом викладення його у 

новій редакції, надання повноважень на проведення державної реєстрації 
внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань і реєстрації нової редакції ста-
туту Товариства.

6. Затвердження положення про загальні збори акціонерів Товари-
ства, положення про наглядову раду Товариства, положення про вико-
навчий орган (правління) Товариства в новій редакції шляхом внесення 
змін до них. 

7. Затвердження кодексу корпоративного управління Товариства в но-
вій редакції шляхом внесення змін до нього.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів 
Наглядової ради Товариства.

9. Прийняття рішення про обрання голови та членів Наглядової ради 
Товариства.

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

11. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів 
виконавчого органу Товариства.

12. Прийняття рішення про зміну виконавчого органу Товариства на од-
ноосібний.

13. Прийняття рішення про обрання особи, яка здійснює повноваження 
одноосібного виконавчого органу Товариства. 

14. Прийняття рішення щодо внесення змін до статуту і внутрішніх до-
кументів Дочірнього Підприємства «Сінком», надання повноважень щодо 
вчинення дій у зв’язку зі змінами до статуту і внутрішніх документів Дочір-
нього Підприємства «Сінком».

15. Прийняття рішення про припинення Дочірнього Підприємства «Сін-
ком» шляхом ліквідації, призначення ліквідаційної комісії.

16. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення пра-
вочинів, в тому числі значних та із заінтересованістю.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Ознайомити-
ся з матеріалами і документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, можна за адресою: 01021, м.Київ, Кловський 
узвіз, будинок 7 (поверх 16, кімната № 1) у робочі дні (з понеділка до 
п'ятниці), робочий час (з 09.00 год. до 18.00 год. за Київським ча-
сом, перерва – 13:00-14:00). Посадова особа Товариства, відповідаль-
на за порядок ознайомлення акціонерів з документами – заступник Го-
лови Правління Товариства Щербак І.В. Телефон для довідок: 
(044) 590-54-54.

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

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

Найменування показника Період
Звітний 
(2017  р.)

Попередній 
(2016 р.)

Усього активів 67300 65271
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

229 257

Довгострокові фінансові інвестиції 1982 3732
Запаси 5 2
Сумарна дебіторська заборгованість 41528 41131
Гроші та їх еквіваленти 16175 11125
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

(16902)  (16925)

Власний капітал 60852 60829
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

10000 10000

Довгострокові зобов’язання і забезпе-
чення
Поточні зобов’язання і 
забезпечення

6448 4442

Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

23 (1625)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 20000000 20000000
Чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

 0,00115  (0,08125)

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. 
____________________ Голова Правління Яковенко Ю.Б. 27.03.2018 р.

Приватне акціонерне товариство «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» 
(код ЄДРПОУ 25099117), місцезнаходження: 84573, Донецька область, се-
лище Новолуганське, вулиця Перемоги, 27, кімн. 1, повідомляє про прове-
дення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться «30» квітня 2018 
року о 10 год. за адресою: 84573, Донецька область, селище Новолу-
ганське, вулиця Перемоги, 27, кімн. 1.

Реєстрація акціонерів і представників акціонерів проводитиметься 
«30»  квітня 2018 року з 09.00 до 10.00 по зазначеній адресі.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загаль-
них зборах акціонерів – 24.04.2018 рік.

Проект порядку денного:
1. Вибори робочих органів та затвердження регламенту роботи річних 

Загальних зборів акціонерів ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ».
2. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за 
наслідками його розгляду. Затвердження основних напрямків діяльності То-
вариства у 2018 році. 

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік, у тому числі фі-
нансової звітності та балансу Товариства за 2017 рік.

4. Про порядок розподілу прибутку та збитків за підсумками роботи за 
2017 рік. 

5. Затвердження планових нормативів розподілу прибутку в 2018 році.
6. Розгляд висновків незалежного аудитора за 2017 рік та затвердження 

заходів за результатами його розгляду.
7. Внесення змін до Статуту ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ», 

у зв’язку з необхідністю приведення Статуту у відповідність до вимог Закону 

України «Про акціонерні товариства». Внесення змін до Статуту ПрАТ «БАХ-
МУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ», шляхом викладення Статуту у новій редак-
ції. Затвердження змін до Статуту ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ 
СОЮЗ». Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Ста-
туту ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ».

8. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства – «Положення про 
Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «БАХМУТ-
СКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ», «Положення про виконавчий орган Приватного 
акціонерного товариства «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ», у зв’язку з 
необхідністю приведення Положень у відповідність до Статуту та Закону 
України «Про акціонерні товариства», шляхом затвердження положень в 
новій редакції.

9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
10. Схвалення вчинених протягом 2017 року ПрАТ «БАХМУТСКИЙ 

АГРАРНЫЙ СОЮЗ» правочинів.
Інформація з проектом рішеньщодо кожного з питань, включених до про-

екту порядку денного розміщена на власному веб-сайті ПрАТ «БАХМУТ-
СКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ»: http://bas.prat.ua/

Акціонерам забезпечується можливість ознайомлення з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (матеріалами 
при підготовці проведення зборів) замісцезнаходженням Товариства за 
адресою: 84573, Донецька область, Бахмутський район, с. Новолуганське, 
вулиця Перемоги, будинок 27, кімната: приймальна Генерального директо-
ра Товариства, та за місцезнаходженням депозитарної установи 
ПрАТ «ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ» за адресою: 87534, Донецька область, м. Маріу-
поль, вул. Кронштадтська, б. 11, кабінет директора, у робочі дні, починаючи 

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «БАХМУТСКИй АГРАРНЫй СоЮЗ»
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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 То-
ВАРИСТВо "IВАНо-фРАНКIВСьК "ВIННИцЯМ'ЯСо"  
2. Код за ЄДРПОУ 00452995 3. Місцезнаходження 21100, мiсто Вiнниця, 
БАТОЗЬКА, будинок 1 4. Міжміський код, телефон та факс 0432265898 
0432265898 5. Електронна поштова адреса KochkalovA@ulf.com.ua 
6.  Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації http://meat-vinnytsa.com.ua/ 7. Вид осо-
бливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Вiдповiдно до наказу Директора ПАТ «Iвано-Франкiвськ «Вiнницям'ясо» №1 

вiд 23.03.2018 року, прийнято рiшення звiльнити 23.03.2018 року з посади Голов-
ного бухгалтера Данькову Свiтлану Олександрiвну, за згодою сторiн, згiдно п. 1 
ст 36 КЗпП України. Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала. 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. На посадi Головного бухгалтера перебувала з 07.12.2017р.
Вiдповiдно до наказу Директора ПАТ «Iвано-Франкiвськ «Вiнницям'ясо» 

№2 вiд 23.03.2018 року, прийнято рiшення призначити Яворську Наталiю 
Михайлiвну Головним бухгалтером з 26.03.2018р. 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 

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

2. Найменуванн я посади БIЛАН НАЗАР МИРОНОВИЧ
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 26.03.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕМЕНІВСЬКЕ ХЛІБО-
ПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (ЄДРПОУ 00957100) 
повідомляє:27.04.2018 о 12.00 відбудуться чергові (річні) загальні збо-
ри акціонерів(далі - збори) за місцезнаходженням товариства: Черні-
гівська обл.,м.Семенівка,вул.Привокзальна,14, зал засідань. Реє-
страція 27.04.2018з 11.00 до 11.50 в місці проведення зборів. Перелік 
акціонерів, які мають право на участь у зборах буде складено станом 
на23.04.2018.

Перелік питань, 
що виносяться на голосування 

(проект порядку денного)
1. Обрання лічильної комісії зборів. 2. Затвердження порядку та 

способу засвідчення бюлетенів для голосування. 3. Обрання Голо-
ви та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів. 4. Звіт 
Правління про результати діяльності за 2017р. і прийняття рішення 
за наслідками його розгляду. 5. Затвердження висновків Ревізора 
за 2017р і прийняття рішення за наслідками його розгляду. 6. Звіт 
Наглядової Ради за 2017 р. та прийняття рішення за наслідками 
його розгляду. 7. Затвердження річного звіту за 2017 р., включаючи 
висновок зовнішнього аудиту. 8. Розподіл прибутку за 2017р. 9. При-
пинення повноважень голови та членів правління. 10. Припинення 
повноважень Наглядової ради. 11. Припинення повноважень Реві-
зора. 12. Обрання членів Наглядової ради. 13. Затвердження умов 
цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Нагля-
дової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, 
яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядо-
вої ради. 14. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів, що будуть відбуватися до наступних 
зборів.

До дати зборів та 27.04.18 акціонери можуть ознайомитися з до-
кументами щодо прийняття рішень з питань порядку денного у робочі 
дні з 09.00 до 13.00 за місцезнаходженням товариства в залі засі-
дань. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 

документамиголовний бухгалтерТищенко А.В. Тел. (04659)22755. З 
проектами рішень щодо з питань, включених до проекту порядку ден-
ного, можна також ознайомитися на власній веб-сторінціhttp://00957100.
at.ua. Для участі уЗборах акціонерам необхідно мати при собі пас-
порт або документ, що посвідчує особу.Представникам акціонерів, 
крім того довіреність, оформлену згідно законодавства. Довіреність 
на право участі та голосування на зборах, видана фізичною особою, 
посвідчується нотаріусом чи посадовими особами, які вчиняють но-
таріальні дії, або депозитарною установою. Порядок участі та голо-
сування на зборах за довіреністю відбувається згідно ст. 39 Закону 
України «Про акціонерні товариства».Довіреність на право участі та 
голосування на зборах може містити завдання щодо голосування. 
Представник повинен голосувати так, як передбачено завданням для 
голосування, у разі відсутності завдання – на свій розсуд. Акціонер 
має право видати довіреність декільком представникам, відкликати 
чи замінити представника на зборах або приймати участь особисто. 
Відповідно до ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства» акціонер може 
внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку ден-
ного 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 
рішень інформація про це буде оприлюднена на власному сайті То-
вариства за 10 днів до зборів. На письмові запитання акціонерів 
щодо порядку денного зборів Товариством будуть надаватися пись-
мові відповіді (до 27.04.2018р.)Пропозиції щодо включення нових пи-
тань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти 
рішень з цих питань. Подається в письмовій формі із зазначенням 
прізвища акціонера, який її вносить, кількості, типу належних акцій, 
змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.Пропозиції акці-
онерів, які сукупно є власниками 5% і більше голосуючих акцій, під-
лягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного збо-
рів. Наглядова рада

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«СЕМЕНІВСьКЕ ХЛІБоПРИйМАЛьНЕ ПІДПРИЄМСТВо»

з дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних зборів 
акціонерів Товариства до 30.04.2018 р. з 09-00 год. по 11-00 год., можли-
вість ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного (матеріалами при підготовці проведення зборів) у 
відповідності до Положення «Про Загальні збори акціонерів ПрАТ «БАХ-
МУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ». У день проведення річних Загальних зборів 
акціонерів Товариства забезпечити можливість акціонерам ознайомитися з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 
(матеріалами при підготовці проведення зборів), за місцем проведення річ-
них Загальних зборів акціонерів Товариства з 09 год. 00 хв. до 10 год. 00 хв. 
Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (матеріа-
лами при підготовці проведення зборів), призначити керівника виконавчого 
органу Товариства – Генерального директора Акнєвського Ю.П.

Акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представни-
кам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену відповідно до чинного 
законодавства.

Генеральний директор 
ПрАТ «БАХМУТСКИй АГРАРНЫй СоЮЗ»  Ю.П. Акнєвський

основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «БАХ-
МУТСКИй АГРАРНЫй СоЮЗ» (тис. грн.)

Найменування показника Період
2017р. 2016р.

Усього активів 591 959 540 923
Основні засоби (за залишковою вартістю) 79 638 88 312
Запаси 83089 51 583
Сумарна дебіторська заборгованість 86109 75202
Грошові кошти та їх еквіваленти 9083 4476
Нерозподілений прибуток (не покритий збиток) 402375 372 790
Власний капітал 475614 446029
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 20 20
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 116345 94894
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

 29585 - 55 931

Середньорічна кількість акцій (шт.) 200 200
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

147 925, 00000 279 655, 00000
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ПоВІДоМЛЕННЯ 
ПРо ПРоВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛьНИХ ЗБоРІВ АКцІоНЕРІВ

Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ВІТРЯНИй ПАРК оЧАКІВ-

СьКИй», код ЄДРПОУ 37097399, юридична адреса – 01021, вул. Кловський 
узвіз, 7, м. Київ (надалі - Товариство) повідомляє Вас, що 27.04.2018 року 
об 11.00 годині за адресою: вул. Кловський узвіз, 7, кабінет 49/1, м. Київ, 
01021, відбудуться чергові Загальні збори акціонерів Товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у чергових Загаль-
них зборах акціонерів відбудеться 27.04.2018 року з 10.00 год. до 10.50 год. 
за адресою: вул. Кловський узвіз, 7, кабінет 49/1, м. Київ, 01021.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у чергових Загальних 
зборах акціонерів відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають 
право на участь у загальних зборах, складеному станом на 23.04.2018р. відпо-
відно до Закону України «Про депозитарну систему України».

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідо-
млення про проведення Загальних зборів, а саме на 21.03.2018 року, за-
гальна кількість простих іменних акцій складає 1 650 000 штук, загальна 
кількість голосуючих акцій становить 1 650 000 штук.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можли-
вість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного. 

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів з понеділка по 
п’ятницю - з 09:00 год. до 17:00 год., обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год., 
за адресою: м. Миколаїв, вул. Морехідна, 14, оф. 301, а в день проведення 
загальних зборів - також у місці їх проведення за адресою: вул. Кловський 
узвіз, 7, кабінет 49/1, м. Київ, 01021. 

Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Головний 
бухгалтер Товариства Коваленко Ольга Миколаївна або інша особа, яка у 
день ознайомлення акціонера з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, виконуватиме обов’язки директора Товари-
ства згідно довіреності, наказу, рішення Наглядової ради Товариства тощо.

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до про-
екту 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 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 акціонерного то-
вариства 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.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, які іденти-
фікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціо-
нера - також документи, що підтверджують повноваження представника на 
участь у загальних зборах акціонерів товариства, які надають їм право брати 
учать та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

акціонерам необхідно мати при собі паспорт; 
представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представля-

ти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами 
чинного законодавства.

Приймати участь та голосувати на загальних зборах мають право пред-
ставники акціонерів за довіреністю.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний 
строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, 
повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером 
відповідного органу товариства про призначення, 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 акціо-
нерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто пере-
лік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке 
(проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на за-
гальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено 

завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо 
голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загаль-
них зборах акціонерів на свій розсуд.

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

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних збо-
рах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акці-
онера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера 
(його представника), а в разі участі представника акціонера – також доку-
ментів, що підтверджують повноваження представника на участь у загаль-
них зборах акціонерів товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - 
http://www.wpu.com.ua/
Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного):

1. обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
Проект рішення:
«1. Обрати Лічильну комісію у складі Погребицького М.М. та Скоренко І.В.
2. Обрати Головою Лічильної комісії Погребицького М.М.
3. Обрати Секретарем Лічильної комісії Скоренко І.В.»
2. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення 

Загальних зборів акціонерів, в тому числі про порядок та спосіб за-
свідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:
«Встановити наступний регламент річних Загальних зборів акціонерів:
- доповіді з питань порядку денного – до 15 хвилин;
- обговорення кожного питання з порядку денного Загальних зборів акці-

онерів – до 5 хвилин;
- встановити, що кожен бюлетень для голосування засвідчується підпи-

сами членів лічильної комісії».
3. обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
Проект рішення:
«Обрати Головуючим річних Загальних зборах акціонерів Єременка 

Владислава Вікторовича, обрати Секретарем річних Загальних зборів акці-
онерів Ульященко Людмилу Андріївну».

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік та балансу То-
вариства за 2017 рік.

Проект рішення:
«Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік та баланс Товариства за 

2017 рік».
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
Проект рішення:
«Не приймати рішення про виплату дивідендів за підсумками 2017 р. з 

огляду на наявність збитків за підсумками господарської діяльності Товари-
ства за 2017 рік та обмеження, встановлені ст. 31 Закону України «Про акці-
онерні товариства» та розглянути питання про шляхи покриття збитків про-
тягом 2018 р. або за підсумками 2018р.».

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради за 2017 рік, звіту Виконавчого органу (Директора) за 2017 рік, зві-
ту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:
«Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік, звіт Виконавчого органу (Ди-

ректора) за 2017 рік, звіт Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства за 2017 рік».
7. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства та 

затвердження нової редакції Статуту Товариства.
Проект рішення:
«Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити нову редакцію Ста-

туту Товариства (додаток 11).»
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

ради Товариства та обрання нових членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення:
«1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Авто-

монова Олега Петровича, Ульященко Людмили Андріївни та Єременка Вла-
дислава Вікторовича.

2. Обрати Наглядову раду на строк до проведення наступних річних За-
гальних зборів акціонерів у такому складі:

1. Автомонов Олег Петрович (паспорт СН 518131, виданий Дарницьким 
РУ ГУМВС України в місті Києві 03 червня 1997 року) - представник акціоне-
ра KARALIA HOLDINGS LIMITED/ КАРАЛІА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД.

2. Ульященко Людмила Андріївна (паспорт ВК 306971, виданий Крама-
торським МВ ГУМВС у Донецькій області 17 жовтня 2006 року) - представ-
ник акціонера KARALIA HOLDINGS LIMITED/ КАРАЛІА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД.

3. Єременко Владислав Вікторович (паспорт СВ 803639 виданий Крама-
торським МВ УМВС України в Донецькій області 01.07.2002р.) - представник 
групи акціонерів – ТОВ «УК «ВІТРОПАРКИ УКРАЇНИ», ТОВ «КОМПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ 

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ВІТРЯНИй ПАРК оЧАКІВСьКИй»



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

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

41

УКРМАШІНВЕСТ», яке діє від свого імені в інтересах та за рахунок пайового 
венчурного інвестиційного фонду «ВІТРЯНІ ПАРКИ УКРАЇНИ» не диверси-
фікованого виду закритого типу ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВА-
МИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ УКРМАШІНВЕСТ», 
ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕ-
НЕДЖМЕНТ», яке діє від імені, за рахунок та в інтересах Публічного акціо-
нерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоратив-
ний інвестиційний фонд «М-КАПІТАЛ»).»

9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-
муться з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру 
їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання до-
говорів з членами Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення:

«1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться 
з членами Наглядової Ради Товариства, та встановити розмір їх винагороди 
(відповідно до додатку 12).

2. Уповноважити Директора Товариства Лянного Юрія Миколайовича або 
іншу уповноважену особу Товариства, в тому числі яка діє на підставі довіре-
ності Товариства, на укладення та підписання від імені Товариства цивільно-
правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товари-
ства та вчиняти всі необхідні юридичні дії, направлені на оформлення, 
укладення, підписання, виконання, зміни вищевказаних договорів».

Пропозиції у письмовій формі щодо внесення змін до проекту порядку 
денного приймаються за адресою: вул. Кловський узвіз, 7, кабінет 49/1, 
м. Київ, 01021. Телефон для довідок: (0512)-58-08-07.

Директор Товариства ________________ Ю.М. Лянной

До відома акціонерів 
ПРИВАТНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА 
«фУТБоЛьНИй КЛУБ «ШАХТАР» (ДоНЕцьК)»

Приватне акціонерне товариство «Футбольний клуб «Шахтар» (До-
нецьк)» код ЄДРПОУ 00169816 (далі – Товариство або фК «Шахтар») по-
відомляє про проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться «27» квітня 2018 року об 15-00 год. за місцезнаходженням 
Товариства: Україна, м. Маріуполь Донецької області, вул. Сеченова, 
буд. 71А, офіс фК «Шахтар» (Донецьк), (далі – «Збори»).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах:  
з 14-45 до 15-00 год. за місцем проведення Зборів. Для реєстрації акці-
онерів для участі у Зборах при собі мати: паспорт (акціонерам); паспорт та 
довіреність на право участі в Зборах, яка оформлена відповідно до вимог 
чинного законодавства (для представників акціонерів).

Право на участь у Зборах мають особи, що включені в перелік акціоне-
рів ФК «Шахтар» (Донецьк) станом на 24-00 годину 23 квітня 2018 року.

Проект Порядку денного 
та проекти рішень по зазначених питаннях:

1. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів 
Товариства. Про доручення здійснення функцій Лічильної комісії.

2. Про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішен-

ня за наслідками його розгляду.
4. Звіт Генерального директора за 2017 рік та прийняття рішення за 

наслідками його розгляду
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
6. Про затвердження порядку покриття збитків Товариства за 

2017 рік.
7. Про затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викла-

дення його у новій редакції.
8. Про попереднє схвалення правочинів, щодо вчинення яких э за-

інтересованість.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію про Збори, 

передбачену чинним законодавством України www.shakhtar.com.
До дня проведення Зборів акціонери мають право ознайомитись з до-

кументами, пов’язаними з питаннями, що виносяться на голосування Збо-
рів, з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 18-00 (з 13-00 до 14-00 перерва), за 
адресою: 01054, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 53, (Готель «Опера», кім-
ната № 205), а в день проведення Зборів — також у місці їх проведення. 
Особою, яка є відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами, є Генеральний директор.

Кожний акціонер має право внести свої пропозиції щодо питань, вклю-
чених до Порядку денного Зборів та/або пропозиції щодо включення нових 

питань до проекту Порядку денного разом із проектами рішень з цих пи-
тань, в порядку та строки, встановлені чинним законодавством. 

Кожний акціонер має право до дати Зборів подати письмовий запит до 
Товариства та отримати на нього письмову відповідь щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів. Товари-
ство може надати одну загальну відповідь на всі питання однакового змісту 
на офіційному сайті Товариства.

Кожний акціонер має право видати довіреність на право участі та голо-
сування на Зборах як одному, так і декільком своїм представникам у по-
рядку передбаченому чинним законодавством України, при цьому довіре-
ність видана акціонером - фізичною особою має бути посвідчена нотаріусом 
або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, або депози-
тарною установою у встановленому НКЦПФР порядку.

Станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлен-
ня про проведення Зборів загальна кількість акцій становить 2 700 000 000 
штук, загальна кількість голосуючих акцій становить 2 700 000 000 штук.

основні показники фінансово-господарської діяльності фК «Шах-
тар» (тис. грн)*

Найменування показника Період тис. грн.
Звітний

(2017 рік)
Попередній

(2016 рік)
Усього активів 3 394 016 3 712 338
Основні засоби 287 690 291 663
Довгострокові фінансові інвестиції 30 533 10 433
Запаси 2 664 7 023
Сумарна дебіторська заборгованість 386 372 764 830
Грошові кошти та їх еквіваленти 83 201 469 535
Нерозподілений прибуток -4 841 334 -3 486 937
Власний капітал 2 733 454 2 913 325
Статутний капітал 2 700 000 2 700 000
Довгострокові зобов'язання 558 892 726 963
Поточні зобов'язання 101 670 72 050
Чистий прибуток (збиток) (1 563 132) (518 313)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2 700 000 000 2 700 000 000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом 
періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

291 317

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор фК «Шахтар» (Донецьк)  С.А. Палкін

«26» березня 2018 р.

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів,
а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснюва-

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

розміщення цінних паперів 
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИ-
СТВо «АЛЕКСI», 05312493, 65085 м. Одеса вул. Самарська, буд. 4, (0482) 
39-14-61

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

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: www.05312493.pat.ua

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «АЛЕКСI»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЛІКЕРО-
ГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД «ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА», код за ЄДРПОУ 31597869 
(далі – Товариство), повідомляє про проведення 27 квітня 2018 року о 
10.00год. чергових Загальних зборів акціонерів (далі – Збори), які відбу-
дуться за місцезнаходженням Товариства: 14005, м. Чернігів, вул. Котля-

ревського, буд. 38, перший поверх адмінбудівлі, каб. № 2. Реєстрація 
акціонерів для участі у Зборах відбудеться 27 квітня 2018 року з 09.00 до 
09.50год. за місцем проведення зборів. Складання переліку акціонерів, які 
мають право на участь у Загальних зборах відбудеться станом на 24.00год. 
23 квітня 2018 року. 

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ЧЕРНІГІВСьКИй ЛІКЕРо-ГоРІЛЧАНИй ЗАВоД «ЧЕРНІГІВСьКА ГоРІЛКА»
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ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «НГМЗ-БУР»
Місцезнаходження: Україна, 83001, м. Донецьк, вул. Артема, 51 А

Код ЄДРПОУ 32757587 (надалі – Товариство) 
Доводить до відома акціонерів, що чергові Загальні збори акціонерів Това-

риства відбудуться «27» квітня 2018р. о 10.00 за адресою: Україна, 09100, 
Київська область, м. Біла церква, Площа торгова, буд. 10, каб. 205 а 

Реєстрація учасників проводиться з 09.00 до 09.45 за місцем проведен-
ня зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових 
Загальних зборах акціонерів Товариства: 24 година 23.04.2018 р. – за три ро-
бочі дні до дня проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства. 

Для реєстрації та участі у чергових Загальних зборах акціонерам необ-
хідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів — паспорт та до-
віреність на право участі і голосування на чергових загальних зборах, 
оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. 

ПРоЕКТ ПоРЯДКУ ДЕННоГо:
1. Обрання членів лічильної комісії чергових Загальних зборів Товари-

ства та прийняття рішення про припинення їх повноважень. 
2. Обрання Голови та Секретаря чергових Загальних зборів Товариства.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення (регламенту) черго-

вих Загальних зборів Товариства.
4. Розгляд та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Наглядо-

вої ради, звіту Виконавчого органу Товариства, звіту Ревізора, затверджен-
ня висновків Ревізора за 2017 рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
6. Затвердження розподілу прибутку і збитків товариства за 2017 рік з 

урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Затвердження порядку виплати акціонерам товариства дивідендів та 

розміру річних дивідендів за результатами діяльності товариства у 2017 
році з урахуванням вимог, передбачених законом.

Відповідно до вимог ст. З6 Закону України «Про акціонерні товариства» 
(далі – Закон), акціонери Товариства протягом строку від дати надіслання 
повідомлення про проведення чергових Загальних зборів до дати проведен-
ня чергових Загальних зборів (включно) можуть ознайомитись з документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного чергових 
Загальних зборів Товариства, за адресою: Україна, 09100, Київська область, 
м. Біла Церква, Площа торгова, буд. 10, каб. 205 а, у робочі дні, з 9 год. 00 хв. 
до 12 год. 00 хв., а також в день проведення чергових Загальних зборів акці-
онерів Товариства, у місці їх проведення. Відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами зборів посадова особа – генеральний 
директор Цой Л.Ч.-С. Телефон для довідок: (050) 675 – 49 – 49.

До початку чергових Загальних зборів акціонери також можуть направ-
ляти письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку ден-
ного та порядку денного чергових Загальних зборів. Письмові відповіді 
надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 2-х робочих 
днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати прове-
дення зборів. Звертатись за адресою: Україна, 09100, Київська область, 
м. Біла Церква, Площа торгова, буд. 10, каб. 205 а. 

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 

проекту порядку денного, а також інформація відповідно до ч. 4 ст. 35 Закону, 
розміщена на веб-сайті Товариства за адресою http://www.zavodngmz.com 

Акціонери Товариства, відповідно до вимог ст. 38 Закону, мають право 
внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного 
чергових Загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 
чергових Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товари-
ства (у разі доповнення порядку денного чергових Загальних зборів питан-
нями про обрання персонального складу органів Товариства) - не пізніше 
ніж за сім днів до дати проведення чергових Загальних зборів. Пропозиції 
щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити 
відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку 
денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із за-
значенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, 
типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/
або проекту рішення. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного 
приймаються за адресою: Україна, 09100, Київська область, м. Біла Церк-
ва, Площа торгова, буд. 10, каб. 205 а. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на Загальних зборах, відповідно до ст. 39 Закону. Представником акціоне-
ра на чергових Загальних зборах може бути фізична особа або уповнова-
жена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування 
на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо 
голосування. Під час голосування на загальних зборах представник пови-
нен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. 
Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник ви-
рішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій 
розсуд. Акціонер має право призначити свого представника постійно або 
на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент змінити свого 
представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

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

Найменування показника Період
2017

звітний
2016

попередній
Усього активів 93 169 91 415
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1 010 1 244
Запаси 2 815 6 276
Сумарна дебіторська заборгованість 80 404 76 707
Гроші та їх еквіваленти 390 487
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 20 890 20 250
Власний капітал 26 690 26 050
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 5 800 5 800
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 8 672 27 335
Поточні зобов'язання і забезпечення 57 807 38 030
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 642 776
Середньорічна кількість акцій (шт.) 58 000 58 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

11,068966 13,379310

Генеральний директор  Л.Ч.-С. цой 

Проект Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосу-
вання Загальних зборів):

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів.
2. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування.
3. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів. 
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 

за 2017 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 

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

за 2017 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік, включаючи висно-

вок зовнішнього аудиту.
8. Порядок розподілу прибутку (покриття збитку) за 2017 рік.
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
10. Про обрання членів Наглядової ради, 
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-

рів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх вина-
городи, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 
(контрактів) з членами Наглядової ради.

12. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або до-
кумент, що посвідчує особу. Представникам акціонерів, крім того довіреність, 
оформлену згідно законодавства. Довіреність посвідчується нотаріусом або 
депозитарною установою. Порядок участі та голосування на зборах за дові-
реністю відбувається згідно ст. 39 Закону України «Про акціонерні товари-
ства». Довіреність на право участі та голосування на зборах може містити 

завдання щодо голосування. Представник акціонера голосує на зборах на 
свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціоне-
ром. Акціонер має право видати довіреність декільком представникам, від-
кликати чи замінити представника на зборах або бути присутнім особисто. 
Відповідно до ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства» акціонер може внести 
пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного та або про-
ектів рішення Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати зборів, а щодо канди-
датів до складу органів Товариства – не пізніше ніж з 7 днів. Пропозиції нада-
ються письмово на адресу ПрАТ. У разі внесення доповнень до проекту 
порядку денного та/або проектів рішень інформація про це буде оприлюдне-
на на власному сайті Товариства за 10 днів до зборів. На письмові запитання 
акціонерів щодо порядку денного зборів Товариством будуть надаватися 
письмові відповіді (до 27.04.2018р.) Пропозиції щодо включення нових пи-
тань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з 
цих питань. Пропозиція подається в письмовій формі із зазначенням прізви-
ща акціонера, який її вносить, кількості, типу належних акцій, змісту пропо-
зиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції акціонерів, які сукупно є 
власниками 5% і більше голосуючих акцій, підлягають обов'язковому вклю-
ченню до проекту порядку денного зборів. До 27.04.2018 акціонери можуть 
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, за місцезнаходженням Товариства, кабінет № 3 (1-й поверх, 
відділ «Бухгалтерія») у робочі дні з 08.00 по 17.00, перерва з 12.00 по 13.00, 
а в день проведення Зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна по-
садова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова 
Правління Товариства Базалінський І.В., контактна особа – головний бухгал-
тер Лисенко Є.В., тел. для довідок (0462) 727-127.

З інформацією з проектами рішень щодо кожного з питань, включених 
до порядку денного, можна ознайомитися на веб-сайті Товариства: 
31597869.smida.gov.ua. Наглядова рада
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Шановний акціонере!

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«УКРАЇНСьКА МІжБАНКІВСьКА ВАЛЮТНА 

БІРжА»
(надалі - Товариство), місцезнаходження якого: 04070, місто Київ, ву-

лиця Межигірська, будинок 1, повідомляє про проведення Загальних збо-
рів акціонерів, які відбудуться 27 квітня 2018 року об 12:00 годині за 
адресою: місто Київ, вулиця Межигірська, будинок 1, II поверх, зала 
засідань.

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватися 27 квітня 
2018 року за адресою їх проведення з 11:00 години до 11:50 години. Для 
участі у Загальних зборах акціонерів акціонеру необхідно мати документ, 
що посвідчує особу акціонера, а представнику акціонера – довіреність 
(доручення) на право представляти інтереси акціонера на Загальних збо-
рах акціонерів та документ, що посвідчує особу представника.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах акціонерів - на 24 годину 23 квітня 2018 року.

Перелік питань, 
що виносяться на голосування, 

згідно з проектом порядку денного:
1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів 

ПрАТ «УМВБ».
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів 

ПрАТ «УМВБ».
3. Про затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних збо-

рів акціонерів ПрАТ «УМВБ».
4. Про затвердження звіту Правління ПрАТ «УМВБ» про результати 

фінансово-господарської діяльності ПрАТ «УМВБ» за 2017 рік.
5. Про затвердження звіту Біржової (наглядової) ради ПрАТ «УМВБ» за 

2017 рік.
6. Про затвердження звіту Ревізійної комісії ПрАТ «УМВБ» за 

2017 рік.
7. Про затвердження річного звіту ПрАТ «УМВБ» (затвердження ре-

зультатів діяльності та річної фінансової звітності) за 2017 рік.
Ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття 

рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів буде здій-
снюватися за місцезнаходженням Товариства в робочі дні з 10:00 години 
до 16:00 години за адресою: місто Київ, вулиця Межигірська, будинок 1,  
II поверх, кабінет 26. Відповідальною особою за ознайомлення з докумен-
тами є Голова Правління ПрАТ «УМВБ» або особа, яка виконує його 
обов’язки. Телефон для довідок: (044) 461-54-26.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го Загальних зборів акціонерів: https://www.uicegroup.com

основні показники 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік 

(тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 114 744 118 918
Основні засоби 87 263 87 286
Довгострокові фінансові інвестиції 7 479 7 479
Запаси 59 61
Сумарна дебіторська 
заборгованість

20 123 21 074

Грошові кошти та їх еквіваленти 290 569
Нерозподілений прибуток (1 970) (1 370)
Власний капітал 100 710 103 634
Статутний капітал 36 000 36 000
Довгострокові зобов'язання 13 832 14 266
Поточні зобов'язання 202 872
Чистий прибуток (збиток) (600) (542)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 360 000 360 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду(осіб)

31 29

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів опубліко-
вано в Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку» № 59 (2812) від 27.03.2018 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління
Приватного акціонерного товариства
«Українська міжбанківська валютна біржа»  А.І. Гулей

26.03.2018р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотеч-
ні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (для опу-
блікування в офіційному друкованому виданні) І. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ То-
ВАРИСТВо «АЛьфА-БАНК» 2. Код за ЄДРПОУ: 23494714 
3. Місцезнаходження: 01001 м. Київ, вул. Десятинна, 4/6 4. Міжміський код, 
телефон та факс: 044 490 46 00 , 044 490 46 01 5. Електронна поштова 
адреса: mail@alfabank.kiev.ua 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для розкриття інформації:  
https://alfabank.ua/ru/investor-relations/documents 7. Вид особливої інфор-
мації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду опера-
цій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення 26.03.2018 року рішенням Спостережної ради 
ПАТ «АЛЬФА-БАНК» виключено зі складу Правління ПАТ «АЛЬФА-БАНК» 
Павліка Володимира Миколайовича (паспорт: НА 363196, виданий Дераж-
нянським РВ УМВС України в Хмельницькій області 26.06.1997 року).

Підставою для прийняття рішення про виключення зі складу Правління 
ПАТ «АЛЬФА-БАНК» Павліка Володимира Миколайовича є рішення Спо-
стережної ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Строк, протягом якого Павлік Володимир Миколайович перебував на 
посаді члена Правління ПАТ «АЛЬФА-БАНК», становить 11 місяців (з 
10.04.2017 року). 

На посаду, яку займав Павлік Володимир Миколайович в складі Правлін-
ня ПАТ «АЛЬФА-БАНК, призначено Харченко Поліну Сергіївну (Член Прав-
ління, Директор з комплаєнс контролю та фінансового моніторингу ). 

Павлік Володимир Миколайович не має непогашених судимостей за 
злочини, вчинені з корисливих мотивів, злочини у сфері господарської, 
службової діяльності. 

Павлік Володимир Миколайович часткою в статутному капіталі 
ПАТ «АЛЬФА-БАНК» не володіє.

26.03.2018 року рішенням Спостережної ради Публічного акціонерного 
товариства «Альфа-Банк» Харченко Поліну Сергіївну (паспорт: ВМ 
№ 691721, 26.12.1998 року, виданий Богунським РВ УМВС України в Жи-
томирській області) призначено на посаду Члена Правління, Директора з 
комплаєнс контролю та фінансового моніторингу ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬФА-БАНК».

Харченко Поліну Сергіївну призначено на посаду Члена Правління, Ди-
ректора з комплаєнс контролю та фінансового моніторингу у зв'язку з ви-
робничою необхідністю.

До призначення на посаду Члена Правління, Директора з комплаєнс 
контролю та фінансового моніторингу протягом останніх п'яти років Хар-
ченко Поліна Сергіївна обіймала наступні посади: з 23.02.2012 по 
20.05.2016 - Директор Департаменту комплаєнс ПАТ «Промінвестбанк», з 
23.05.2016 по 28.02.2018 - Директор департаменту фінансового моніто-
рингу ПАТ АБ «Укргазбанк», з 01.02.2018 по 25.03.2018 Директор з комп-
лаєнс контролю та фінансового моніторингу ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Харченко Поліна Сергіївна призначена на посаду на невизначений строк
Харченко Поліна Сергіївна не має непогашених судимостей за злочи-

ни, вчинені з корисливих мотивів, злочини у сфері господарської, службо-
вої діяльності. 

Харченко Поліна Сергіївна часткою в статутному капіталі ПАТ «АЛЬФА-
БАНК» не володіє.

26.03.2018 року рішенням Спостережної ради Публічного акціонерного 
товариства «Альфа-Банк» Карчажкіна Олексія Євгеновича (паспорт: 75 
4574872, 30.03.2017 року, виданий ФМС 77920) призначено на посаду 
Члена Правління, Віце-Президента ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «АЛЬФА-БАНК».

Карчажкіна Олексія Євгеновича призначено на посаду Члена Правлін-
ня, Віце-Президента у зв'язку з виробничою необхідністю.

До призначення на посаду Члена Правління, Віце-Президента протя-
гом останніх п'яти років Карчажкін Олексій Євгенович обіймав наступні по-
сади: з 14.06.2011 по 11.06.2014 - Директор Дирекції «Москва» ТОВ «Хоум 
Кредіт Енд Фінанс Банк», з 16.06.2014 по 04.11.2014 - Директор цільового 
маркетингу та вторинних продаж ВАТ Банк «Откритіє», з 05.11.2014 по 
26.11.2014- Старший Віце-Президент - Директор цільового маркетингу та 
вторинних продаж ПАТ «Ханти-Мансійський Банк «Откритіє», з 27.11.2014 
по 11.05.2016 - Старший Віце-Президент - Директор з роздрібного бізнесу 
ПАТ «Ханти-Мансійський Банк «Откритіє», з 12.05.2016 по 21.08.2016 - За-
ступник Голови Правління ПАТ «Ханти-Мансійський Банк «Откритіє», з 
22.08.2016 по 15.09.2017 - Старший Віце Президент - Директор з роздріб-
ного бізнесу ПАТ Банк «Фінансова Корпорація Откритіє», з 23.10.2017 по 
25.03.2018 Віце-Президент ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Карчажкін Олексій Євгенович призначений на посаду на невизначений 
строк. Карчажкін Олексій Євгенович не має непогашених судимостей за 
злочини, вчинені з корисливих мотивів, злочини у сфері господарської, 
службової діяльності. Карчажкін Олексій Євгенович часткою в статутному 
капіталі ПАТ «АЛЬФА-БАНК» не володіє.

III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-
ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством.2. Голова Правління Михайльо В.В. 26.03.2018
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ПоВІДоМЛЕННЯ
ПРо ПРоВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛьНИХ ЗБоРІВ АКцІоНЕРІВ

ПУБЛІЧНоГо АКцІоНЕРННоГо ТоВАРИСТВА 
«ДоБРоПІЛьСьКИй КоМБІНАТ ХЛІБоПРоДУКТІВ» 

ІДЕНТИфІКАцІйНИй КоД: 00957465
Місцезнаходження: 85004, Донецька обл., м. Добропілля, вул. Миру, 1

(надалі – «Товариство»)
Шановний акціонере!

Товариство цим повідомляє про проведення річних загальних зборів ак-
ціонерів Товариства, які відбудуться 28 квітня 2018 року об 11:00 годині за 
київським часом, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 85004, До-
нецька обл., м. Добропілля, вул. Миру, 1, адмінбудівля, приміщення актово-
го залу №1.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних 
зборах акціонерів Товариства відбудеться 28 квітня 2018 року з 10:30 до 
10:50 години за місцезнаходженням Товариства за адресою: 85004, Доне-
цька обл., м. Добропілля, вул. Миру, 1, адмінбудівля, приміщення актового 
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 
зборах акціонерів Товариства, а саме на 24.00 годину 24 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 іденти-
фікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника 
акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представ-
ника 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 по-
рядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: 85004, 
Донецька обл., м. Добропілля, вул. Миру, 1, адмінбудівля, приміщення акто-
вого залу №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, відповідальна за порядок ознайомлення акці-
онерів з документами – Член Правління Веретенко Тетяна Володимирівна. 

Рішенням Наглядової ради Товариства затверджено такий проект по-
рядку денного та проекти рішень з питань, включених до порядку денного:
ПРоЕКТ ПоРЯДКУ ДЕННоГо: Проекти рішень з питань, 

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

комісії –Щербатенко Оксану Микола-
ївну, Членами Лічильної комісії – Ко-
лесник Наталю Анатоліївну, 
Кононенко Ларису Ромуальдівнуіз 
припиненням їх повноважень з 
моменту закриття загальних зборів 
акціонерів товариства.

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

Затвердити порядок та спосіб 
засвідчення бюлетеню для голосу-
вання на загальних зборах акціонерів 
Товариства, шляхом його підписання 
головою Реєстраційної комісії

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

Обрати Головою зборів – ЄфімоваЮ-
ріяОлександровича, Секретарем 
зборів – ЧернишовуОленуАнатоліїв-
ну на час проведення цих загальних 
зборів акціонерів та уповноважити їх 
підписати протокол загальних зборів.

4. Затвердження регламенту річних 
Загальних зборів акціонерів 
Товариства.

Затвердити наступний регламент 
(порядок) проведення річних 
загальних зборів акціонерів 
Товариства:
 по всім питанням порядку денного 
Зборів голосувати бюлетенями для 
голосування.
 для доповіді з питань порядку 
денного надавати до 10 хвилин;
 заяви на виступ, питання до 
доповідача, пропозиції з питань 
порядку денного розглядаються в 
порядку черговості їх надходження у 
письмовому вигляді;

 питання, пропозиції, заяви та інші 
звернення від учасників передають-
ся Секретарю Зборів виключно в 
письмовій формі із зазначенням 
прізвища, ім’я та по батькові 
(повного найменування) акціонера 
(його представника), який ініціює 
питання (направляє пропозицію);
 питання, пропозиції, заяви та інші 
звернення в усній формі, анонімні, а 
також питання та пропозиції щодо 
питань, не включених до порядку 
денного, або таких які не є 
процедурними питаннями Зборів, 
розгляду не підлягають;
 для надання відповідей на всі 
запитання, отримані від учасників 
Зборів стосовно кожного питання 
порядку денного, надається до 3-х 
хвилин;
 кіно, фото, відео зйомка та 
використання інших технічних 
засобів фіксації інформації на 
Зборах може здійснюватись 
особами, які завчасно звернулись 
до Наглядової ради та отримали 
відповідну згоду

5. Розгляд звіту Правління 
Товариства про результати 
фінансово-господарської 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 
роботу Правління Товариства за 
результатами 2017 року задовіль-
ною

6. Розгляд звіту Наглядової ради 
Товариства за 2017 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду 
звіту Наглядової ради.

Прийняти до уваги та затвердити 
звіт Наглядової ради Товариства за 
2017 рік. Визнати роботу Наглядо-
вою ради Товариства за результата-
ми 2017 року задовільною

7. Розгляд звіту Ревізійної комісії 
Товариства за 2017 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду 
звіту та затвердження висновків 
Ревізійної комісії.

Прийняти до уваги та затвердити 
звіт та висновки Ревізійної комісії 
Товариства за 2017 рік. Визнати 
роботу Ревізійної комісії Товариства 
за результатами 2017 року 
задовільною

8. Затвердження річного звіту 
Товариства за 2017 рік.

Затвердити річний звіт Товариства 
за 2017 рік

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

Прийняти до уваги та затвердити 
висновки зовнішнього аудиту за 
2017 рік

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

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

11. Затвердження основних 
напрямків діяльності Товариства на 
2018 рік.

Затвердити основні напрямки 
діяльності Товариства на 2018 рік

12. Прийняття рішення про зміну 
типу акціонерного товариства з 
публічного на приватне.

У відповідності до Закону України 
«Про акціонерні товариства» 
(надалі – Закон) змінити тип 
Товариства з публічного акціонерно-
го товариства на приватне акціонер-
не товариство. Згідно статті 5 
Закону зміна типу товариства з 
публічного на приватне не є його 
перетворенням. Ідентифікаційний 
код юридичної особи залишається 
без змін: 00957465.

13. Затвердження нового наймену-
вання Товариства у зв'язку зі 
зміною його типу.

У зв'язку зі зміною типу Товариства 
з публічного на приватне затвердити 
нове найменування Товариства: 
повне найменування – ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДОБРОПІЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ 
ХЛІБОПРОДУКТІВ»; скорочене 
найменування – ПрАТ «ДОБРО-
ПІЛЬСЬКИЙ КХП».

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ДоБРоПІЛьСьКИй КоМБІНАТ ХЛІБоПРоДУКТІВ» 
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14. 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 
Товариства, шляхом викладення 
його в новій редакції (у зв’язку із 
приведенням діяльності 
відповідно до ЗУ «Про акціонерні 
товариства»).
2. Внести зміни до внутрішніх 
положень Товариства, шляхом 
викладення їх в новій редакції.
3. Уповноважити підписати нову 
редакцію Статуту Товариства 
Голові зборів та Секретарю зборів.
4. Уповноважити підписати нові 
редакції внутрішніх положень 
Товариства Голові зборів та 
Секретарю зборів.
5. Доручити здійснити всі дії щодо 
державної реєстрації нової 
редакції Статуту Товариства 
Голові правління Товариства із 
правом передоручення третім 
особам.

15. Про припинення повноважень 
членів Наглядової ради Товари-
ства.

Припинити повноваження членів 
Наглядової ради Товариства, а 
саме:
Член Наглядової ради – 
Жукотанський Олександр 
Володимирович
Член Наглядової ради – Дідух 
Наталія Володимирівна
Член Наглядової ради – Долгих 
Олександр Віталійович, 
представник акціонера 
ПАТ «Миронівський хлібопродукт»
Незалежний член Наглядової 
ради (незалежний директор) – 
Демидов Олександр Анатолійович
Незалежний член Наглядової 
ради (незалежний директор) - 
Полупан Юрій Павлович

16. Про обрання членів Наглядової 
ради Товариства.

Кумулятивне голосування

17. Про затвердження умов 
цивільно-правових договорів, 
трудових договорів (контрактів), що 
укладатимуться з членами 
Наглядової ради, встановлення 
розміру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на 
підписання договорів (контрактів) з 
членами Наглядової ради.

Затвердити умови цивільно-
правового договору, що 
укладатимється з членами 
Наглядової ради. Уповноважити 
Голову Зборів підписати від імені 
товариства цивільно-правовий 
договір, що укладатимється з 
членами Наглядової 
ради. Встановити, 
що цивільно-правові договори 
укладаються на безоплатній 
основі.

18. Про припинення повноважень 
членів Ревізійної комісії Товари-
ства.

Припинити повноваження членів 
Ревізійної комісії Товариства, а 
саме:
Гонцовська Олена Петрівна
Гончарова Людмила Яківна
Ярова Людмила Леонтіївна

19. Про обрання членів Ревізійної 
комісії Товариства.

Обрати Ревізійну комісію в 
наступному складі строком на 
5 (п’ять) років:
Гончарова Людмила Яківна
Шаповалова Олена Вікторівна
Ярова Людмила Леонтіївна

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

Детальна інформація стосовно оформлення, подання пропозицій та ін-
ших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про прове-
дення загальних зборів акціонерів Товариствав строк до дати проведення 
загальних зборів, наведена в статтях 36 та 38 Закону України «Про акціо-
нерні товариства».

Станом на 19 березня2018 року (дата складення переліку акціонерів, 
яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), за-
гальна кількість акцій Товариства складає 7 292 140 (сім мільйонів двісті 
дев’яносто дві тисячі сто сорок) 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 4 830 609( чотири 
мільйони вісімсот тридцять тисяч шістсот дев’ять) 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://00957465.smida.gov.ua

Довідки за телефоном: (06277) 2-53-32

основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис.грн)
Найменування показника Період

Звітний 
2017

Попередній 
2016

Усього активів  139 459  132 231 
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

 128 401  81 654 

Запаси  1 389  5 363 
Сумарна дебіторська заборгова-
ність

 1 513  39 990 

Гроші та їх еквіваленти  29  9 
Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток)

 5 953  3 673 

Власний капітал  132 271  80 817 
Зареєстрований (пайовий/
статутний) капітал

 1 823  1 823 

Довгострокові зобов'язання і 
забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпе-
чення

 7 188  51 414 

Чистий фінансовий результат: 
прибуток (збиток)

 2 280  8 563 

Середньорічна кількість 
акцій (шт.)

 7 292 140  7 292 140 

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

 0,31  1,17 

_________________________ Жукотанський Олександр Володимирович
Голова Наглядової ради

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

ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВТОРМЕТ» 
(ідентифікаційний код 00193157, адреса місцезнаходження: 29025, місто 
Хмельницький, вулиця Курчатова, будинок 109), далі – Товариство, повідом-
ляє, що у повідомленні про скликання річних загальних зборів Товариства, 
опублікованому в офіційному виданні НКЦПФР «Бюлетень «Відомості Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 57 (2810) від 
23.03.2018 р. було допущено технічну помилку (описку) в даті проведення річ-

них загальних зборів, та даті складення переліку акціонерів, які мають право 
на участь у загальних 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
ХМЕЛьНИцьКЕ ПрАТ «ВТоРМЕТ»  Гаврилюк М.І.

ХМЕЛьНИцьКЕ ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ВТоРМЕТ» 
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ШАНоВНИй АКцІоНЕР!
ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ДІКЕРГофф цЕМЕНТ 

УКРАЇНА», що знаходиться за адресою: 03083, Україна, м. Київ, вулиця 
Пирогівський шлях, 26 (надалі - Товариство)

цим повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Това-
риства (надалі – Збори або Загальні Збори) , які відбудуться 27 квітня 2018 
року о 10.00 годині за адресою: 03083, м. Київ, вулиця Пирогівський 
шлях, будинок 26, в приміщенні актового залу Товариства.

Реєстрація учасників річних загальних зборів акціонерів Товариства буде 
проводитися 27 квітня 2018 року за адресою 03083, м. Київ, вулиця Пирогівський 
шлях, будинок 26, в приміщенні актового залу Товариства з 9.00 до 9.55 год. на 
підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціо-
нерів, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну 
систему України. Дата складання переліку акціонерів - станом 24 годину за три 
робочих дні до дня проведення Зборів, тобто 23 квітня 2018 року.

Загальна кількість акцій Товариства складає 158 347 440 штук , загальна 
кількість голосуючих акцій на дату складання переліку осіб, яким надається 
повідомлення про проведення загальних зборів становить 157 109 796 штук. 

Для реєстрації участі акціонера у річних Загальних зборах акціоне-
рів необхідно надати:

акціонерам фізичним особам — паспорт або документ, що його замінює, 
відповідно до законодавства;

керівникам акціонерів — юридичних осіб паспорт (документ, що його за-
мінює) та витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань; Статут/витяг із Статуту та/або 
рішення органу управління даної юридичної особи з підтвердженням повно-
важень керівника, протокол уповноваженого органу управління та/або на-
каз про обрання/призначення керівником юридичної особи;

батькам дітей акціонерів — свідоцтво про народження дитини і свій пас-
порт (або документ, що його замінює) ;

представникам акціонерів — паспорт (або документ, що його замінює) і 
посвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність на право 
участі та голосування на річних Загальних зборах.

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

1. Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів То-
вариства.

2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних 
зборів акціонерів Товариства.

3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ради директорів 
Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства 
за 2017 рік.

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

5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
7. Про припинення повноважень лічильної комісії річних Загальних збо-

рів акціонерів Товариства.
Проекти рішень по питанням порядку денного Зборів Товариства
Питання № 1 «Про обрання лічильної комісії річних Загальних збо-

рів акціонерів Товариства» 
Проект рішення з першого питання порядку денного:
1.1. Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі:
- член комісії – Обухівську Олесю Володимирівну;
- член комісії – Злобіну Надію Юріївну ;
- член комісії - Азарову Надію Іванівну.
Питання№2 «Про прийняття рішень з питань порядку проведення 

річних Загальних зборів акціонерів Товариства» 
Проект рішення з другого питання порядку денного:
2.1.Встановити наступний порядок проведення річних Загальних Зборів 

Товариства:
- згідно п.10 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах не 

можуть прийматися рішення з питань, не включених до порядку денного;
- рішення з питань порядку денного Зборів приймаються голосуванням 

бюлетенями;
- встановити наступний порядок розгляду питань порядку денного Збо-

рів Товариства: по кожному питанню порядку денного Зборів: заслухати до-
повідача, заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, пи-
тання, пропозиції, що надійшли до головуючого на зборах та провести 
голосування; провести підрахунок голосів після розгляду кожного питання 
порядку денного та заслухати підсумки голосування по зазначеним питан-
ням порядку денного, результати голосування оголошувати комісії після 
розгляду кожного питання порядку денного; 

- доповідь по питанням порядку денного Зборів - до 10 хв.;
- виступи по питанням порядку денного Зборів - до 3 хв., повторні ви-

ступи - до 2 хв.
У разі наявності більш ніж одного проекту рішення щодо одного з питань 

порядку денного – голосування щодо прийняття кожного з проекту рішення 
щодо одного з питань порядку денного здійснюється окремо, у порядку чер-

говості їх подання.
2.2. Рішення по питаннях порядку денного приймаються за результатами го-

лосування бюлетенями простою більшістю голосів акціонерів, власників голосу-
ючих акцій, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Питання №3. «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Ради директорів Товариства про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2017 рік.»

Проект рішення з третього питання порядку денного:
3.1. Затвердити звіт Ради директорів Товариства про результати 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. 
Питання №4. «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 

Наглядової ради Товариства за 2017 рік.»
Проект рішення з четвертого питання порядку денного:
4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
Питання №5. «Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.»
Проект рішення з п’ятого питання порядку денного:
5.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
5.2. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік у складі : 

балансу (звіту про фінансовий стан), звіту про фінансові результати (звіту 
про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал 
і приміток до фінансової звітності.

Питання №6. «Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.»
Проект рішення з шостого питання порядку денного:
Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2017 рік: 
6.1. Затвердити наступний порядок покриття збитків, отриманих Товари-

ством в 2017 році: 
Збитки, отримані Товариством у 2017 році, покрити за рахунок прибутків 

майбутніх періодів. 
6.2. Дивіденди акціонерам Товариства за результатами фінансово-

господарської діяльності за 2017 рік не нараховувати і не виплачувати.
Питання №7 «Про припинення повноважень лічильної комісії річ-

них Загальних зборів акціонерів Товариства» 
Проект рішення з сьомого питання порядку денного
7.1. Припинити повноваження лічильної комісії загальних Зборів у на-

ступному складі:
- - член комісії – Обухівська Олеся Володимирівна;
- член комісії – Злобіна Надія Юріївна;
- член комісії - Азарова Надія Іванівна.
Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з 

проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку ден-
ного - http://04880386.smida.gov.ua 

Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з яки-
ми вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів:

З документами та іншими матеріалами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного річних загальних зборів, акціонери та їх 
представники можуть ознайомитись особисто за місцезнаходженням 
ПрАТ «Дікергофф Цемент Україна» (03083, м. Київ, вулиця Пирогівський 
шлях, будинок 26) в робочі дні з 09.00 до 18.00 год. (окрім обідньої перерви) 
в приміщенні кабінету Начальника юридичної служби Товариства. 

За порядок ознайомлення акціонерів з документами відповідальний Ге-
неральний директор Товариства Дудзяний Сергій Ігорович. Контактний те-
лефон ( 044) 536-19-56 

Повідомляємо, що відповідно до п. 7 ч. 3 ст. 35 Закону України «Про ак-
ціонерні товариства» кожний акціонер після отримання повідомлення про 
проведення Загальних зборів акціонерів користується правами передбаче-
ними статтями 36 та 38 цього Закону у строки визначені зазначеними стат-
тями Закону «Про акціонерні товариства», а саме, акціонер має право:

- до проведення Загальних Зборів за запитом знайомитися з проектом 
(проектами) рішення з питань порядку денного;

- від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до 27 квітня 
2018 року (включно у день проведення зборів 27 квітня 2018 року) знайоми-
тися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в 
доступному місці, а також у місці їх проведення;

- до початку Загальних Зборів отримувати письмові відповіді Товариства 
на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денно-
го Зборів та порядку денного Загальних Зборів до дати проведення цих 
Зборів. У такому випадку звернення акціонера подається в письмовій фор-
мі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який його подає, за-
собів зв’язку, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту за-
питання/запитань. При цьому Товариство залишає за собою право надати 
одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту;

- не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів вносити пропозиції 
щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів. Пропозиції 
щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити 
відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку ден-
ного Зборів 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. Прий-
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няття рішення Наглядовою радою Товариства про включення пропозицій 
(нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань по-
рядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок ден-
ний можливо не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів;

- оскаржувати рішення Товариства про відмову у включенні пропозицій 
до порядку денного до суду.

У відповідності до ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства» 
акціонер має право брати участь на Загальних Зборах самостійно або че-
рез свого представника – фізичну особу або уповноважену особу юридич-
ної особи. Не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на 
Зборах посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи. 

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний 
строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, по-
відомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером ви-
конавчого органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого 
представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку 
відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Представник акціонера фізичної особи уповноважується довіреністю від 
імені акціонера на право участі та голосування на Загальних Зборах, по-
свідченої нотаріусом, іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріаль-
ні дії, а також депозитарною установою у встановленому Національною ко-
місією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право 
участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її ор-
ганом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документа-
ми. Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити 
завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Зборів 
із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно голосувати. 
Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, 
як передбачено завдання щодо голосування. Якщо довіреність не містить 

завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голо-
сування на Зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на Зборах декільком своїм представникам, у будь-який час відкликати чи 
замінити свого представника на Зборах. Надання довіреності на право 
участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах 
акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний 
(2017 рік)

Попередній 
(2016 рік)

Усього активів 2 293 257 1 986 159
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1 026 894 1 038 814
Запаси 577 339 503 472
Сумарна дебіторська заборгованість 106 720 93 707
Гроші та їх еквіваленти 183 513 88 499
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

(1 338 714) (874 257)

Власний капітал 21 438 (767 759)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 7 917 7 917
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 1 864 930 1 683 887
Поточні зобов'язання і забезпечення 406 889 1 070 031
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

(316 001) (320 574)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 158 347 440 158 347 440
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

(1,9956) (2,0245)

Наглядова рада ПрАТ «Дікергофф цемент Україна» 

Шановні акціонери
ПРИВАТНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА 

«ЄВРоПЕйСьКИй ДІМ»
(код ЄДРПОУ – 32712397, юридична та поштова адреса: Україна, м. Львів, 

вул. Театральна, 16)
Повідомляємо Вам, що «28» квітня 2018 року о 10.00 год. відбудуться 
щорічні чергові Загальні збори акціонерів за адресою Товариства: Укра-
їна, м. Львів, вул. Театральна, 16, готель «Леополіс» (в приміщенні 

бібліотеки).
Початок реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у Зборах буде 
здійснюватися 28 квітня 2018 року з 09:45 до 10:00 за місцем їх проведення.

Проект порядку денного:
1. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Про обрання голови та секретаря лічильної комісії.
3. Про затвердження звіту Правління за результатами діяльності Това-

риства у 2017 році.
4. Про звіт ревізора про роботу за звітний період, висновки Ревізора про 

результати фінансово-господарської діяльності Товариства, затвердження 
висновків Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності.

5. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства. Розподіл 
прибутків та покриття збитків Товариства.

6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Про напрямки діяльності Товариства у 2018 році.
8. Про переобрання (зміну) Ревізора Товариства.

оСНоВНІ ПоКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн)*

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 252 010,2 191 880,0
Основні засоби 250 346,7 191 176,7
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - 18,2
Сумарна дебіторська заборгованість 668,4 556,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 194,0 121,0
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал -126 461,4 -133 947,6
Статутний капітал 6 733,0 6 733,0
Довгострокові зобов’язання 289 909,4 253 014,6
Поточні зобов’язання - -
Чистий прибуток (збиток) 3 045,9 -27 138,4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5 184 5 184
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

Акціонери Товариства можуть звернутися до Товариства для ознайом-
лення з матеріалами в будь-який робочий день під час підготовки до За-
гальних зборів акціонерів, маючи при собі документ, що посвідчує особу.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах є 24 година 24 квітня 2018 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати з собою паспорт, пред-
ставникам акціонерів – паспорт та оформлену згідно з законодавством 
довіреність.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо 
кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://edim.bfg.lviv.ua/.

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 
«ВоЛИНьНАСIНТРАВ», 
00721283, Волинська 45000, 
м. Ковель, Ватутiна, 65, ( 03352) 
60263,

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

-

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

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

1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВА-
РИСТВо «ВоЛИНСьКЕ оБЛАСНЕ 
ПIДПРИЄМСТВо АВТоБУСНИХ 
СТАНцIй», 03113130,43018, Волинськаобл., 
м.Луцьк,вул.Львівська, 148, (0332)26-48-00

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у за-
гальнодоступній інформацій-
ній базі даних Комісії

26.03.2018

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

www.vopas.com.ua
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Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів 
Товариства (надалі – Загальні Збори) 

з проектом порядку денного 
До уваги акціонерів ПРИВАТНоГо АКцІоНЕРНоГо 

ТоВАРИСТВА «БАТУРИНАГРоТЕХСЕРВІС» 
(надалі – Товариство)

Місцезнаходження Товариства: вул.К.Розумовського, б. 1, м. Батурин, 
Бахмацький р-н, Чернігівська обл., Україна, 16512.

Повідомляємо про скликання 27 квітня 2018 р. о 12 годині 00 хв. За-
гальних Зборів акціонерів Товариства, Код ЄДРПОУ 00909058, місце про-
ведення за місцезнаходженням Товариства: адміністративна будівля, кім-
ната № 1, вул. К.Розумовського, б. 1, м. Батурин, Бахмацький р-н, 
Чернігівська обл., Україна, 16512.

Реєстрація акціонерів та їх представників в день за місцем проведення 
Загальних Зборів з 11 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв.

Перелік питань, включених до Проекту порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинен-

ня повноважень членів лічильної комісії. 
2. Обрання робочих органів, затвердження регламенту роботи Загаль-

них Зборів.
3. Порядок засвідчення бюлетенів для голосування.
4. Звіт Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність 

Товариства за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ди-
ректора Товариства за 2017 р. 

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

6. Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2017 р. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства за 2017 р.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р. 
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, перед-

бачених законом за підсумками роботи у 2017 р.
основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис.грн.)
Найменування показника Період 

2017 р. 2016 р.
Усього активів 397,4 413,2
Основні засоби 328,0 345,7
Довгострокові фінансові інвестиції: 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 58,9 48,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 10,5 19,4
Нерозподілений прибуток (850,9) (833,3)
Власний капітал 393,8 411,4
Статутний капітал 266,4 266,4
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 3,6 1,8
Чистий прибуток (збиток) (17,6) (27,6)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1065600 1065600
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій, протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 2 2

Дата складення переліку акціонерів, які мають право брати участь у За-
гальних Зборах: станом на 24 годину 23 квітня 2018 року - за три робочих 
дні до дня проведення Загальних Зборів.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідо-
млення про проведення Загальних зборів, а саме 23.03.2018 року, загаль-

на кількість акцій складає 1 065 600 штук простих акцій, кількість голосую-
чих акцій становить 896 811 штук. 

Учасникам Загальних Зборів необхідно мати при собі документ, що по-
свідчує особу, представникам акціонерів – довіреність про передачу їм 
прав на участь у Загальних Зборах, оформлену згідно з законодавством 
України та документ, що посвідчує особу. 

З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного акціонери можуть ознайомитися під час підготовки 
до Загальних Зборів в робочі дні з 09 год.00 хв. до 13 год.00 хв., звернув-
шись за місцезнаходженням Товариства: 16512, Чернігівська область, Бах-
мацький район, м. Батурин, вул. К. Розумовського, 1, адміністративна бу-
дівля, кімната №1 а також в день проведення Загальних Зборів - у місці їх 
проведення. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з 
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного Загальних Зборів: baturinagrotehservis.cn.ua. 

Посадова особа, відповідальна за письмові відповіді на письмові запи-
тання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного За-
гальних зборів та порядок ознайомлення акціонерів з документами Товари-
ства – Директор Бурдюг Петро Петрович. Тел. для довідок: (04635) 4-81-38.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного Загальних Зборів. Пропозиції вносяться не піз-
ніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних Зборів. Пропозиції щодо 
включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити від-
повідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денно-
го Загальних Зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища 
(найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу на-
лежних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. 
Пропозиції акціонера (акціонерів), які сукупно є власниками 5 або більше 
відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до про-
екту порядку денного Загальних Зборів. У разі внесення змін до проекту 
порядку денного Загальних Зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до 
дати проведення Загальних Зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та 
направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються 
на підставі пропозицій акціонерів. Зміни до проекту порядку денного За-
гальних Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та про-
ектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має право вносити 
зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Акціо-
нери мають право оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх 
пропозицій до проекту порядку денного Загальних Зборів.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах, видана 
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими осо-
бами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитар-
ною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право 
участі та голосування на Загальних Зборах від імені юридичної особи вида-
ється її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими 
документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Збо-
рах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку 
денного Загальних Зборів із зазначенням того, як передбачено завданням 
щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, 
представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних Зборах на 
свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голо-
сування на Загальних Зборах декільком своїм представникам. Акціонер має 
право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загаль-
них Зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування 
на Загальних Зборах не виключає право участі на цих Загальних Зборах 
акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо 
для участі в Загальних Зборах з’явилося декілька представників акціонера, 
реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. 

Директор  Бурдюг П.П.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «НОВАГАЗ». 2. Код за ЄДРПОУ: 24940452. 3. Місцезнаходження: 
01033 м. Київ вул. Жилянська, буд. 29. 4. Міжміський код, телефон та факс: 
0442290509 0445411133. 5. Електронна поштова адреса: novagaz@ukr.net. 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації: 24940452.infosite.com.ua. 7. Вид особли-
вої інформації: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчи-
нення значних правочинів.

II. Текст повідомлення 
22.03.2018 загальними зборами товариства прийнято рішення про по-

переднє надання згоди/дозволу Голові комісії з припинення, як голові орга-
ну виконуючому повноваження виконавчого органу Товариства на вчинен-
ня протягом одного року - до 22.03.2019, значних правочинів будь-якого 
характеру у тому числі, але не виключно, пов’язаних з купівлею-продажем 
будь-яких товарів, робіт, послуг, основних засобів та інших товарно-

матеріальних цінностей; з надання в заставу майна, що належить Товари-
ству; з отриманням кредиту, позики, овердрафту на інвестиційні цілі та/або 
поповнення обігових коштів; з внесенням змін, шляхом підписання Додат-
кових угод, до діючих договорів поставки, надання кредитів, позик, овер-
драфтів. Гранична сукупна вартість правочинів: 65000 тис. грн; Вартість 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 11684,9 
тис. грн; Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартос-
ті активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 556,27348%; Загальна кількість голосуючих акцій: 100 шт. Кількість 
голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 100 шт. 
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 100 шт. 
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 
0 шт.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 2. Голова комісії з припинення Коломєєва О. Б.

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «НоВАГАЗ»
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Повідомлення про проведення загальних зборів
(код за ЄДРПОУ: 01412377)

ШАНоВНИй АКцІоНЕР!
ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 

«СЛоВ’ЯНСьКИй МАШИНоБУДІВНИй ЗАВоД»
(84122, Донецька обл., м. Слов’янськ, вул.Світлодарська, 65, код 

за ЄДРПоУ 01412377)
РІЧНІ ЗАГАЛьНІ ЗБоРИ АКцІоНЕРІВ ВІДБУДУТьСЯ

25 квітня 2018 року о 14-00 год. за місцем знаходження Товариства за 
адресою: 84122, Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Світлодар-
ська,  65, актова зала

Час проведення зборів: з 14-00 год. 
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загаль-

них зборах:
початок о 13-00 год., закінчення реєстрації о 13-45 год.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 

річних загальних зборах:
Станом на 24-00 годину 19 квітня 2018 року.
• 
1. обрання лічильної комісії.
Проект рішення: Обрати лічильну комісію загальних зборів  

ПАТ «СМЗ» у наступному складі: Голова комісії – Голубятников С.В., члени 
комісії – Записна О.І., Петрова Н.М.

2. обрання голови та секретаря загальних зборів.
Проект рішення: Обрати Головою загальних зборів ПАТ «СМЗ» 

25.04.2018 року: Андріанову О.В., секретарем загальних зборів ПАТ «СМЗ» 
25.04.2018 року: Петрову Н.М.

З. Затвердження регламенту роботи зборів.
Проект рішення: Затвердити наступний регламент проведення за-

гальних зборів ПАТ«СМЗ» 25.04.2018 року: по питанням 
4,5,6,7,8,9,10,11.12,13 порядку денного час доповіді до 10 хв., по іншим пи-
танням порядку денного час доповіді до 5 хв. Виступи по обговоренню до-
повідей до 3 хв. Збори планується провести за дві години без перерви. 
Заявки на виступи по питанням порядку денного подавати секретареві збо-
рів письмово.

4. Про затвердження звіту голови правління про результати 
фінансово-господарської діяльності ПАТ «СМЗ» за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт голови правління про результати 
фінансово-господарської діяльності ПАТ «СМЗ» за 2017 рік.

5. Про затвердження звіту Наглядової ради за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік.
6. Про затвердження висновку Ревізійної комісії за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити висновки Ревізійної комісії за 2017 рік.
7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів 

за результатами його розгляду.
Проект рішення: Прийняти до уваги висновки зовнішнього аудиту та 

затвердити заходи, відповідно до переліку, який є додатком.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту голови прав-

ління, звіту Наглядової ради, висновків Ревізійної комісії.
Проект рішення: Прийняти до уваги звіт голови Правління, звіт На-

глядової ради, висновки Ревізійної комісії.
9. Затвердження річного звіту ПАТ «СМЗ» за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт ПАТ «СМЗ» за 2017 рік.
10. Затвердження розподілу прибутку та збитків товариства за 2017 рік 

з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.
Проект рішення: прибуток за 2017 р. розподілити у наступному вигляді: 
Резервний фонд 5% чистого прибутку;
Фонд розвитку виробництва 85% чистого прибутку;
Фонд соціального забезпечення 10% чистого прибутку
11. Припинення повноважень членів Наглядової ради, обрання 

членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових до-
говорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, 
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповнова-
жується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової 
ради.

12. Припинення повноважень членів правління, обрання членів 
правління та голови правління, затвердження умов трудових догово-
рів (контрактів), що укладатимуться з ними; обрання особи, яка упо-
вноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Прав-
ління.

13. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії, обрання 
членів Ревізійної комісії.

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

Проект рішення: Надати попереднє схвалення значних правочинів 
вартість яких перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної 
фінансової звітності, які можуть вчинятися товариством протягом не більш 
як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме:

1. кредитні договори (кредитні лінії), надані для забезпечення діяльнос-
ті товариства та підтримання виробництва;

2. договори пов’язані із наданням товариству кредитних коштів (гаран-
тія, договір поруки, договір застави, іпотечні договори);

3. договори пов’язані із забезпеченням обов’язків товариства, як поста-
чальника (продавця), у тому числі гарантії;

4. договори постачання, або купівлі продажу продукції та матеріалів 
тощо, у яких товариство виступає у якості постачальника чи продавця.

15. Питання, запропоновані до розгляду акціонерами.
Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що 

посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що 
посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь 
та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

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

представник акціонера за довіреністю – посвідчену згідно з законо-
давством 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 пра-
во участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих 
загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представни-
ка. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, 
акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстра-
ційну комісію та Голову Правління Товариства, або взяти участь у загальних 
зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька 
представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність 
якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності 
декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійсню-
ється 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 84122 м.Слов'янськ Донецької області, 
вул. Світлодарська,65 в робочі дні з 7-00 год до 16-00 год, а в день прове-
дення загальних зборів - за місцем проведення загальних зборів: актова 
зала ПАТ «СМЗ» за адресою м.Слов’янськ, вул. Світлодарська,65 з 
7-00 год. до 13-45 год. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів Товариства (представників акціонерів ) з документами – 
Петрова Н.М. Телефон для довідок: 0956945689.

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.

Акціонерне товариство до початку загальних зборів надає письмові від-
повіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до про-
екту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних збо-
рів шляхом оголошення відповіді на самих зборах, а для акціонерів, які 
відсутні шляхом розміщення на власному веб-сайті Товариства.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного 
загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів. 
Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням 
Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування 
акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, запропо-
новане питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішен-
ня та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного, 
та іншу інформацію, передбачену законодавством України. Акціонери у вста-
новлений законодавством України строк мають право оскаржувати до суду 
рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного 
загальних зборів. З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання 
пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення 
про проведення загальних зборів акціонерів у строк до дати проведення за-
гальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в ст. ст. 36 та 38 Закону 
України «Про акціонерні товариства»,а також з запитаннями та роз’ясненнями 
щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери мо-
жуть звертатися до юридичного бюро ПАТ «СМЗ» контактна особа Петрова 
Н.М.Телефон для довідок: 0956945689

Адреса власного веб-сайту www.smz.ua на якому розміщена інформа-
ція з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 
Закону України «Про акціонерні Товариства».

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідо-
млення про проведення загальних зборів (26.02.2018р.) у відповідності 
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до відомостей, наданих ПАТ «НДУ» загальна кількість акцій складає 
10577320 шт., загальна кількість голосуючих акцій складає 9130579 шт.

Телефон для довідок: (06262) 2-63-42
основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний 
2017

попередній 
2016

Усього активів 105713 101775
Основні засоби (за залишковою вартістю) 11270 11663
Запаси 44444 48136
Сумарна дебіторська заборгованість 36763 28156
Гроші та їх еквіваленти 2233 2127

Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

22774 19711

Власний капітал 4175 4175
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 2644 2644
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 1974 922
Поточні зобов'язання і забезпечення 74146 74323
Чистий прибуток (збиток) 3063 59
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10577320 10577320
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 531 542

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Голова правління (підпис)
М.П.

Шановний акціонере ПАТ «ППР БРоВАРСьКИй»!
Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМП-

ТАХОРАДГОСП БРОВАРСЬКИЙ» (надалі – Товариство) повідомляє про 
скликання річних Загальних зборів Товариства.

Повне найменування Товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ПЛЕМПТАХОРАДГОСП БРОВАРСЬКИЙ».

Місцезнаходження Товариства: 07414, Київська область, Броварський 
район, с. Рожівка, вул. Слави, 22.

Дата проведення річних Загальних зборів Товариства: 27.04.2018р.
Час початку проведення річних Загальних зборів: о 11:00 годині в день 

проведення річних Загальних зборів Товариства.
Місце проведення річних Загальних зборів: Київська область, Бровар-

ський район, с. Рожівка, вул. Слави, 22, кабінет №3.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних За-

гальних зборах Товариства: з 10:30 до 10:55 години в день проведення 
річних загальних зборів Товариства.

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

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
3. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
4. Розгляд звіту Правління Товариства про фінансово-господарську ді-

яльність Товариства за 2017 р., прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Правління Товариства. 

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 р., прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р., прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

7. Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства за 2017 рік.
8. Затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.
9. Про зміну типу Товариства з публічного на приватне.
10. Зміна найменування Товариства.
11. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його 

у новій редакції, затвердження Статуту та надання повноважень на його 
підписання.

12. Про затвердження внутрішніх положень Товариства.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

ради Товариства.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів 

(контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагоро-
ди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контр-
актів) з членами Наглядової ради.

16. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної 
комісії Товариства.

17. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 

можуть вчинятися Товариством до 26.04.2019 р.
19. Надання повноважень Голові правління Товариства на укладення та під-

писання правочинів щодо яких прийняті рішення цими Загальними зборами.

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

Станом на 05.03.2018 р. – дату складання переліку осіб, яким надсила-
ється повідомлення про проведення річних загальних зборів, загальна 
кількість акцій становить 18 000 000 простих іменних, голосуючих акцій – 
17 198 933 простих іменних.

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних 
зборів Товариства до дати їх проведення, акціонери можуть ознайомитися 
з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного, за місцезнаходженням Товариства за адресою: Київська область, 
Броварський район, с. Рожівка, вул. Слави, 22 (кабінет юридичного відділу), 
щоденно у робочі дні з 9.00 до 16.00 або перед початком річних Загальних 
зборів у місці їх проведення. Особа відповідальна за порядок ознайомлен-
ня акціонерів з матеріалами (документами): начальник юридичного відділу 
– Романенко Світлана Дмитрівна, тел.: (044) 587-60-36.

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних 
зборів, акціонери Товариства мають можливість скористатись правами, 
передбаченими статтями 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товари-
ства». Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати їх прове-
дення, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 
7 днів до дати проведення загальних зборів.

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

основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства за 2016 та 2017 р р. (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 201650 202524
Основні засоби (за залишковою вартістю) 85301 88335
Запаси 17780 24878
Сумарна дебіторська заборгованість 20482 13583
Гроші та їх еквіваленти 2465 1149
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 88979 57237
Власний капітал 93479 61737
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 4500 4500
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 108171 140787
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 31955 6345
Середньорічна кількість акцій (шт.) 18000000 18000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 1,77528 0,3525

Наглядова рада ПАТ «ППР БРОВАРСЬКИЙ»

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 товариство 

«Міжнародний центр культурних та ділових зв’язків «Консалтінг Украї-
на», код за ЄДРПОУ 19032971, вул.Ігорівська, буд. 1/8, м.Київ, 04070, 

(044)201-14-00
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії 21.03.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 

інформацію www.cu.kiev.ua

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«МІжНАРоДНИй цЕНТР КУЛьТУРНИХ ТА ДІЛоВИХ ЗВ’ЯЗКІВ «КоНСАЛТІНГ УКРАЇНА»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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РІЧНА ІНфоРМАцІЯ за 2017 рік емітентів, які здійснили приватне (закри-
те) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних то-
вариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, 
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) роз-
міщення цінних паперів1.Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента:Приватне акцiонерне 

товариство «Ямпiльська ПМК №182», 01037436, Хмельницька область, 
Бiлогiрський район, 30231, с. Ямпiль, вул. Ленiна,56 (03841)93185,

2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 25.03.2018р.3.Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію 

http://pmk-182.prat.in.ua

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ЯМПIЛьСьКА ПМК №182»

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

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

1. Повне найменування 
емітента

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИ-
СТВо «ЛЕЗНИКІВСьКИй КАР’ЄР»

2. Код за ЄДРПОУ 00292468
3. Місцезнаходження 12135, Житомирська обл., Хорошівський р-н, 

с. Червоногранітне, вул. Гранітна, буд.1
4. Міжміський код, 
телефон та факс

(04145) 76231 (04145) 76231

5. Електронна поштова 
адреса

sfaydyuk@leznіkі.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково ви-
користовується емітентом 
для розкриття інформації

00292468.smіda.gov.ua

7. Вид особливої 
інформації

Відомості про набуття прямо або опосередковано 
особою (особами, що діють спільно) з урахуван-
ням кількості акцій, які належать їй та її афілійова-
ним особам: контрольного пакета у розмірі 50 і 
більше відсотків простих акцій акціонерного това-
риства; значного контрольного пакета у розмірі 75 
і більше відсотків простих акцій публічного акціо-
нерного товариства; домінуючого контрольного 
пакета у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій 
акціонерного товариства

ІІ. Текст повідомлення
Публічне акціонерне товариство «Лезниківський кар'єр» повідомляє, що 

21.03.2018р. було отримано від Публічного акціонерного товариства «На-
ціональний депозитарій України» Перелік акціонерів, яким надсилатиметь-
ся письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного 
товариства станом на 05.03.2018р. У зв'язку з чим стало відомо, що пакет 
власника Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компа-
нія Вєлєс Капітал» (ідентифікаційний код 33847438), який становив 1299405 
шт. або 67,497% голосуючих акцій емітента (1299405 шт. або 56,267 % до 
статутного капіталу) зменшився до 0 шт. або 0% голосуючих акцій емітента 
(0 шт. або 0% до статутного капіталу).

Публічне акціонерне товариство «Лезниківський кар'єр» повідомляє, що 
21.03.2018р. було отримано від Публічного акціонерного товариства «На-
ціональний депозитарій України» Перелік акціонерів, яким надсилатиметь-
ся письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного 
товариства станом на 05.03.2018р. У зв'язку з чим стало відомо, що пакет 
власника Товариство з обмеженою відповідальністю «РОСВЕСТ» (іденти-
фікаційний код 33847396), який становив 558523 шт. або 29,012% голосую-
чих акцій емітента (558523 шт. або 24,185% до статутного капіталу) збіль-
шився до 1857928 шт. або 96,508% голосуючих акцій емітента (1857928 шт. 
або 80,452% до статутного капіталу).

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
Голова Правління  _____________  Ладигін Олександр Сергійович
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П. 
  22.03.2018
  (дата)

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«СТАРИй ХРЕщАТИК»

код за ЄДРПОУ: 32776288 (надалі – Товариство), місцезнаходження: Украї-
на, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик,44а повідомляє про проведення річних Загаль-
них зборів акціонерів, які відбудуться 27 квітня 2018 року о 09 годині 00 хви-
лин за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 44а, кімната № 101. Реєстрація 
акціонерів та їх представників буде здійснюватися 27  квітня 2018р. з 08 години 
20 хвилин до 08 години 50 хвилин за місцем проведення річних Загальних збо-
рів акціонерів . Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, 
який посвідчує особу, представникам акціонерів  — документ, який посвідчує 
особу і довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства 
України. Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах 
акціонерів Товариства, буде складено станом на 24 годину 23 квітня 2018 року. 

ПРоЕКТ ПоРЯДКУ ДЕННоГо: 
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення 

їх повноважень. 
2. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення річних 

Загальних зборів акціонерів. 
3. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності 

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

наслідками розгляду звіту.
5. Звіт та висновки Ревізора Товариства, прийняття рішення за наслід-

ками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік. 
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків за 2017 рік.
8. Прийняття рішення про ліквідацію Товариства.
9. Припинення повноважень Директора Товарисва.
10. Припинення повноважень Наглядлвої ради Товарисва.
11. Прийняття рішення про створення ліквідаційної комісії (ліквідатора) 

Товариства.
Акціонери та їх повноважені представники можуть ознайомитись з доку-

ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних 
Загальних зборів акціонерів до 27 квітня 2018 року (включно) за місцезнахо-
дженням Товариства - м. Київ, вул. Хрещатик, 44а, кімната № 101, з 10 год. 
00 хв. до 16 год. 00 хв. (за винятком обідньої перерви з 13.00 год. до 14.00 год.), 
за попередньою домовленістю з відповідальною особою, а в день проведення 
річних Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення. Посадова особа, 
відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – Директор Топчій 

В'ячеслав Віталійович, телефон для довідок: +38 (044) 255-13-91.
Відповідно до ч. 2 п.10 розділу VI Прикінцеві та перехідні Положення За-

кону України «Про депозитарну систему України», у разі якщо власник цінних 
паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав 
з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговуван-
ня рахунка у цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ на-
лежних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкри-
тий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника не 
враховуються при визначені кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Для участі у зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує 
особу акціонера. Представникам акціонерів, крім того, необхідно мати до-
кумент, що відповідно до законодавства надає право представляти акціо-
нера на Загальних зборах акціонерів (довіреність або документи, що під-
тверджують право особи діяти без довіреності).

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на 
певний строк. Акціонер має право у будь-який момент до закінчення строку, 
відведеного на реєстрацію учасників зборів, замінити свого представника, 
повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, 
або взяти участь у Загальних зборів акціонерів Товариства особисто.

У разі, якщо для участі в Загальних зборах акціонерів з'явилося декілька 
представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому ви-
дана пізніше.У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, 
повноваження щодо голосування на Загальних зборах акціонерів здійснюєть-
ся за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товари-
ства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, по-
рядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства із зазначенням того, 
як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосуван-
ня на Загальних зборах акціонерів Товариства представник повинен голо-
сувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо дові-
реність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі 
питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення за-
гальних зборів акціонерів товариства, а щодо кандидатів до складу органів 
товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення зборів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http:// 32776288.smida.gov.ua/ 

Директор
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Код ЄДРПОУ 00235890
42000, Україна, м. Ромни, Сумської області 

вул. Гетьмана Мазепи, 2 В
Повідомлення 

про проведення річних загальних зборів
ШАНоВНИй АКцІоНЕР!

Приватне акціонерне товариство «Роменський завод «Тракторозапчас-
тина» повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів При-
ватного акціонерного товариства «РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ТРАКТОРОЗАП-
ЧАСТИНА»

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

• Дата проведення загальних зборів акціонерів: 27 квітня 2018 року. 
• Час проведення загальних зборів акціонерів: початок зборів об 14 год. 

30 хв.. 
• Місце проведення загальних зборів (із зазначенням номера кімнати, 

офісу або залу, куди мають прибути акціонери): 42000 Сумська обл., м. Ром-
ни, вул. Гетьмана Мазепи, 2В, в актовому залі АБК товариства. 

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

• Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться 27 квітня 2018р. 
з 13 год. 30 хв. до 14 год. 15 хв. за адресою: 42000 Сумська обл., м. Ромни, 
вул. Гетьмана Мазепи, 2В, в актовому залі АБК товариства згідно переліку 
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (або їх законних 
представників)

• Час початку реєстрації акціонерів 13 год. 30 хв.; Час закінчення реє-
страції акціонерів 14 год. 15 хв .

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

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

сування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
Проект рішення: обрати Лічільну комісію у складі:
-Шевченко Наталію Вікторовну
-Ткаченко Валентину Григорівну
Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття 

загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати 

протокол річних загальних зборів.
Проект рішення: Надати повноваження Голові річних загальних збо-

рів  – Тельцовой Л.І. та секретарю річних загальних зборів – Дзюбенко Н.В., 
призначених рішенням Наглядової ради Товариства, підписати протокол 
річних загальних зборів акціонерів.

3. Звіт директора Приватного акціонерного товариства «Роменський за-
вод «Тракторозапчастина» про результати фінансово-господарської діяль-
ності за 2017р.

Проект рішення: Затвердити звіт директора Приватного акціонерного 
товариства «Роменський завод «Тракторозапчастина» про результати 
фінансово-господарської діяльності за 2017р.

4. Звіт Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Ромен-
ський завод «Тракторозапчастина» за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Приватного акціонер-
ного товариства «Роменський завод «Тракторозапчастина» про результати 
фінансово-господарської діяльності за 2017р.

5. Звіт ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Ромен-
ський завод «Тракторозапчастина» за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт ревізійної комісії Приватного акціонер-
ного товариства «Роменський завод «Тракторозапчастина» про результати 
фінансово-господарської діяльності за 2017р.

6. Затвердження річного звіту та балансу Приватного акціонерного това-
риства «Роменський завод «Тракторозапчастина» за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Приватного акціонер-
ного товариства «Роменський завод «Тракторозапчастина» про результати 
фінансово-господарської діяльності за 2017р.

7. Порядку розподілу прибутку (покриття збитків).
Проект рішення: Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2017 році 

у розмірі 39749 тис.грн. залишити нерозподіленим. Дивіденди не нарахову-
вати та не сплачувати.

8. Відкликання та обрання членів Наглядової ради, затвердження контр-
акту з новообраними членами Наглядової ради та обрання особи, яка упо-
вноважена підписувати контракт з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування.
5)Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з 

проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій стат-
ті 35 Закону України «Про акціонерні Товариства»:

www.rzt.ukrtel.net

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

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам та/або їх 
представникам можливість ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціо-
нерів Товариства, у робочі дні та в робочий час в період з 27 березня 2018р. 
по 27 квітня 2018р., а в день проведення загальних зборів - також у місці їх 
проведення, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 42000 Сум-
ська обл., м. Ромни, вул. Гетьмана Мазепи, 2В, кімната №20 відповідальна 
особа за ознайомлення акціонерів з матеріалами під час підготовки до збо-
рів – Тельцова Любов Іванівна, або за телефоном: /05448/ 2-27-74.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних 
зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, на-
даних акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін 
до зазначених документів у зв'язку із змінами в 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 орга-
нів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних 
зборів. Акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов’язане нада-
вати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, вклю-
чених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного за-
гальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство 
може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

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

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 орга-
нів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних 
зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку ден-
ного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції 
щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають 
містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником 
акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду 
члена наглядової ради - незалежного директора.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради акці-
онерного товариства, обов’язково включається до бюлетеня для кумуля-
тивного 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.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або біль-
ше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до 
проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядо-
вої ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагаєть-
ся, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо 
вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загаль-
них зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального 
виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконав-
чого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури 
для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товари-
ства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) 
або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

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

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних 
зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукуп-
но є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропози-
ції комітету при наглядовій раді публічного акціонерного товариства з пи-
тань призначень незалежних директорів, може бути прийнято тільки у разі:

недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим час-
тини другої ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; 

неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або 
частиною третьою ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства». 

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних 
зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким на-
лежать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, 
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ПоВІДоМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства
Повне найменування товариства: ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИ-

СТВо «КоРоСТЕНСьКИй ЗАВоД ХІМІЧНоГо МАШИНоБУДУВАННЯ» 
(код за ЄДРПоУ 00217679),

Місцезнаходження: 11507, Житомирська обл., м. Коростень,  
вул. Б.Хмельницького, буд. 18 

ШАНоВНІ АКцІоНЕРИ!
Публічне акціонерне товариство «Коростенський завод хімічного маши-

нобудування» (надалі – Товариство), повідомляє Вас, що річні загальні збо-
ри Товариства відбудуться «27» квітня 2018 року о 12-00 годині, за адре-
сою: 11507, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Б. Хмельницького, 18, 
кімната № 3 другого поверху в приміщенні цеху №2 Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі в річних загальних 
зборах відбуватиметься «27» квітня 2018 року з 10-30 години до 11 годин 
30 хвилин за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів.

ПРоЕКТ ПоРЯДКУ ДЕННоГо:
1.Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства, 

прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2.Обрання голови та секретаря річних загальних зборів.
3.Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів.
4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Публічного 

акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудуван-
ня» про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік та ви-
значення основних напрямків діяльності товариства у 2018 році.

5.Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2017 рік, за-
твердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

6.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії То-
вариства за 2017 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії щодо річної 
фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

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

8.Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
9.Розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2017 році.
10.Про попереднє схвалення значних правочинів щодо отримання кре-

дитів, які можуть вчинятися Публічним акціонерним товариством «Корос-
тенський завод хімічного машинобудування» протягом не більше як 1 (одно-
го) року з дати прийняття цього рішення, з визначенням граничної сукупної 
вартості такого правочину.

11.Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 
Публічним акціонерним товариством «Коростенський завод хімічного ма-
шинобудування» протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття 
цього рішення, з визначенням граничної сукупної вартості такого правочину 
та надання Голові Правління Публічного акціонерного товариства «Корос-
тенський завод хімічного машинобудування» повноважень на укладення від 
імені Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного 
машинобудування» вказаних значних правочинів, із визначенням умов та-
ких правочинів на власний розсуд Голови Правління Публічного акціонерно-
го товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування», та з пра-
вом делегування ним (на час його відсутності) цих повноважень, у тому 
числі щодо визначення умов таких правочинів, іншій особі на підставі дові-
реності, окрім умов, визначених цим рішенням.

12.Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів 
Наглядової ради.

13.Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14.Затвердження умов цивільно – правових договорів, що укладати-

муться з головою і членами Наглядової ради товариства, встановлення роз-
міру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання ви-
щевказаних договорів.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО 
ПРОЕКТУ 

ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
1. обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Това-

риства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку го-

лосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій 
з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних 
із забезпеченням проведення голосування на річних загальних зборах  
27 квітня 2018 року обрати лічильну комісію в складі: Голова: Волків-
ська  Л.Т., члени: Павлюк Н.М., Плітман Н.А.

Повноваження лічильної комісії чинні з моменту обрання та припиняють-

передбачених абзацом другим та/або третім цієї частини, у разі неподання 
акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань по-
рядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товари-
ства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту по-
рядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається на-
глядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонер-
не 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.

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

8) Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: 
Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути 

фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповно-
важена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів 
товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших 
акціонерів товариства на загальних зборах. Представником акціонера - фі-
зичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства 
може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. 
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана 
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими осо-
бами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитар-
ною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право 
участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи вида-
ється її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими 
документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних збо-
рах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік 
питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке 
(проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на за-
гальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено 
завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо 
голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загаль-
них зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіре-
ність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм 
представникам. Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства 

при собі необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (пас-
порт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного 
законодавства, або інші документи, що посвідчують повноваження пред-
ставника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт). В реєстрації ак-
ціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією 
у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифі-
кують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника 
акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представ-
ника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.
Додаткова інформація: основні показники фінансово-господарської 

діяльності Публічне акціонерне товариство «Роменський завод 
«Тракторозапчастина»за 2017рік (тис.грн.).

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 163369 106777
Основні засоби 69435 41453
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 40152 24422
Сумарна дебіторська заборгованість 46047 33371
Грошові кошти та їх еквіваленти 3263 4239
Нерозподілений прибуток 100593 61551
Власний капітал 119212 79463
Статутний капітал 13344 13344
Довгострокові зобов»язання - -
Поточні зобов»язання 44157 27314
Чистий прибуток (збиток) 39749 32311
Середньорічна кількість акцій (штук) 53375141 53375141
Кількість власних акцій,викуплених протягом 
періоду (штук)

- -

Загальна сума коштів,витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 601 550
Наглядова рада ПрАТ «Роменський завод «Тракторозапчастина»

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Дудка Сергій Вікторович

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника)

М.П. 23.03.2018
(дата)

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«КоРоСТЕНСьКИй ЗАВоД ХІМІЧНоГо МАШИНоБУДУВАННЯ»
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ся з моменту закінчення річних загальних зборів акціонерів.
2. обрання голови та секретаря річних загальних зборів.
Обрати головою Зборів – Ущапівського А.В., секретарем Зборів - Мель-

ник К.В.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загаль-

них зборів.
Встановити час для виступів доповідачів з питань порядку денного до 

10 хвилин, час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань 
порядку денного до 3 хвилин, час для відповідей на питання, довідки до 
3 хвилин. Збори провести без перерви. Голосування з питань порядку денно-
го Загальних зборів акціонерів проводиться закрито, виключно з використан-
ням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відпо-
відно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були 
видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.

4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Пуб-
лічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного ма-
шинобудування» про результати фінансово-господарської діяльності 
за 2017 рік та визначення основних напрямків діяльності товариства у 
2018 році.

Затвердити звіт Правління Публічного акціонерного товариства «Корос-
тенський завод хімічного машинобудування» про результати фінансово-
господарської діяльності за 2017 рік та основні напрямки діяльності товари-
ства у 2018 році.

5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 
Товариства про роботу за 2017 рік, затвердження заходів за результа-
тами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду зві-
ту Наглядової ради.

Затвердити звіт Наглядової ради Публічного акціонерного товариства 
«Коростенський завод хімічного машинобудування» про роботу за 2017 рік. 
Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради Публіч-
ного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобуду-
вання» про роботу за 2017 рік (за наявністю).

6.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комі-
сії Товариства за 2017 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії 
щодо річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

Затвердити звіт Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства 
«Коростенський завод хімічного машинобудування» за 2017 рік. Затвердити 
висновки Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Коростен-
ський завод хімічного машинобудування» щодо річної фінансової звітності 
Товариства за 2017 рік.

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

Прийняти до уваги висновки зовнішнього аудиту щодо фінансової звіт-
ності Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного 
машинобудування» за 2017 рік. Затвердити заходи за результатами розгля-
ду зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності Публічного акціонерного 
товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» за 2017 рік 
(за наявністю).

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
Затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства «Коростен-

ський завод хімічного машинобудування» за 2017 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи в 2017 році.
Затвердити розмір прибутку Товариства, отриманого за результатами 

роботи в 2017 році, в розмірі 2206 тис.грн., та розподілити його у відповід-
ності до Статуту, шляхом направлення на Резервний фонд 110 тис.грн. та 
2096 тис.грн. на покриття збитків попередніх періодів.

10. Про попереднє схвалення значних правочинів щодо отримання 
кредитів, які можуть вчинятися Публічним акціонерним товариством 
«Коростенський завод хімічного машинобудування» протягом не біль-
ше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, з визначенням 
граничної сукупної вартості такого правочину.

Попередньо схвалити значні правочини щодо отримання Публічним ак-
ціонерним товариством «Коростенський завод хімічного машинобудуван-
ня» у банківських установах, юридичних осіб (резидентів, нерезидентів) 
кредитів для поповнення обігових коштів, який, у разі необхідності, може 
залучатись Правлінням Товариства за погодженням з Наглядовою радою, 
протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, гра-
ничною сукупною вартістю правочину на рівні 100 000 000 (сто мільйонів) 
гривень 00 копійок, та уповноважити Голову Правління Товариства укласти 
(з правом його підпису) від імені Публічного акціонерного товариства «Ко-
ростенський завод хімічного машинобудування» значні правочини, визна-
чені цим пунктом рішення.

11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчи-
нятися Публічним акціонерним товариством «Коростенський завод 
хімічного машинобудування» протягом не більше як 1 (одного) року з 
дати прийняття цього рішення, з визначенням граничної сукупної вар-
тості такого правочину та надання Голові Правління Публічного акціо-
нерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудуван-
ня» повноважень на укладення від імені Публічного акціонерного 
товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» вка-
заних значних правочинів, із визначенням умов таких правочинів на 

власний розсуд Голови Правління Публічного акціонерного товари-
ства «Коростенський завод хімічного машинобудування», та з правом 
делегування ним (на час його відсутності) цих повноважень, у тому 
числі щодо визначення умов таких правочинів, іншій особі на підставі 
довіреності, окрім умов, визначених цим рішенням.

Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товари-
ством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, 
граничною сукупною вартістю 300 000 000 (триста мільйонів) гривень 00 ко-
пійок уповноважити Голову правління Публічного акціонерного товариства 
«Коростенський завод хімічного машинобудування» укладати (з правом їх 
підпису) від імені Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод 
хімічного машинобудування» значні правочини, зазначені в цьому пункті, із 
визначенням умов таких значних правочинів на власний розсуд Голови прав-
ління Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного 
машинобудування» та з правом делегування ним (на час його відсутності) 
цих повноважень, у тому числі щодо визначення умов таких правочинів, ін-
шій особі на підставі довіреності, окрім умов, визначених цим рішенням.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та 
членів Наглядової ради.

У зв’язку із закінченням строку повноважень припинити повноваження 
Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Коростенський за-
вод хімічного машинобудування» у повному складі.

13.обрання членів Наглядової ради Товариства.
Члени Наглядової ради обираються шляхом кумулятивного голосування.
14. Затвердження умов цивільно – правових договорів, що уклада-

тимуться з головою і членами Наглядової ради товариства, встанов-
лення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання вищевказаних договорів.

Затвердити наступні умови цивільно-правових договорів (контрактів) з 
членами наглядової ради: здійснювати свою діяльність відповідно до вимог 
чинного законодавства України, Статуту Товариства та Положення про на-
глядову раду ПАТ «Коростенський завод хімічного машинобудування». Упо-
вноважити Голову Правління Публічного акціонерного товариства «Корос-
тенський завод хімічного машинобудування» підписати договори з Головою 
та членами Наглядової ради Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних 
зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право 
на участь у річних загальних зборах, складеному станом на 24-00 годину 
23  квітня 2018 року.

Для участі у річних загальних зборах необхідно мати: документ, що по-
свідчує особу (паспорт); уповноваженим особам – документ, що посвідчує 
особу (паспорт) та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством 
України.

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

З матеріалами річних загальних зборів можна ознайомитись в робочі дні з 
8-00 до 16-00 години в приймальні Товариства за адресою: Житомир-
ська обл., м. Коростень, вул. Б. Хмельницького, буд. 18 (кімната №27), надав-
ши відповідний запит, а в день проведення річних загальних зборів - також у 
місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – Голова Правління Публічного акціонерного товариства «Ко-
ростенський завод хімічного машинобудування» Рубан Віктор Анатолійович.

У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», акці-
онерне товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати пись-
мові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до 
порядку денного загальних зборів, які надійшли на адресу Товариства. 

У відповідності до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», 
кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів 
до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількіс-
ного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 
20  днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу 
органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загаль-
них зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку 
денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції 
щодо кандидатів у члени 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.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з пи-
тань порядку денного річних загальних зборів акціонерів: www.khimmash.com.ua

Довідки за телефоном (04142) 4-32-24.
Наглядова рада

Публічного акціонерного товариства
«Коростенський завод хімічного машинобудування»
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ПоВІДоМЛЕННЯ ПРо ПРоВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛьНИХ ЗБоРІВ 
АКцІоНЕРІВ

ПУБЛІЧНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА «УКРСИББАНК»
Повне найменування та місцезнаходження товариства: Публічне акціо-

нерне товариство «УкрСиббанк», іденитифікаційний код 09807750, місце-
знаходження: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12

Шановний акціонер, Спостережна Рада АТ «УкрСиббанк» повідомляє 
Вас про скликання річних Загальних зборів акціонерів АТ «УкрСиббанк», які 
відбудуться 27 квітня 2018 року об 11:00 за адресою: м. Київ, вул. Андрі-
ївська, 2/12, 2 поверх, приміщення прес-центру. 

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів буде здійснюватися за 
місцем проведення зборів з 10.15 год. до 10.45 год.

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

З інформацією, зазначеною у повідомленні та проектами рішень щодо 
кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також з інфор-
мацію, зазначеною в ч. 4 ст. 35 Закону України «Про Акціонерні товари-
ства», можна ознайомитися на веб-сайті Банку за адресою:  
www.my.ukrsibbank.com .

У випадку відсутності пропозицій акціонерів до порядку денного, нада-
них відповідно до вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товари-
ства», проект порядку денного вважається порядком денним, не потребує 
повторного затвердження Спостережною Радою Банку та публікується на 
власному веб-сайті Банку за адресою: www.my.ukrsibbank.com у строки, 
встановлені Законом України «Про акціонерні товариства».

ПРоЕКТ ПоРЯДКУ ДЕННоГо:
(перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Про обрання лічильної комісії Загальних Зборів Акціонерів Банку
2. Про обрання секретаря Загальних Зборів Акціонерів Банку
3. Про затвердження річної фінансової звітності Банку за 2017 рік та зві-

ту і висновків зовнішнього аудитора Банку ТОВ «Українська аудиторська 
служба» до річної фінансової звітності Банку за 2017 рік

4. Про затвердження річної консолідованої фінансової звітності Банку за 
2017 рік та звіту і висновків зовнішнього аудитора Банку «ТОВ «Українська 
аудиторська служба» до річної консолідованої фінансової звітності Банку 
за 2017 рік.

5. Про розподіл прибутку і збитків Банку за 2017 рік та виплату дивіден-
дів.

6. Звіт Спостережної Ради Банку за 2017 рік і прийняття рішення за ре-
зультатами його розгляду

7. Звіт Правління Банку за 2017 рік і прийняття рішення за результатами 
його розгляду

8. Про затвердження річної фінансової звітності дочірніх компаній Банку 
за 2017 рік 

9. Про припинення повноважень членів Спостережної Ради АТ «УкрСиб-
банк».

10. Про обрання членів Спостережної Ради АТ «УкрСиббанк».
11. Про обрання Голови Спостережної Ради АТ «УкрСиббанк».
12. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та 

членами Спостережної Ради АТ «УкрСиббанк».
13. Про встановлення розмірів винагороди Голови та членів Спостереж-

ної Ради АТ «УкрСиббанк»
14. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з 

Головою та членами Спостережної Ради АТ «УкрСиббанк».
основні показники фінансово-господарської діяльності Банку 

(тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний, 
станом на 
01.01.2018

попередній, 
станом на 
01.01.2017

Усього активів, в т.ч. 46 111 897 45 367 424
Грошові кошти 1 951 918 1 943 461
Кошти в Національному банку України 2 224 482 2 064 415
Кошти в інших банках 13 225 042 13 868 310
Кредити та заборгованість клієнтів 22 221 404 20 678 612
Усього зобов’язань, в т.ч. 40 540 399 41 263 367
Кошти банків 67 098 22 091
Кошти клієнтів 36 211 279 36 424 104
Усього власного капіталу, в т.ч. 5 571 498 4 104 057
Статутний капітал 5 069 262 5 069 262
Чистий прибуток/(збиток) 1 467 441 -993 968
Чистий прибуток/(збиток) на одну 
просту акцію (грн.) 

0,00155 -0,0011

Чистий прибуток/(збиток) на одну 
привілейовану акцію (грн.) 

0,04689 -0,0318

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

0,00155 -0,0011

Скоригований чистий прибуток/(збиток) 
на одну привілейовану акцію (грн.) 

0,04689 -0,0318

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилатиметься повідо-
млення про проведення Загальних зборів, загальна кількість акцій, які зна-
ходяться у власності акціонерів, складає 506 926 165 207 акцій, розподіле-
них на 491 902 834 807 простих іменних акцій та 15 023 330 400 
привілейованих іменних акцій класу «А», кількість голосуючих акцій складає 
491 902 834 807 простих іменних 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 За-
гальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного за 
адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, кімната 413 у робочі дні з 10.00 до 
13.00 та з 14.00 до 17.00, а в день проведення загальних зборів - також у 
місці їх проведення за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 з 
11.00 год. до 12.00 год. Посадова особа АТ «УкрСиббанк», відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами: Заступник Голови Прав-
ління - начальник Юридичного департаменту АТ «УкрСиббанк» - Панов 
Сергій Миколайович. Ознайомлення здійснюватиметься співробітником 
Юридичного Департаменту Блінською Марією Леонідівною.

Банк до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові 
запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного 
загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення 
загальних зборів шляхом надсилання рекомендованого листа на вказану ак-
ціонером поштову адресу або шляхом надсилання відповідальною посадо-
вою особою Банку електронного листа засобами електронного зв’язку. Банк 
може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Довідки за телефоном: +38 (044) 537-49-09
Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний 

акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту 
порядку денного загальних зборів акціонерів Банку, а також щодо нових 
кандидатів до складу органів Банку, кількість яких не може перевищувати 
кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 
20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів Банку, а щодо кан-
дидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведен-
ня загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту 
порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 
Пропозиції щодо кандидатів у члени спостережної ради Банку мають місти-
ти інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціо-
нера, або про те, що кандидат пропонується на посаду незалежного члена 
спостережної ради Банку. Пропозиція до проекту порядку денного загаль-
них зборів акціонерів Банку 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 кандидату, 
який пропонується цим акціонером до складу органів Банку.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що 
ідентифікує особу, представникам акціонерів – довіреність, оформлену від-
повідно до чинного законодавства, та документ, що ідентифікує особу. 
Представником акціонера на загальних зборах акціонерів Банку може бути 
фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на 
право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, 
посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють 
нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у 
встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 
порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від 
імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповнова-
женою на це її установчими документами. 

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

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціоне-
рів Банку 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 завдан-
ням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голо-
сування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних 
зборах акціонерів на свій розсуд. Довіреність на право участі та голосуван-
ня на загальних зборах акціонерів Банку має бути оформлена акціонером з 
урахуванням положень ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства».

Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до 
відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом їх розміщення у розділі 
«Про Банк» на веб-сайті Банку в мережі Інтернет.
ПРоЕКТИ РІШЕНь, ВКЛЮЧЕНИХ До ПоРЯДКУ ДЕННоГо ЗАГАЛьНИХ 

ЗБоРІВ, підготовлені Спостережною Радою:
1. Обрати Лічильну комісію у складі 3 осіб:
- Блінська М.Л.
- Давидченко К.М. 
- Ткаченко В.В.»

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «УКРСИББАНК»
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2. Обрати Богданцова К.М. секретарем Загальних зборів.
3. Затвердити річну фінансову звітність Банку за 2017 рік та звіт і висно-

вки зовнішнього аудитора Банку ТОВ «Українська аудиторська служба» до 
річної фінансової звітності Банку за 2017 рік.

4. Затвердити річну консолідовану фінансову звітність Банку за 2017 рік 
та звіт і висновки зовнішнього аудитора Банку «ТОВ «Українська аудитор-
ська служба» до річної консолідованої фінансової звітності Банку за 
2017 рік.

5. Згідно з чинним законодавством та Статутом, Банк зобов'язаний фор-
мувати резервний фонд, в розмірі не менше 5 відсотків від прибутку Банку, 
до досягнення ним 25 відсотків розміру регулятивного капіталу Банку.

Розподіл прибутку Банку за 2017 рік, що становить 1 467 440 855,79 грн., 
здійснити таким чином: 

- 73 372 042,79 грн. спрямувати до резервного фонду Банка (5021 
Резервнi фонди);

- 1 200 000 000,00 грн. спрямувати на виплату дивідендів акціонерам 
Банку;

- 194 068 813,00 грн. спрямувати на покриття накопиченого збитку мину-
лих років (5031 Непокриті збитки минулих років).

Відповідно до ст. 30 ЗУ «Про акціонерні товариства» та пп. 8.2 та 8.9 
Статуту Банку затвердити загальний розмір дивідендів, що підлягають ви-
платі акціонерам Банку, а саме:

- 576 000 000,00 грн. спрямувати на виплату дивiдендiв за 
привiлейованими iменними акцiями класу «А»;

- 624 000 000,00 грн. спрямувати на виплату дивiдендiв за простими 
iменними акцiями.

Нарахування та виплату дивідендів здійснити в порядку та у строки, пе-
редбачені чинним законодавством України, безпосередньо акціонерам.

6. Затвердити Звіт Спостережної Ради за 2017 рік за результатами його 
розгляду.

7. Затвердити Звіт Правління за 2017 рік за результатами його розгляду.
8. Затвердити річну фінансову звітність дочірніх компаній Банку за 

2017 рік.
9. Припинити повноваження всіх членів Спостережної Ради АТ «УкрСиб-

банк» та відкликати Спостережну Раду АТ «УкрСиббанк» у повному складі.
10. Про обрання членів Спостережної Ради АТ «УкрСиббанк»*.
11. Обрати Франсуа Бенароя Головою Спостережної Ради АТ «УкрСиб-

банк».
12. Затвердити умови цивільно-правового договору, трудового договору 

(Додаток № 1 до Протоколу), що укладатиметься з Головою та членами 
Спостережної Ради АТ «УкрСиббанк» (резидентом або нерезидентом).

13. Встановити, що розмір винагороди, що виплачується членам Спо-
стережної Ради, визначається Головою Спостережної Ради АТ «УкрСиб-
банк» відповідно до умов затверджених договорів.

14. Обрати Голову Правління або особу, яка виконує його обов’язки, як 
особу, уповноважену на підписання цивільно-правових та трудових догово-
рів з Головою та членами Спостережної Ради АТ «УкрСиббанк».

*Відповідно до законодавства проекти рішень щодо кумулятивного голо-
сування не публікуються.

З повагою,
Спостережна Рада АТ «УкрСиббанк»

Затверджено Спостережною Радою АТ «УкрСиббанк»

ПоВІДоМЛЕННЯ
про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТСД»,

які призначені на 26.04.2018 р.
ШАНоВНИй АКцІоНЕР!

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ТЕЛЕВІЗІйНА СЛУжБА 
ДНІПРоПЕТРоВСьКА» (ідентифікаційний код юридичної особи 20264089; 
місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вулиця Во-
скресенська, 14 (надалі – «ТОВАРИСТВО» або ПрАТ «ТСД») повідомляє 
Вас про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «ТСД», які відбудуться 26.04.2018 р. о 12 годині 00 хвилин за адре-
сою: 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, 14, к. 211 (далі – Збори).

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Збори буде прово-
дитись реєстраційною комісією 26.04.2018 року з 11 год. 00 хв. до 11 год. 
45 хв. за місцем проведення Зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 
22.04.2018 року.

Проект порядку денного Зборів разом з проектом рішень щодо кожного з 
питань:

З питання 1: «Про обрання лічильної комісії.»
Проект рішення: Обрати лічильну комісію Зборів у складі: Голова лі-

чильної комісії – Челкан А.В. Член лічильної комісії – Хазанова К.Б.
З питання 2: «Про обрання секретаря Зборів ПрАТ «ТСД», затверджен-

ня регламенту роботи Зборів.»
Проект рішення: Обрати секретарем Зборів Позігун Ю.А. Затвердити 

регламент роботи Зборів.
З питання 3: «Звіт Наглядової ради ПрАТ «ТСД» за результатами діяль-

ності у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.»
Проект рішення: «Затвердити Звіт Наглядової ради ПрАТ «ТСД» за ре-

зультатами діяльності в 2017 році.»
З питання 4: «Звіт Генерального директора ПрАТ «ТСД» за результатами 

діяльності у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.»
Проект рішення: «Затвердити Звіт Генерального директора ПрАТ «ТСД» 

за результатами діяльності в 2017 році.»
З питання 5: «Про затвердження річного звіту ПрАТ «ТСД» за 2017 рік.»
Проект рішення: «Затвердити річний звіт ПрАТ «ТСД» за 2017 рік.»
З питання 6: «Про порядок розподілу прибутку ПрАТ «ТСД» за підсум-

ками роботи за 2017 рік.»
Проект рішення: «Прибуток, отриманий ПрАТ «ТСД» за підсумками роботи 

у 2017 році, направити на покриття накопичених збитків за попередні роки.»
З питання 7: «Про внесення змін до Статуту ПрАТ «ТСД» шляхом ви-

кладення його у новій редакції.»
Проект рішення: «Внести зміни до Статуту ПрАТ «ТСД» шляхом викла-

дення його у новій редакції та здійснити необхідні дії для проведення його 
державної реєстрації.» 

З питання 8: «Про внесення змін до Положення про наглядову раду 
ПрАТ «ТСД» шляхом викладення його у новій редакції.»

Проект рішення: «Внести зміни до Положення про наглядову раду 
ПрАТ «ТСД» шляхом викладення його у новій редакції.»

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ТЕЛЕВІЗІйНА СЛУжБА ДНІПРоПЕТРоВСьКА» 

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«КИЇВСьКИй ДоСЛІДНо-

ЕКСПЕРИМЕНТАЛьНИй ЗАВоД «ВУГІЛЛЯ» 
(код за ЄДРПОУ 00159506, місцезнаходження: м. Київ, пров. При-

ладний, 10) повідомляє про доповнення новими питаннями проекту 
порядку денного річних загальних зборів акціонерів, (що відбудуться 
«12» квітня 2018 року о 12.00 годині)

ЗМІНИ До ПРоЕКТУ ПоРЯДКУ ДЕННоГо:
1. Після шостого питання доповнити проект порядку денного 

новим сьомим питанням: 
7. Про зміну типу Товариства.
Проект рішення: 
1. Змінити тип ПАТ «КИЇВСЬКИЙ ДОСЛІДНО-

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД «ВУГІЛЛЯ» з публічного акціонерно-
го товариства на приватне акціонерне товариство.

2. Затвердити нове найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗА-
ВОД «ВУГІЛЛЯ» як ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВ-
СЬКИЙ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД «ВУГІЛЛЯ». 

У зв’язку з цим сьоме – восьме питання проекту порядку денного 
вважати відповідно восьмим- дев’ятим питаннями.

2. Після дев’ятого питання доповнити проект порядку денного 
новими десятим – дванадцятим питаннями:

10. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «КДЕЗ 
«Вугілля».

11. Обрання членів наглядової ради Товариства. (кумулятивне го-
лосування).

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових до-
говорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради 
Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами на-
глядової ради.

Проекти рішень:
10. «Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «КДЕЗ 

«Вугілля» - голови НР Коржа С.В., члена НР Іванова П.І., члена НР 
Пастуха А.В., члена НР Гуржина С.М., члена НР Ліщишина Ю.Б.»;

11. (кумулятивне голосування)
12. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами На-

глядової ради Товариства та розмір їх винагороди. Доручити Голові 
правління Товариства підписати цивільно-правові договори з членами 
Наглядової ради Товариства.

Довідки за телефоном: (044) 424-31-02. Адреса власного веб-
сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо 
кожного з питань, включених до проекту порядку денного:  
http://emitent.tetra-studio.com.ua/vygillya. 

Наглядова рада ПАТ «КДЕЗ «Вугілля»
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З питання 9: «Про попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ «ТСД» 
значних правочинів.»

Проект рішення: «9.1. Попередньо надати згоду на вчинення 
ПрАТ «ТСД» протягом одного року з дня прийняття рішення Зборами на-
ступних значних правочинів (правочинів, ринкова вартість майна або по-
слуг, що є їх предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів за даними 
останньої річної фінансової звітності ПрАТ «ТСД»):

9.1.1. Правочинів щодо отримання ПрАТ «ТСД» в національній та/або 
іноземній валютах позики (поворотної фінансової допомоги), безповоротної 
фінансової допомоги; правочинів (додаткових угод) про внесення змін до 
вже укладених (існуючих) правочинів (договорів позики (надання поворот-
ної фінансової допомоги); граничною вартістю на кожен правочин в розмірі 
60 000 000,00 (шістдесят мільйонів гривень 00 коп.) гривень або еквівалент 
зазначеної суми в будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національно-
го банку України на дату укладення відповідного правочину;

9.1.2. Правочинів про передачу (відчуження) майнових прав на об’єкти інте-
лектуальної власності, за якими ПрАТ «ТСД» набуває майнові права на об’єкти 
інтелектуальної власності; правочинів щодо створення та/або розповсюджен-
ня ПрАТ «ТСД» об’єктів інтелектуальної власності, передавання ПрАТ «ТСД» 
майнових прав інтелектуальної власності третім особам; правочинів щодо ку-
півлі - продажу рухомого майна; найму (оренди) ПрАТ «ТСД» рухомого та/або 
нерухомого майна; правочинів щодо надання ПрАТ «ТСД» послуг з виробни-
цтва та/або розміщення рекламних матеріалів; правочинів про надання 
ПрАТ «ТСД» послуг, в тому числі технічних послуг, пов’язаних з наданням до-
ступу для використання частини потужності передавача; правочинів (додатко-
вих угод) про внесення змін до вже укладених (існуючих) правочинів, в тому 
числі правочинів про їх розірвання (дострокове припинення); граничною вартіс-
тю на кожний правочин в розмірі 15 000 000,00 (п’ятнадцять мільйонів гривень 
00 коп.) гривень або еквівалент зазначеної суми в будь-якій іншій валюті за 
офіційним курсом Національного банку України на дату укладення правочину;

9.1.3. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, зазначених у підпунк-
тах 9.1.1., 9.1.2. цього рішення, що будуть вчинятися на підставі цього рі-
шення, не повинна перевищувати 348 000 000,00 (триста сорок вісім міль-
йонів гривень 00 коп.) гривень або еквівалент зазначеної суми в будь-якій 
іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України на дату 
прий няття Зборами цього рішення.

9.2. Надати дозвіл та уповноважити Генерального директора ПрАТ «ТСД» 
на вчинення правочинів, зазначених в підпунктах 9.1.1., 9.1.2. пункту 9.1. 
цього рішення, із визначенням умов таких правочинів на власний розсуд, 
але за умови дотримання вимог пункту 1 цього рішення, без отримання до-
даткового погодження наглядової ради ПрАТ «ТСД».»

З питання 10: «Про надання згоди на вчинення ПрАТ «ТСД» значних 
правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.»

Проект рішення: «10.1. Надати згоду на вчинення ПрАТ «ТСД» протя-
гом 1 (одного) року з дня прийняття цього рішення наступних значних пра-
вочинів, щодо яких є заінтересованість, з юридичними особами, афілійова-
ними з ПрАТ «ТСД» (ознака заінтересованості з ПрАТ «ТСД» – юридичні 
особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним контролем іншої 
особи – кінцевого бенефіціарного власника):

10.1.1. Правочинів щодо отримання ПрАТ «ТСД» в національній та/або 
іноземній валютах позики (поворотної фінансової допомоги), безповоротної 
фінансової допомоги; правочинів (додаткових угод) про внесення змін до 
вже укладених (існуючих) правочинів (договорів позики (надання поворот-
ної фінансової допомоги); граничною вартістю на кожен правочин в розмірі 
60 000 000,00 (шістдесят мільйонів гривень 00 коп.) гривень або еквівалент 
зазначеної суми в будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національно-
го банку України на дату укладення відповідного правочину;

10.1.2. Правочинів про передачу (відчуження) майнових прав на об’єкти ін-
телектуальної власності, за якими ПрАТ «ТСД» набуває майнові права на 
об’єкти інтелектуальної власності; правочинів щодо створення та/або розпо-
всюдження ПрАТ «ТСД» об’єктів інтелектуальної власності, передавання 
ПрАТ «ТСД» майнових прав інтелектуальної власності третім особам; право-
чинів щодо купівлі - продажу рухомого майна; найму (оренди) ПрАТ «ТСД» ру-
хомого та/або нерухомого майна; правочинів щодо надання ПрАТ «ТСД» послуг 
з виробництва та/або розміщення рекламних матеріалів; правочинів про надан-
ня ПрАТ «ТСД» послуг, в тому числі технічних послуг, пов’язаних з наданням 
доступу для використання частини потужності передавача; правочинів (додат-
кових угод) про внесення змін до вже укладених (існуючих) правочинів, в тому 
числі правочинів про їх розірвання (дострокове припинення); граничною вартіс-
тю на кожний правочин в розмірі 15 000 000,00 (п’ятнадцять мільйонів гривень 
00 коп.) гривень або еквівалент зазначеної суми в будь-якій іншій валюті за офі-
ційним курсом Національного банку України на дату укладення правочину.

10.1.3. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, зазначених у підпунк-
тах 10.1.1., 10.1.2. цього рішення, що будуть вчинятися на підставі цього рі-
шення, не повинна перевищувати 348 000 000,00 (триста сорок вісім міль-
йонів гривень 00 коп.) гривень або еквівалент зазначеної суми в будь-якій 
іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України на дату 
прий няття Зборами цього рішення.

10.2. Надати дозвіл та уповноважити Генерального директора 
ПрАТ «ТСД» на вчинення правочинів, зазначених в п.10.1. цього рішення, із 
визначенням умов таких правочинів на власний розсуд, без отримання до-

даткового погодження наглядової ради ПрАТ «ТСД».»
Питання 11: «Про надання згоди на вчинення ПрАТ «ТСД» правочинів, 

щодо вчинення яких є заінтересованість.»
Проект рішення:
«11.1. Надати згоду на вчинення ПрАТ «ТСД» правочинів про надання 

ПрАТ «ТСД» послуг з виробництва та/або розміщення рекламних матеріа-
лів, щодо вчинення яких є заінтересованість, ринкова вартість майна або 
послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить суму від нижчого гра-
ничного значення, передбаченого Законом України «Про акціонерні товари-
ства» на дату вчинення такого правочину, до 10 відсотків вартості активів 
ПрАТ «ТСД» за даними його останньої річної фінансової звітності, з юри-
дичними особами, афілійованими з ПрАТ «ТСД» (ознака заінтересованості 
з ПрАТ «ТСД» – юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під 
спільним контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного власника).

11.2. Надати дозвіл та уповноважити Генерального директора 
ПрАТ «ТСД» на вчинення правочинів, зазначених в п.11.1. цього рішення, із 
визначенням умов таких правочинів на власний розсуд, без отримання до-
даткового погодження наглядової ради ПрАТ «ТСД».»

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію про Збори, 
передбачену чинним законодавством України: http://34.ua/company/

Станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідом-
лення про проведення Зборів загальна кількість акцій становить 80096 
(штук), загальна кількість голосуючих акцій становить 80096 (штук).

Для участі у Зборах акціонерам ПрАТ «ТСД» необхідно мати при собі 
паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність.

Для участі та голосування на Зборах представник надає відповідним чи-
ном оформлену довіреність, яка може містити завдання щодо голосування. 
У випадку, коли довіреність представника акціонера для участі у Зборах не 
містить завдань на голосування, представник голосує за власним розсудом.

Акціонери та їх повноважні представники можуть ознайомитися з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Збо-
рів за місцезнаходженням ПрАТ «ТСД» у робочі дні з 15 год. 00 хв. до 17 год. 
00 хв., а в день проведення Зборів також у місці їх проведення з 09 год. 
00 хв. до часу початку Зборів. Особа, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами: Пахомов р.В., тел. (056) 745-97-75. 

Акціонери ПрАТ «ТСД» або їх уповноважені представники можуть після 
отримання повідомлення про проведення Зборів надавати пропозиції до 
проекту порядку денного та проектів рішень із запропонованих питань в по-
рядку, визначеному законодавством.

Акціонери вправі ставити запитання щодо питань включених до проекту 
порядку денного Зборів та порядку денного Зборів, відповіді на які надають-
ся ПрАТ «ТСД» до початку Зборів в письмовій формі поштою чи вручаються 
особисто не пізніше ніж в десятиденний строк з дати отримання. Генераль-
ним директором ПрАТ «ТСД» може бути визначено інший спосіб відповіді 
на письмові запитання акціонерів, в тому числі електронною поштою, чи 
розміщення відповідей на власному веб-сайті ПрАТ «ТСД». За рішенням 
Генерального директора Товариства, ПрАТ «ТСД» може надати одну за-
гальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на письмові 
запитання акціонерів не надаються у разі, якщо до письмового запитання 
акціонера не додано документів щодо ідентифікації його як акціонера (ви-
писка з рахунку в цінних паперах), в тому числі не зазначено його адресу.

При визначенні кворуму та при голосуванні на Зборах «ТСД» враховува-
тимуться лише голосуючі акції, тобто акції тих акціонерів ПрАТ «ТСД», які 
від власного імені уклали з депозитарною установою договір про обслугову-
вання рахунку в цінних паперах.
основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

станом на 31.12.2017 року (тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 7 400 12 465
Основні засоби, нематеріальні активи 2 936 3 879
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 42 11
Сумарна дебіторська заборгованість 3 810 7 243
Грошові кошти та їх еквіваленти 434 319
Нерозподілений прибуток -37 015 -82 994
Власний капітал -36 185 -82 164
Статутний капітал 801 801
Довгострокові зобов’язання 0 84 800
Поточні зобов’язання 43 585 9 829
Чистий прибуток (збиток) 45 975 -22 308
Середньорічна кількість акцій (шт.) 80 096 80 096
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

---- -----

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

---- -----

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 129 125

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідо-
мленні.

Генеральний директор __________________________ Р.В. Пахомов
М.П.          26 березня 2018 року
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ПоВІДоМЛЕННЯ 
про проведення Річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ 

БАНК» 
Спостережна Рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІ-

ВЕРСАЛ БАНК» повідомляє про те, що річні Загальні збори акціонерів 
ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (надалі – Загальні збори) відбудуться 27 квітня 
2017 року об 11:00 за адресою: Україна, 04114, м.Київ, вул. Автозаводська, 
буд. 54/19, 7-й поверх, зал для засідань. 

Перелік питань, що виносяться на голосування згідно з проектом поряд-
ку денного Загальних зборів: 

1. Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів 
ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Проект рішення: 
Обрати Лічильну комісію Загальних зборів у наступному складі: Голіцин 

Сергій Павлович, Романенко Тетяна Євгенівна, Бзенко Сергій Олександро-
вич.

2. Про розгляд звіту Спостережної Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 
2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної 
Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік. 

Проект рішення: 
Затвердити звіт Спостережної Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 

2017 рік. 
3. Про розгляд звіту Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік та 

прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «УНІВЕР-
САЛ БАНК» за 2017 рік. 

Проект рішення: 
Затвердити звіт Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік. 
4. Про розгляд звіту та висновків зовнішнього аудитора щодо підтвер-

дження річного звіту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік та затвердження 
заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту. 

Проект рішення: 
Затвердити звіт та висновки зовнішнього аудитора щодо підтвердження 

річного звіту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік. Заходи за результатами 
розгляду висновків зовнішнього аудиту не затверджувати. 

5. Про затвердження річного звіту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік.
Проект рішення: 
Затвердити річний звіт ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік. 
6. Про покриття збитків та розподілу прибутку ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» 

за 2017 рік. 
Проект рішення: 
Затвердити прибуток у розмірі 99 738 611,00 (Дев’яносто дев’ять мільйо-

нів сімсот тридцять вісім тисяч шістсот одинадцять гривень 00 копійок) гри-
вень, отриманий ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік. Прийняти рішення 
про наступний порядок розподілу прибутку, отриманого ПАТ «УНІВЕРСАЛ 
БАНК» у 2017 році: 

- 9 973 861,10 (Дев’ять мільйонів дев’ятсот сімдесят три тисячі вісімсот 
шістдесят одна грн. 10 коп.) гривень, що складає 10% від суми чистого при-
бутку ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік, відрахувати на поповнення ре-
зервного фонду ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»; 

- 89 764 749,90 (Вісімдесят дев’ять мільйонів сімсот шістдесят чотири 
тисячі сімсот сорок дев’ять грн. 90 коп.) гривень, що складає 90 % від суми 
чистого прибутку за 2017 рік залишити як нерозподілений прибуток. 

Затверджений нерозподілений прибуток у розмірі 89 764 749,90 (Вісім-
десят дев’ять мільйонів сімсот шістдесят чотири тисячі сімсот сорок 
дев’ять грн. 90 коп.) гривень направити на покриття збитків минулих років. 

Суму резервного фонду, накопиченого за 2016 рік у розмірі 7 714 116,41 
(Сім мільйонів сімсот чотирнадцять тисяч сто шістнадцять грн. 41 коп.) гри-
вень та створеного за 2017 рік у розмірі 9 973 861,10 (Дев’ять мільйонів 
дев’ятсот сімдесят три тисячі вісімсот шістдесят одна грн. 10 коп.) гривень, 
загальною сумою 17 687 977,51 (Сімнадцять мільйонів шістсот вісімдесят 
сім тисяч дев’ятсот сімдесят сім грн. 51 коп.) гривень направити на покриття 
збитків минулих років.

7. Про виплату дивідендів та затвердження їх розміру. 
Проект рішення: 
Зважаючи на рішення, прийняте з шостого питання порядку денного, за 

результатами 2017 року дивіденди акціонерам не виплачувати. 
8. Про затвердження змін до Статуту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК». 
Проект рішення: 
Затвердити зміни до Статуту Банку шляхом викладення Статуту в новій 

редакції. 
9. Про уповноваження Голови Правління на підписання Статуту 

ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» в новій редакції. 
Проект рішення: 
Уповноважити Голову Правління (особу, що виконує його обов’язки) 

ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» підписати Статут ПАТ 
«УНІВЕРСАЛ БАНК» в новій редакції, а також будь-які інші документи, 

необхідні для реєстрації Статуту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК». 
10. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів 

ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Проект рішення: 
Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ 

БАНК».
11. Про затвердження Положення про Наглядову Раду ПАТ «УНІВЕР-

САЛ БАНК».
Проект рішення: 
Затвердити Положення про Наглядову Раду ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
12. Про затвердження Положення про Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
Проект рішення: 
Затвердити Положення про Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
13. Про припинення повноважень Голови та членів Спостережної Ради 

ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК». 
Проект рішення: 
Припинити повноваження членів Спостережної ради – Попенка Сергія 

Павловича, Ястремської Наталії Євгенівни, Назаренко Людмили Василівни, 
Максюти Анатолія Аркадійовича, Никитенко Валентини Степанівни. 

14. Про обрання членів Наглядової (Спостережної) Ради ПАТ «УНІВЕР-
САЛ БАНК». 

Проект рішення: 
Не пропонується, оскільки це пов’язано з кумулятивним голосуванням, 

обраними будуть ті кандидати, які наберуть найбільшу кількість голосів. 
15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів та/або трудо-

вих договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами На-
глядової (Спостережної) Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», встановлення роз-
міру їх винагороди. 

Проект рішення: 
Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з 

Головою та членами Наглядової (Спостережної) Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ 
БАНК», встановити розмір винагороди членів Наглядової (Спостережної) 
Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» відповідно до затверджених умов цивільно-
правових договорів. 

16. Про обрання особи, уповноваженої на підписання трудових догово-
рів (контрактів) та/або цивільно-правових договорів з Головою та членами 
Наглядової (Спостережної) Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК». 

Проект рішення: 
Уповноважити Голову Правління або іншу особу, яка буде виконувати 

обов’язки Голови Правління або особу, на яку буде покладено виконання 
обов’язків Голови Правління, на підписання від імені ПАТ «УНІВЕРСАЛ 
БАНК» трудових договорів (контрактів) та цивільно-правових договорів, що 
укладатимуться з Головою та членами Наглядової (Спостережної) Ради. 

Адреса веб-сайту Банку, на якому розміщена інформація із проектом рі-
шень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного Загальних 
зборів: www.universalbank.com.ua.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах 
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у Загальних зборах, складеного за 3 (три) робочих дні до дня про-
ведення Загальних зборів, тобто на 24:00 год. 23 квітня 2018 року та буде 
проводитись у день та за адресою проведення Загальних зборів на 7-му 
поверсі, зал для засідань, з 10.15 годин до 10.45 годин. 

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі: 
- фізичним особам - документ, що посвідчує особу (паспорт); 
- представникам юридичних осіб - документ, що підтверджує повнова-

ження представника акціонера на право участі та голосування на Загальних 
зборах. Документом, що підтверджує повноваження представника акціоне-
ра, є: довіреність, оформлена відповідно до вимог чинного законодавства 
країни реєстрації юридичної особи та законодавства України (зокрема, 
щодо легалізації документів тощо) або її належним чином засвідчена копія 
або, якщо представник акціонера має повноваження представляти акціоне-
ра без довіреності – оригінали (належним чином засвідчені копії) статуту та 
документа про призначення на посаду особи, яка має повноваження пред-
ставляти інтереси акціонера без довіреності.

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

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Банку 
може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку ден-
ного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення 
потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представ-
ник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосуван-
ня. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник ви-
рішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. 

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

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого пред-
ставника на Загальних зборах Банку. 

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «УНІВЕРСАЛ БАНК»
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Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних збо-
рах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який ви-
дав довіреність, замість свого представника.

До дати проведення Загальних зборів, акціонери Банку можуть ознайо-
митися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту 
порядку денного, за місцезнаходженням Банку: Україна, 04114, м. Київ, 
вул. Автозаводська, буд. 54/19, у робочі дні, з 9-00 до 18-00, 1-й поверх, ка-
бінет для переговорів та в день проведення Загальних зборів - у місці їх 
проведення: Україна, 04114, м.Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, 7-й по-
верх, зал для засідань. 

Для ознайомлення із зазначеними документами: 
1. акціонерам - фізичним особам необхідно мати при собі документ, що 

посвідчує особу (паспорт); 
2. представникам акціонерів необхідно мати при собі документ, що посвід-

чує особу (паспорт); документ, що підтверджує повноваження представника 
акціонера на право ознайомлення з документами – довіреність, оформлену 
відповідно до вимог чинного законодавства країни реєстрації юридичної осо-
би та законодавства України (зокрема, щодо легалізації документів тощо) або 
її належним чином засвідчену копію. Якщо представник акціонера має повно-
важення представляти інтереси акціонера без довіреності – оригінали або на-
лежним чином засвідчені копії статуту та документа про призначення на по-
саду особи, яка має повноваження представляти інтереси без довіреності. 

Крім того, для ознайомлення з документами акціонер (представник акці-
онера) повинен мати при собі документ, що підтверджує право власності 
акціонера на акції ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» - оригінал виписки про стан ра-
хунку в цінних паперах, складеної зберігачем станом на дату звернення ак-
ціонера (представника акціонера) з вимогою про надання документів для 
ознайомлення. 

Документи надаються акціонеру ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» та/або його 
представнику для ознайомлення, на підставі його письмового запиту, протя-
гом 5 робочих днів з дати отримання ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» відповідного 
запиту. В день проведення Загальних зборів документи надаються акціонеру 
(представнику акціонера) – учаснику Загальних зборів для ознайомлення в 
місці проведення Загальних зборів без попереднього письмового запиту. 

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загаль-
них зборів, а щодо кандидатів до складу органів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» – 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 Наглядо-
вої Ради Банку мають містити інформацію про те, чи є запропонований канди-
дат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат 
пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора. 

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Банку пода-
ється в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціоне-
ра, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту 

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

Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише 
шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих пи-
тань. Банк не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами пи-
тань або проектів рішень 

Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного За-
гальних зборів, та письмові запити на ознайомлення з документами (мате-
ріалами) з питань порядку денного надсилати за адресою: Україна, 
04114,  Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19. 

Посадова особа Банку, відповідальна за порядок ознайомлення акціоне-
рів з матеріалами – Старомінська Ірина Олександрівна, в.о. Голови Прав-
ління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК». 

Додаткову інформацію з організаційних питань проведення Загальних 
зборів можна отримати за тел.:(044)391-58-53 або за адресою: Україна, 
04114, м.Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, або в мережі Інтернет (за 
адресою www.universalbank.com.ua). 

основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (тис.грн.) 

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 6 236 372 5 093 902
Основні засоби (за залишковою вартістю) 124 973 120 143
Запаси 187 024 82 217
Сумарна дебіторська заборгованість 24 605 2 627
Гроші та їх еквіваленти 940 110 535 786
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -3 675 867 -3 773 510
Власний капітал 928 767 781 743
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 4 478 112 4 478 112
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 1 885 868 13
Поточні зобов’язання і забезпечення 3 421 737 4 307 834
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 99 739 77 141
Середньорічна кількість акцій (шт.) 310 267 197 208 373 772
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0,32 0,37

Застереження: зазначена вище інформація наведена, виходячи з поперед-
ніх даних про основні показники фінансово-господарської діяльності Банку і 
може бути скоригована за наслідками проведення незалежного аудиту фінан-
сової звітності за 2017 рік. Звертаємо увагу на можливу невідповідність зазна-
ченої вище інформації остаточним показникам, які будуть визначені після здій-
снення цього повідомлення та оприлюднені згідно чинного законодавства. 

З повагою, 
Спостережна Рада ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. I. За-
гальні відомості. 1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне 
товариство «Київське автотранспортне пiдприємство бакалеї».  
2. Код за ЄДРПОУ: 21534734. 3. Місцезнаходження: 
вул. Дегтярiвська,  29, м. Київ, 04119. 4. Міжміський код, телефон та 
факс: (044) 4833942, (044)5019386. 5. Електронна поштова адреса: 
kapb@emitent.net.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додат-
ково використовується емітентом для розкриття інформації: www.at-
kapb.com.ua. 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну влас-
ників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій. 
II. Текст повідомлення. Згiдно реєстру власників іменних цінних паперів 

емітента, складеного ПАТ «НДУ» 21.03.2018р. станом на 19.03.2018р. та 
отриманого емітентом 23.03.2018р., вiдбулись наступнi змiни: Розмiр 
частки власника «фізична особа», до змiн складав 90,298507% у 
загальнiй кiлькостi акцiй та 95,598194% у загальнiй кiлькостi голосую-
чих акцiй, пiсля змiн складає 91,684434% у загальнiй кiлькостi акцiй 
та 97,065463% у загальнiй кiлькостi голосуючих акцій. III. Підпис.  
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 2. Найменування посади: Директор Гончаренко 
Олександр Олександрович. 23.03.2018

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «КИЇВСьКЕ АВТоТРАНСПоРТНЕ ПIДПРИЄМСТВо БАКАЛЕЇ»

(місцезнаходження:  
04080, м. Київ, вул. Костянтинівська, буд. 70, Літера «Е»)

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів 
26  квітня 2018 року о 10-00 за адресою: м. Київ, вул. Костянтинів-
ська, буд. 70, Літера «Е» (офіс ПрАТ «Комплекс-П», 1-й поверх,  
к. 101).

Реєстрація учасників зборів відбудеться 26 квітня 2018 року з 09-00 
до 09-50 за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська, буд. 70, Літера «Е» 
(офіс ПрАТ «Комплекс-П», 1-й поверх, к. 101).

Порядок денний зборів:
1. Про обрання лічильної комісії зборів, обрання Голови та Секретаря 

зборів.
2. Про затвердження звіту Наглядової Ради товариства за 2017 рік. 

Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності то-
вариства за 2017 рік.

3. Про затвердження звіту Виконавчого Директора товариства за 
2017 рік.

4. Про затвердження звіту Ревізора товариства за 2017 рік.
5. Про дивіденди за 2017 рік та затвердження бюджету товариства на 

2018 рік.
6. Про затвердження договорів (угод) укладених товариством.
7. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів товари-

ством.
З матеріалами, пов’язаними з порядком денним, можна ознайомитись 

в робочі дні за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська, буд. 70, Літе-
ра  «Е» (офіс ПрАТ «Комплекс-П», 1-й поверх, к. 101).

Відповідальна особа – Кирьяк Анатолій Петрович (т. (044) 425-3312).
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах – 20 квітня 2018 року.
Для участі у зборах акціонерам-фізичним особам необхідно при собі 

мати паспорт, а уповноваженим представникам – паспорт та довіреність, 
оформлену у порядку, встановленому законодавством.

Голова Наглядової Ради ПрАТ «Комплекс-П» Пеньковський о.В.

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «КоМПЛЕКС-П»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товари-
ство «Чернігівська база 
«Спорттовари»

2. Код за ЄДРПОУ 01555326
3. Місцезнаходження 14010, м. Чернігів, вул. Дніпров-

ська, буд. 34
4. Міжміський код, телефон та факс (091) 317-17-28 -
5. Електронна поштова адреса sport@athost.іnfo
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

sport.athost.іnfo

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

ІІ. Текст повідомлення
За рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЧБ «Спорттовари» 

від 22.03.2018 надано попередню згоду на вчинення значних правочинів, 
які можуть вчинятись Товариством до 22.03.2019: щодо іпотеки на гра-
ничну сукупну вартість 10000 тис.грн. Вартість активів емітента за дани-
ми останньої річної фінансової звітності: 3072 тис.грн. Співвідношення 
граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 325.5%. За-
гальна кількість голосуючих акцій - 1625282 штуки, кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 1612215 штук, 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» - 1612215 штук, кіль-
кість голосуючих акцій, що проголосували «проти» - 0 штук.

За рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЧБ «Спорттовари» 
від 22.03.2018 надано попередню згоду на вчинення значних правочинів, 
які можуть вчинятись Товариством до 22.03.2019: щодо поруки майном 
Товариства на граничну сукупну вартість 10000 тис.грн. Вартість активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 3072 тис.грн. 
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості акти-
вів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 
325.5%. Загальна кількість голосуючих акцій - 1625282 штуки, кількість 
голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 
1612215 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» - 
1612215 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» - 
0  штук.

За рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЧБ «Спорттовари» 
від 22.03.2018 надано попередню згоду на вчинення значних правочинів, 
які можуть вчинятись Товариством до 22.03.2019: щодо застави майна на 
граничну сукупну вартість 10000 тис.грн. Вартість активів емітента за да-
ними останньої річної фінансової звітності: 3072 тис.грн. Співвідношення 
граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 325.5%. За-
гальна кількість голосуючих акцій - 1625282 штуки, кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 1612215 штук, 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» - 1612215 штук, кіль-
кість голосуючих акцій, що проголосували «проти» - 0 штук.

За рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЧБ «Спорттовари» 
від 22.03.2018 надано попередню згоду на вчинення значних правочинів, 
які можуть вчинятись Товариством до 22.03.2019: щодо лізінгу (оренди) 
майна на граничну сукупну вартість 10000 тис.грн. Вартість активів емі-
тента за даними останньої річної фінансової звітності: 3072 тис.грн. Спів-
відношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 
325.5%. Загальна кількість голосуючих акцій - 1625282 штуки, кількість 
голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 
1612215 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» - 
1612215 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» - 
0  штук.

За рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЧБ «Спорттовари» 
від 22.03.2018 надано попередню згоду на вчинення значних правочинів, 
які можуть вчинятись Товариством до 22.03.2019: щодо отримання в лі-
зінг (оренду) майна на граничну сукупну вартість 10000 тис.грн. Вартість 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 
3072  тис.грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до 
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 
(у відсотках): 325.5%. Загальна кількість голосуючих акцій - 1625282 шту-
ки, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах - 1612215 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували 

«за» - 1612215 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «про-
ти» - 0  штук.

За рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЧБ «Спорттовари» 
від 22.03.2018 надано попередню згоду на вчинення значних правочинів, 
які можуть вчинятись Товариством до 22.03.2019: щодо отримання кре-
диту на граничну сукупну вартість 10000 тис.грн. Залучення коштів вчи-
няти шляхом укладання Товариством з установами банків генеральних 
кредитних угод, кредитних договорів, договорів овердрафту, договорів 
гарантій, інших договорів, а також договорів застав, іпотек, в тому числі в 
забезпечення зобов’язань третіх осіб. Вартість активів емітента за дани-
ми останньої річної фінансової звітності: 3072 тис.грн. Співвідношення 
граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 325.5%. За-
гальна кількість голосуючих акцій - 1625282 штуки, кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 1612215 штук, 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» - 1612215 штук, кіль-
кість голосуючих акцій, що проголосували «проти» - 0 штук.

За рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЧБ «Спорттовари» 
від 22.03.2018 надано попередню згоду на вчинення значних правочинів, 
які можуть вчинятись Товариством до 22.03.2019: щодо придбання осно-
вних засобів на граничну сукупну вартість 10000 тис.грн. Вартість активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 3072 тис.грн. 
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості акти-
вів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 
325.5%. Загальна кількість голосуючих акцій - 1625282 штуки, кількість 
голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 
1612215 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» - 
1612215 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» - 
0  штук.

За рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЧБ «Спорттовари» 
від 22.03.2018 надано попередню згоду на вчинення значних правочинів, 
які можуть вчинятись Товариством до 22.03.2019: щодо придбання 
паливно-мастильних матеріалів на граничну сукупну вартість 10000 тис.
грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 3072 тис.грн. Співвідношення граничної сукупної вартості право-
чинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності (у відсотках): 325.5%. Загальна кількість голосуючих акцій - 
1625282 штуки, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у 
загальних зборах - 1612215 штук, кількість голосуючих акцій, що проголо-
сували «за» - 1612215 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосува-
ли «проти» - 0 штук.

За рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЧБ «Спорттовари» 
від 22.03.2018 надано попередню згоду на вчинення значних правочинів, 
які можуть вчинятись Товариством до 22.03.2019: щодо реалізації осно-
вних засобів на граничну сукупну вартість 10000 тис.грн. Вартість активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 3072 тис.грн. 
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості акти-
вів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 
325.5%. Загальна кількість голосуючих акцій - 1625282 штуки, кількість 
голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 
1612215 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» - 
1612215 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» - 
0  штук.

За рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЧБ «Спорттовари» 
від 22.03.2018 надано попередню згоду на вчинення значних правочинів, 
які можуть вчинятись Товариством до 22.03.2019: щодо виконання робіт 
на граничну сукупну вартість 10000 тис.грн. Вартість активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності: 3072 тис.грн. Співвідно-
шення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітен-
та за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 325.5%. 
Загальна кількість голосуючих акцій - 1625282 штуки, кількість голосую-
чих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 1612215 
штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» - 1612215 штук, 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» - 0 штук.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 
2. Директор Тарасовець олександр 

Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 26.03.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо
«ЧЕРНІГІВСьКА БАЗА «СПоРТТоВАРИ»
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До УВАГИ АКцІоНЕРІВ 
ПРИВАТНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА «РІВНЕАЗоТ» 

код ЄДРПоУ 05607824
місцезнаходження: Україна, 33017, Рівненська область, місто Рівне, 

м. Рівне-17
(надалі також ПрАТ «РІВНЕАЗоТ»).

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕАЗОТ» повідомляє 
про проведення 27 квітня 2018 року о 09 год. 30 хв. за місцевим часом за 
адресою: Україна, 33017, Рівненська область, місто Рівне, м. Рівне-17, кор-
пус 111, заводоуправління ПрАТ «РІВНЕАЗоТ», 1-й поверх, актова зала 
№ 1 річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «РІВНЕАЗОТ».

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

1. Про передачу повноважень лічильної комісії річних Загальних зборів 
акціонерів ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» Товариству з обмеженою відповідальністю 
«УПР-ФІНАНС», що здійснює депозитарну діяльність депозитарної устано-
ви, схвалення договору з ним.

2. Звіт Правління ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» про результати роботи в 
2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

3. Звіт Наглядової ради ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» за 2017 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

4. Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «РІВНЕАЗОТ » за 2017 рік. Висновок Ре-
візійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльнос-
ті ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту та висновку Ревізійної комісії.

5. Затвердження річного звіту ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» за 2017 рік.
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПрАТ «РІВ-

НЕАЗОТ» у 2017 році.
7. Визначення основних напрямів діяльності на 2018 рік.
8. Внесення змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-

СТВА «РІВНЕАЗОТ» шляхом викладення його в новій редакції у зв’язку із 
приведенням у відповідність із законодавством.

9. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів, Поло-
ження про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію шляхом ви-
кладення їх у нових редакціях.

10. Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії 
ПрАТ «РІВНЕАЗОТ».

11. Обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «РІВНЕАЗОТ». 
Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 

проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «РІВНЕАЗОТ», а також інформація, зазначена в частині четвертій 

статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщена на влас-
ному веб-сайті Товариства за адресою: http://www.azot.rv.ua.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних зборах акціонерів ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» - 

24 година 23 квітня 2018 року.
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних 

зборах здійснюватиметься 27 квітня 2018 року за місцем їх проведення з 
08 год. 30 хв. до 09 год. 15 хв. за місцевим часом.

Для реєстрації на участь у річних Загальних зборах акціонер 
зобов'язаний мати при собі паспорт – для акціонерів – фізичних осіб/доку-
менти, що підтверджують призначення на посаду та наявність необхідних 
повноважень (протокол, рішення, контракт), та паспорт – для керівника ви-
конавчого органу акціонера – юридичної особи, а представник акціонера - 
паспорт та документи, які посвідчують повноваження представника акціо-
нера фізичної особи чи акціонера – юридичної особи, оформлені згідно з 
чинним законодавством.

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

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може 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 пови-
нен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо 
довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі 
питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про 
акціонерні товариства» надані права, якими вони можуть користуватися 
після отримання повідомлення про проведення загальних зборів. 

Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних 
Загальних зборів акціонерів приймаються ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» за адресою: 
Україна, 33017, Рівненська область, місто Рівне, м. Рівне-17 у письмовій 
формі, оформлені згідно чинного законодавства, Статуту ПрАТ «РІВНЕ-
АЗОТ» та Положення про Загальні збори акціонерів стосовно питань 1-10- 
не пізніше ніж за 20 днів до дати їх проведення, стосовно питання 11 - не 
пізніше як за 7 днів до дати їх проведення.

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних 
зборів акціонерів до дати їх проведення акціонери (їх представники) можуть 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, в робочі дні (з поне-
ділка по п’ятницю з 10 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв., обідня перерва з 13 год. 
00 хв. до 13 год. 48 хв.) за місцезнаходженням ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» – Украї-
на, 33017, Рівненська область, місто Рівне, м. Рівне-17, корпус 111, заводо-
управління ПрАТ «РІВНЕАЗоТ», 2-й поверх, кабінет Корпоративного секре-
таря; особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – Корпоративний секретар ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» – Ткачук Т.Я., 
а також 27 квітня 2018 року за місцем проведення зборів (в фойє). 

Довідки можна отримати за тел. (0362) 61-83-76.
Наглядова рада ПрАТ «РІВНЕАЗоТ»

основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ «РІВНЕАЗоТ» (тис. грн.):

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 5 002 691 7 717 420 
Основні засоби (за залишковою вартістю) 969 914 1 066 379 
Запаси 208 277 349 924 
Сумарна дебіторська заборгованість 3 224 078 5 560 269 
Гроші та їх еквіваленти 36 10 268 
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-30 586 374 -29 382 585 

Власний капітал -28 715 111  -27 505 779 
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 85 094 85 094 
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 283 426 223 189 
Поточні зобов’язання і забезпечення 33 434 376 35 000 010 
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

-1 115 703 -3 368 916 

Середньорічна кількість акцій (шт.) 340 376 120 340 376 120 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

-3,28 -9,9

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «РІВНЕАЗоТ»

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, місцезнахо-
дження, міжміський код та 
телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКцІо-
НЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ПДТ УКРАЇНА», 30994665, 
Україна, Львівська область, 79007, 
м. Львів, площа Генерала
Григоренка, 1А/кв.4, (032) 239-37-47

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

27.03.2018 року.

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

http://pratpdt.net.ua

РІЧНА ІНфоРМАцІЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «ПоСТУП І 
КАПІТАЛ», код за ЄДРПОУ 
21651581, вул.Кутузова, 18/7, м.Київ, 
01133, Україна, (044) 494-25-48

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

23.03.2018

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

www.postup-capital.emit.com.ua
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Шановний акціонер!
1. Приватне акціонерне товариство «Особливе конструкторське бюро 

комплектних пристроїв» (Україна, місто Харків, проспект Льва Ландау 
№157, 61060, код ЄДРПОУ 33289236) повідомляє про проведення черго-
вих Загальних зборів акціонерів Товариства, що призначені на 27 квітня 
2018 року о 10-00 год. за адресою: 61037, м. Харків, пр -т Московський 
№199 «б», 3 поверх – приміщення конференц-зали офісного центру 
«САН СІТІ Преміум». 

2. Реєстрація акціонерів з 9-00 год. до 09-30 год. 27 квітня 2018 року за 
адресою: 61037, м. Харків, пр -т Московський №199 «б», 3 поверх – при-
міщення конференц-зали Офісного центру «САН СІТІ Преміум» – місце 
роботи реєстраційної комісії чергових Загальних зборів акціонерів.

3. Порядок денний чергових зборів акціонерів: 
1. Обрання складу лічильної комісії чергових Загальних зборів акціоне-

рів 27 квітня 2018 року.
Проект рішення:
1. Обрати лічильну комісію чергових Загальних зборів акціонерів При-

ватного акціонерного товариства «Особливе конструкторське бюро 
комплектних пристроїв» 27 квітня 2018 року у складі:

Будко Віктора Никифоровича, Іванченко Дмитра Павловича, Жуліної 
Ірини Юріївни

.2. Затвердження звіту Директора Товариства за результатами фінансо-
во – господарської діяльності за 2017 рік.

Проект рішення:
Затвердити звіт Директора Товариства за результатами фінансо-

во – господарської діяльності за 2017 рік.
3. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за результата-

ми перевірки річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
Проект рішення:
Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за результата-

ми перевірки річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за результатами ді-

яльності за 2017 рік.
Проект рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами ді-

яльності за 2017 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
Проект рішення:
Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку і покриття збитків Товари-

ства за 2017 рік.
Проект рішення:
Затвердити запропоновані порядок розподілу прибутку і покриття 

збитків Товариства за 2017 рік. Дивіденди на користь акціонерів – влас-
ників акцій за результатами діяльності Товариства за 2017 рік не при-
значати та не виплачувати.

7. Про припинення діяльності Товариства через його ліквідацію у до-
бровільному порядку.

Проект рішення:
Припинити діяльність Приватного акціонерного товариства «Осо-

бливе конструкторське бюро комплектних пристроїв» (Україна, місто 
Харків, проспект Льва Ландау №157, 61060, код ЄДРПОУ 33289236) шля-
хом його ліквідації у добровільному порядку відповідно до законодавства 
України.

8.. Про обрання ліквідатора Товариства, визначення його повноважень 
і порядку ухвалення ним рішень 

Проект рішення:
1. Обрати Ліквідатором Приватного акціонерного товариства «Осо-

бливе конструкторське бюро комплектних пристроїв» (Україна, місто 
Харків, проспект Льва Ландау №157, 61060, код ЄДРПОУ 33289236) ди-
ректора Моргуна Сергія Івановича (паспорт серія МК № 608740, виданий 
Харківським РВ УМВС України в Харківській обл. 26 грудня 1997 року, 
ідентифікаційний номер: 1940413675).

2. Встановити, що з моменту обрання ліквідатора до нього перехо-
дять повноваження наглядової ради, ревізора та директора Приватно-
го акціонерного товариства «Особливе конструкторське бюро комплек-
тних пристроїв».

2. Визначити, що рішення з усіх питань, пов'язаних із ліквідацією Това-
риства, ліквідатор ухвалює одноосібно.

9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради та Ревізора 
Товариства.

Проект рішення:
1. Достроково припинити з 27 квітня 2018 року повноваження членів 

Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Особливе кон-
структорське бюро комплектних пристроїв», обраних 28 квітня 
2017 року Зуєвої Тетяни Олександрівни, Клочко Віктора Івановича,  

Тіторенко Лариси Володимирівни.
2. Достроково припинити з 27 квітня 2018 року повноваження Ревізо-

ра Приватного акціонерного товариства «Особливе конструкторське 
бюро комплектних пристроїв», обраного 28 квітня 2017 року Васецького 
Миколи Григоровича.

3. Достроково припинити з 27 квітня 2018 року дію трудових догово-
рів від 28 квітня 2017 року із членами наглядової ради Зуєвою Тетяною 
Олександрівною, Клочко Віктором Івановичем, Тіторенко Ларисою Воло-
димирівною, ревізором Васецьким Миколою Григоровичем відповідно до 
п.4.3. трудового договору, п.8 ст. 36 КЗпП України, ч.6 ст. 53, ч.4 ст. 88 
Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008р. №514У1 .

10. Затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між 
акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів. 
Проект рішення:

1. Затвердити порядок проведення ліквідації, який включає виконання 
наступних заходів:

– звернення протягом трьох робочих днів із часу ухвалення рішень 
згідно з цим протоколом до органу, який здійснив державну реєстрацію 
Товариства, з повідомленням про його припинення через ліквідацію;

– звернення у триденний строк із часу ухвалення рішення про ліквіда-
цію до органів ДПС і ПФУ з відповідним повідомленням про ліквідацію То-
вариства та організацію позапланових перевірок;

- звернення протягом десяти робочих днів к із часу ухвалення рішення 
про ліквідацію до відповідних органів Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку щодо зупинення обігу акцій Товариства у відповід-
ності до ч.1 розділу ІІ Порядку скасування реєстрації випусків акцій, за-
твердженого рішенням НКЦПФР від 23.04.2013р. №737.;

– організацію комплексу робіт щодо звільнення працівників Товари-
ства у зв'язку з ліквідацією;

– виявлення кредиторів і направлення їм відповідних листів з пропо-
зицією заявити свої вимоги до Товариства протягом двох місяців із часу 
опублікування державним реєстратором оголошення про припинення 
Товариства через ліквідацію у відповідному друкованому виданні;

– зкриття в банківських установах поточних рахунків, які не викорис-
товуватимуться під час ліквідації;

– проведення інвентаризації й оцінювання майна Товариства;
– стягнення дебіторської заборгованості Товариства;
– складання й затвердження за результатами виявлення кредиторів 

проміжного ліквідаційного балансу Товариства;
– проведення розрахунків із кредиторами Товариства в порядку чер-

говості, встановленої у статті 112 ЦКУ;
– продаж майна Товариства у разі нестачі грошових коштів для про-

ведення розрахунків із кредиторами;
– складення й затвердження ліквідаційного балансу Товариства;
– закриття поточного банківського рахунка;
– зняття Товариства з обліку в органах ДФС, ПФУ та фондах 

загальнообов'язкового державного соціального страхування;
– повернення торговельних патентів, ліцензій тощо;
– анулювання свідоцтва платника ПДВ;
– проведення розрахунків з учасниками Товариства (майно, що зали-

шилося після задоволення вимог кредиторів, передається учасникам);
– передання документів, що підлягають довгостроковому зберіган-

ню, до відповідної архівної установи;
– внесення до ЄДР запису про припинення Товариства у зв'язку з лікві-

дацією;
- звернення протягом десяти робочих днів з дати затвердження лік-

відаційного балансу до відповідних органів Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку пакет документів для скасування реєстра-
ції випуску акцій Товариства.

– вчинення інших заходів, спрямованих на ліквідацію Товариства як 
юридичної особи.

2. Встановити, що кредитори, які мають будь-які претензії до Това-
риства, мають заявити свої вимоги до Товариства протягом двох міся-
ців із моменту опублікування державним реєстратором оголошення про 
припинення Товариства через ліквідацію у відповідному друкованому ви-
данні.

3Установити тримісячний строк для проведення ліквідації, який може 
бути збільшено за відповідним рішенням загальних зборів учасників Това-
риства у разі виникнення певних непередбачуваних обставин.

4. Встановити, що майно яке залишиться після задоволення вимог 
кредиторів (у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування та іншими кошта-
ми, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету), пе-
редається власникам простих іменних акцій Товариства пропорційно до 
кількості належних їм акцій.Пропорційність визначити наступним чи-
ном:

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«оСоБЛИВЕ КоНСТРУКТоРСьКЕ БЮРо КоМПЛЕКТНИХ ПРИСТРоЇВ»
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- вартість майна Товариства, що залишиться після задоволення ви-
мог кредиторів, ділиться на загальну кількість акцій, розміщених Това-
риством та визначається безпосередня вартість майна, що підлягає до 
розподілу між акціонерами із розрахунку на одну акцію Товариства. Вар-
тість майна, що підлягає за наслідками розподілу безпосередньо кожно-
му власнику акцій визначається шляхом помноження визначеної вартос-
ті майна, що підлягає до розподілу між акціонерами із розрахунку на одну 
акцію Товариства на кількість акцій Товариства , власником яких є акці-
онер.

- у разі, якщо визначена вартість майна Товариства, яка за наслідка-
ми розподілу між акціонерами підлягає до виділення акціонеру, не дає 
можливості виділити певне майно в натурі (у випадках невідповідності 
розрахункової вартості майна, що підлягає виділенню акціонеру фактич-
ній вартості майна, яке не може бути в силу фізичних властивостей 
розділене), акціонери відповідно до цивільно-правових угод згідно чинного 
законодавства здійснюють між собою відчуження чи придбання за балан-
совою вартістю на платній основі (чи у інший спосіб, що не протирічить 
чинному законодавству) часток, що підлягають їм за наслідками пропор-

ційного розподілу.
- у разі, коли в силу фізичних властивостей майно, яке підлягає до 

розподілу серед акціонерів Товариства не вбачається можливим розді-
лити, таке майно за актом передачі майна передається акціонеру, що 
володіє найбільшою частиною акцій. В такому випадку такий акціонер 
відшкодовує різницю з фактичної вартості такого майна та розрахунко-
вою вартістю майна, що підлягає йому до виділення шляхом внесення 
грошових коштів Товариству для подальшої їх виплати іншим акціоне-
рам в межах обрахованих пропорційно до кількості належним їм акцій до 
виплати сум.

4. Для проходження процедури реєстрації та проведення чергових За-
гальних зборів акціонер повинен з’явитися особисто з паспортом або ін-
шим документом, що посвідчує особу, за адресою: 61037, м. Харків,  
пр -т Московський №199 «б», 3 поверх – приміщення конференц-зали 
Офісного центру «САН - СІТІ ПРЕМІУМ» – місце роботи реєстраційної ко-
місії чергових Загальних зборів акціонерів в термін, визначений для про-
ведення реєстрації акціонерів: з 9-00 год. до 09-30 год. 27 квітня 
2018 року. Після 09-30 год. реєстрація акціонерів не здійснюється.

5. Якщо акціонер не може особисто брати участь у чергових Загальних 
зборах, він може уповноважити на такі дії довірену особу, надавши відпо-
відну довіреність, яка повинна бути посвідчена реєстратором, депозитарі-
єм, зберігачем, нотаріусом або іншою посадовою особою, яка вчиняє нота-
ріальні дії, або в іншому, передбаченому законом порядку.

6. Кожному акціонеру надається можливість ознайомитися з проектами 
рішень, які пропонуються до голосування за кожним питанням порядку 
денного на Загальних зборах акціонерів, звітом директора Товариства за 
2017 рік, Звітом Наглядової ради Товариства за 2017 рік, Звітом Товари-
ства за 2017 рік, Актом Ревізора за 2017 рік, балансом та звітом про фінан-
сові результати Товариства за 2017рік.

Зазначені документи надаються для ознайомлення акціонерам на їх 
письмовий запит за адресою: 61037, м. Харків, пр - т Московський №199 «б», 
3 поверх – приміщення конференц-зали Офісного центру «САН – СІТІ ПРЕ-
МІУМ», організаційний комітет Загальних зборів, починаючи з 28 березня 
2017р. кожного четверга з 8-00 год. до 16 -00 год. Відповідальна особа – 
голова організаційного комітету Загальних зборів Моргун Сергій Іванович. В 
день проведення Загальних зборів документи для ознайомлення будуть 
надаватися реєстраційною комісією за адресою: 61037, м. Харків,  
пр - т Московський №199 «б», 3 поверх – приміщення конференц-зали 
Офісного центру «САН – СІТІ ПРЕМІУМ» з 09-00 до 09-30 год. Відповідаль-
на особа – член реєстраційної комісії Знаковська Ольга Володимирівна.

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

ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
www.okb.kh.ua .

7. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чер-
гових Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства 
«Особливе конструкторське бюро комплектних пристроїв», призначених 
на 27 квітня 2018 року о 10-00 год., – 23 квітня 2018 року станом на  
24-00 год. 

8. Товариство роз’яснює, що кожний акціонер має право внести пропо-
зиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних збо-
рів акціонерного товариства..

Пропозиція повинна бути направлена на адресу Товариства: 
(61060,Україна, місто Харків, пр. Льва Ландау, 157). Пропозиція буде вва-
жатися такою, що подана вчасно, якщо вона подана за 20 днів до дати 
проведення загальних зборів безпосередньо до Товариства або відправ-
лена листом на адресу Товариства. Пропозиція акціонера щодо порядку 
денного загальних зборів повинна містити: прізвище, ім'я та по батькові 
(для фізичної особи) або найменування (для юридичної особи) акціонера, 
що вносить пропозицію; відомості про кількість, тип та категорію акцій, які 
належать акціонеру; повне формулювання питання (частини питання), яке 
пропонується внести до порядку денного..

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення За-
гальних зборів (до 07.04.2018р. включно),. 

9. Пропозиція повинна бути підписана кожним акціонером (його пред-
ставником), що її вносить, із зазначенням кількості акцій, яку має кожен 
акціонер. У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропо-
зиції додається довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому 
порядку), що містить відомості, передбачені чинним законодавством.

На дату складання переліку осіб(станом на 06.03.2018року), яким над-
силається повідомлення про проведення Загальних зборів загальна кіль-
кість акцій становить 2 508 400 штук простих іменних акцій, кількість голо-
суючих акцій становить 2 508 400 штук простих іменних акцій. 
Привілейовані акції відсутні.

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

Найменування показника Період - 2017 рік
Звітний Попере-

дній
Усього активів 91,0 34,9
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 0,3 -
Сумарна дебіторська заборгованість 28,1 8,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 62,5 26,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (1146,1) (1223,6)
Власний капітал -477,4 -554,9
Статутний капітал 627,1 627,1
Довгострокові зобов’язання, цільове фінансування та 
забезпечення

263,8 335,0

Поточні зобов’язання 304,6 254,8
Чистий прибуток (збиток) 77,5 (121,2)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2508400 2508400
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7 9

Директор ПрАТ ОКБ Комплектних пристроїв ______________ 
С.І.  Моргун

ПоВІДоМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, 21100, м. Вінниця, вул. Магістратська, буд. 2.

Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» по-

відомляє вас, що 27 квітня 2018 року об 11.00 годині за адресою: Украї-
на, м. Вінниця, вул. Магістратська, буд. 2, приміщення актового залу 
ПАТ «ВІННИцЯоБЛЕНЕРГо», відбудуться річні загальні збори акціонерів 
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних 
зборах відбудеться 27 квітня 2018 року з 09.30 год. до 10.30 год. за адре-
сою: Україна, м. Вінниця, вул. Магістратська, буд. 2, к. 514.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних 
зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право 

на участь у річних загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 
3  (три) робочих дні до дня проведення річних загальних зборів акціонерів, 
тобто на 24.00 год. 23.04.2018р.

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно надати паспорт, а 
представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти 
інтереси акціонерів на загальних зборах або інші документи, які посвідчу-
ють право представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з 
вимогами законодавства України. 

Представником акціонера на загальних зборах товариства може бути 
фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповно-
важена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів 
товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших 
акціонерів товариства на загальних зборах. Представником акціонера - фі-
зичної чи юридичної особи на загальних зборах товариства може бути 
інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а пред-
ставником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена 
особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним май-

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ВІННИцЯоБЛЕНЕРГо»
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ном. 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. Повідомлен-
ня акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну 
або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою за-
собів 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 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 това-
риства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, 
порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти 
якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних 
зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завдан-
ням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голо-
сування, 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 пред-
ставникам.Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити сво-
го представника на загальних зборах товариства. Надання довіреності на 
право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі 
на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого 
представника.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних загаль-
них зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутнос-
ті в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу ак-
ціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також 
документів, що підтверджують повноваження представника на участь у 
річних загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до річних загальних зборів, акціонери товариства ма-
ють можливість ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріа-
лами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 
26 квітня 2018 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 10.00 год. до 
12.00 год. за адресою: Україна, 21100, м. Вінниця, вул. Магістратська, буд. 2, 
к. 407. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами 
(документами) зборів – Марценюк Анатолій Олександрович (начальник від-
ділу з питань корпоративних прав ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»).

27 квітня 2018 року ознайомлення акціонерів з матеріалами (докумен-
тами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, від-
буватиметься у місці проведення реєстрації для участі у річних загальних 
зборах та у місці проведення річних загальних зборів акціонерів. 

З дня отримання даного повідомлення і до початку річних загальних 
зборів акціонери мають право надавати письмові запитання щодо питань, 
включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денно-
го загальних зборів. Товариство приймає відповідні письмові запитання за 
адресою: Україна, 21100, м. Вінниця, вул. Магістратська, буд. 2, к. 407. То-
вариство зобов’язане надавати письмову відповідь на письмове запитання 
акціонера щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних 
зборів та порядку денного загальних зборів, протягом 3 (трьох) робочих 
днів з дня отримання відповідного письмового запитання (але у будь-якому 
випадку до дати проведення загальних зборів) шляхом направлення такої 
письмової відповіді простим листом на адресу акціонера, зазначену у від-
повідному письмовому запитанні. Товариство може надати одну загальну 
відповідь на всі запитання однакового змісту шляхом розміщення такої від-
повіді на власному веб-сайті товариства.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів товариства, а також щодо 
нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може пе-
ревищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не 
пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів то-
вариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж 
за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо 
включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити від-
повідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени 
наглядової ради товариства мають містити інформацію про те, чи є запро-
понований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що 
кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного 
директора.Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів това-
риства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (наймену-
вання) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних 
йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також 
кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропону-
ється цим акціонером до складу органів товариства.

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

також інформація, зазначена в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні 
товариства»: http://www.voe.com.ua.

Станом на 16.03.2018р. (на дату складання переліку осіб, яким надси-
лається повідомлення про проведення річних загальних зборів) загальна 
кількість простих іменних акцій ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» становить 
3 097 366 шт., кількість голосуючих акцій - 3 089 633 шт.

Проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів:
1. Прийняття рішення про обрання складу і членів лічильної комісії річ-

них загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та про при-
пинення їх повноважень.

2. Обрання голови річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯ-
ОБЛЕНЕРГО».

3. Обрання секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯ-
ОБЛЕНЕРГО».

4. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних загальних 
зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та зміна послідовності 
розгляду питань, винесених на розгляд річних загальних зборів акціонерів 
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

5. Звіт Виконавчого органу ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про результа-
ти фінансово-господарської діяльності ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 
2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.

6. Звіт Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про роботу у 
2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.

7. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 
2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.

8. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) 
ПАТ «ВІННИЦЯ ОБЛЕНЕРГО» за 2017 рік.

9. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за підсум-
ками роботи у 2017 році.

10. Затвердження результатів роботи ДП «Готель «Енергетик» за 
2017 рік.

11. Внесення змін до статуту ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ», єдиним власни-
ком якого є ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

12. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради 
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

13. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛ-
ЕНЕРГО».

14. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради 
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

15. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), 
що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯ-
ОБЛЕНЕРГО»; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядо-
вої ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

16. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії 
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

17. Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
18. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), 

що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯ-
ОБЛЕНЕРГО»; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної 
комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «ВІННИцЯоБЛЕНЕРГо» (тис. грн.) 

(на основі даних консолідованої фінансової звітності, складеної у 
відповідності до МСфЗ)

(інформацію наведено у відповідності до п. 6 Додатку 46 до Положен-
ня про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затверджено-
го рішенням НКЦПФР від 03.12.2013р. №2826)

Найменування показника період
2017 рік 2016 рік

Усього активів 1 426 870 1 075 294
Основні засоби (за залишковою вартістю) 820 090 742 538
Запаси 16 650 12 194
Сумарна дебіторська заборгованість 295 270 210 484
Гроші та їх еквіваленти 150 116 19 201
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 589 115 282 192
Власний капітал 958 782 665 365
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 30 974 30 974
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 41 631 86 858
Поточні зобов’язання і забезпечення 397 728 293 655
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

294 139 95 523

Середньорічна кількість акцій (шт.) 3 097 366 3 097 366
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

94,96 30,84

Телефон для довідок: (0432) 52-50-17.
ПАТ «ВІННИцЯоБЛЕНЕРГо»
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РІЧНА ІНфоРМАцІЯ
емітента цінних паперів  

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «АТП-1», 
03746384, Промислова,1, м.Київ, 
Голосiївський район, 01013, (044) 
285-73-91

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

23.03.2018р.

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

WWW.atp1.kiev.ua

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

Приватне підприємство «АУДИ-
ТОРСЬКА ФІРМА АСЕМ», 
40268325

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 20.04.2017 року. Кво-
рум зборів: 91,45% до загальної кількості голосів.
Порядок денний даних чергових Загальних зборів:
1. Обрання Голови та секретаря загальних зборів, обрання лічільної ко-
місії, затвердження регламенту зборів
2. Прийняття рішення за наслідкамми розгляду звіту виконавчого органу 
за 2016рік, затвердження основних напрямків діяльності Товариства в 
2017 році.
3. Прийняття рішення за наслідкамми розгляду звіту та висновків ревізій-
ної комісії про діяльність Товариства в 2016 році.
4. Прийняття рішення за наслідкамми розгляду звіту Наглядової ради за 
2016 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Про розподіл і використання прибутку за 2016 рік.
7. Про виплату дивідендів за результатами діяльності Товариства в 
2016 році.
8. Про схвалення рішень Наглядової ради товариства стосовно надан-
ня згоди на укладення договору-доручення між ПАТ «АТП-1» та 
ТОВ  «СВР ТЕХНОЛОДЖІ»(протокол від 05.10.2016р.№05102016/1), а 
також рішення за наслідками розгляду звіту про виконання договору-
доручення від 15.05.2013р. №15052013 (протокол від 14.09.2016р. 
№14092016/1).
9. Про матеріально-фінансове забезпечення Наглядової ради, а також 
про внесення змін до умов цивільно-правового договору(контракту) з 
членом Наглядової ради, що є головою Наглядової ради, які пов'язані зі 
зміною розміру винагороди, та обрання особи, уповноваженої на підпи-
сання відповідних змін до договору.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:
Наглядова рада, акціонери, що володіють в сукупності більш ніж 5 % про-
стих акцій. 
Результати розгяду питань порядку денного:
Перше питання: 
Збори вирішили: Обрати Гріншпона Михайла Петровича - Головою збо-
рів,
Бондаренка Станіслава Вікторовича - Секретарем зборів 
Затвердити персональний склад лічильної комісії у складі:- Нестерен-
ко  В.В., Гордієнко В.І., Бойко В.О..
Встановити наступний регламент роботи зборів: 
-виступаючим з доповіддю до 20хв.,
-виступаючим для надання відповідей на запитання до 15хв., 
-приймати рішення по кожному питанню окремо,
-голосування по питанням порядку денного проводити з використанням 
бюлетнів для голосування, -ставити питання до виступаючих в письмовій 
формі у вигляді записок, які передавити до секрктаря зборів. 
Друге питання:
Збори вирішили: 
Затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансово-
господарської діяльності товариства за 2016 рік , затвердити основні на-
прямки діяльності Товариства в 2017 році.
Третє питання:
Збори вирішили:
Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про діяльність Товариства 
в 2016 році. 

Четверте питання:
Збори вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік. 
П’яте питання:
Збори вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік, включа-
ючи фінансові показники (форма № 1, форма №2, форма № 3, форма 
№ 4 ). 
Шосте питання:
Збори вирішили: За результатами діяльності у 2016 році Товариство 
отримало чистий прибуток в розмірі 1423 тис. грн., а отже: у фонд розви-
тку виробництва направити 923 тис.грн; -фонд виплати дивідендів на-
правити 500 тис.грн; -резервний фонд не нараховувати, так як у попере-
дні роки нарахування відбулося наростаючим підсумком на всю 
необхідну суму.
Сьоме питання:
Збори вирішили: Здійснити виплату дивідендів акціонерам ПАТ «АТП-1» 
за рахунок частини чистого прибутку (в сумі 500 тис.грн.), отриманого за 
результатами роботи Товариства в 2016 році. Затвердити розмір річних 
дивідендів за 2016 рік, що виплачується з розрахунку на одну просту 
іменну акцію ПАТ «АТП-1» 0,1267грн. Виплата дивідендів здійснюється 
Товариством шляхом видачі грошових коштів з каси Товариства та/або 
шляхом безготівкового переказу грошових коштів на рахунок акціонера, 
видкритий в банківській установі..
Восьме питання:
Збори вирішили: Схвалити рішення Наглядової ради Товариства стосов-
но надання згоди на укладення договору-доручення між ПАТ «АТП-1» та 
ТОВ «СВР ТЕХНОЛОДЖІ»(протокол від 05.10.2016р.№05102016/1), а 
також рішення за наслідками розгляду звіту про виконання договору-
доручення від 15.05.2013р. №15052013 (протокол від 
14.09.2016р.№14092016/1).
Дев'яте питання:
Збори вирішили:
- затвердити річний кошторис витрат на утримання Наглядової ради 
ПАТ «АТП-1» у сумі 60000 грн.;
- внести зміни до п.2,1 Договору з Головою Наглядової ради 
ПАТ «АТП-1»від 22.04.2015р., шляхом викладення його у нові редак-
ції, а саме «2.1. Щомісячний розмір винагороди у відповідності до 
рішення Загальних зборів становить 25000 (двадцять п'ять ти-
сяч) грн.00коп.» Обрати директора Товариства - Данічева Висиля 
Миколайовича, особою, яка уповноважується на підписання відпо-
відних змін до договору.
Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 31.08.2017 року. 
Кворум зборів: 98,867% до загальної кількості голосів.
Порядок денний позачергових загальних зборів:
1.Обрання лічильної комісії, обрання голови та секретаря позачергових 
загальних зборів, затвердження регламенту зборів. 
2.Про зміну типу Товариства. Визначення дати набрання чинності рішен-
ня про зміну типу Товариства.
3.Про зміну найменування Товариства. Визначення дати набрання чин-
ності рішенням про зміну найменування Товариства.
4.Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження 
його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи для прове-
дення державної реєстрації Статуту Товариства. Визначення дати 
набрання чинності рішенням про внесення змін до Статуту Товари-
ства. 
5.Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викла-
дення їх в новій редакції, а саме Положення про Наглядову Раду, Поло-
ження про Виконавчий орган, Положення про Загальні збори акціонерів 
та скасування Положення про Ревізійну комісію.
6.Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Нагля-
дової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визна-
чення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових до-
говорів з ними.
7.Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової 
ради Товариства.
8.Обрання членів наглядової ради Товариства.
9.Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної ко-
місії.
10.Про схвалення рішення Наглядової ради товариства (Протокол від 
10  липня 2017 року № 10072017/1) щодо переобрання голови наглядо-
вої ради, а також припинення повноважень виконавчого органу (директо-
ра) та обрання виконавчого органу.
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.
Перше питання. Збори вирішили: 
1) Обрати Головою Лічильної комісії Дмитренка Дмитра Олександрови-
ча, Членом Лічильної комісії Нескоромного Андрія Валерійовича, Чле-
ном Лічильної комісії Бойко Марію Володимирівну.

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «АТП-1»
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2) Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосуван-
ня: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстрацій-
ної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціоне-
рам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом 
бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі 
акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і 
текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені 
шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими 
Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної 
комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить 
підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недій-
сні бюлетені. 
3) Обрати Головою зборів Панченка Анатолія Валерійовича, Секретарем 
зборів Бондаренка Станіслава Вікторовича.
4) Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хви-
лин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у 
письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціо-
нера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження на-
давати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера 
або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюле-
тенями.
Друге питання.
Збори вирішили: Змінити тип товариства з Публічного акціонерного това-
риства на Приватне акціонерне товариство. Зміни набувають чинності з 
дня державної реєстрації Статутних документів.
Третє питання.
Збори вирішили: Змінити найменування Публічного акціонерного товари-
ства «АТП-1» на Приватне акціонерне товариство «АТП-1». Зміни набу-
вають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.
Четверте питання.
Збори вирішили: 
1. Внести зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «АТП-1» 
та затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товари-
ства «АТП-1».
2. Уповноважити Директора Товариства Куденка Віталія Григоровича під-
писати від імені Товариства Статут у новій редакції.
3. Доручити Директору Товариства Куденку Віталію Григоровичу здійсни-
ти всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статутних документів.
4. Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних доку-
ментів.
П'яте питання.
Збори вирішили: Затвердити нову редакцію внутрішніх положень Товари-
ства, а саме Положення про Наглядову раду, Положення про Виконавчий 
орган та Положення про Загальні збори акціонерів. Скасувати положен-
ня про Ревізійну комісію Товариства.
Шосте питання.
Збори вирішили: Встановити щомісячний розмір винагороди члена на-
глядової ради Товариства у розмірі 5000 (п’ять тисяч) гривень 00 копійок. 
Затвердити умови оплатних цивільно-правових договорів, що укладати-
муться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган То-
вариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової 
Ради на період їх обрання.
Сьоме питання.
Збори вирішили: Припинити повноваження членів наглядової ради Това-
риства: Гріншпона Михайла Петровича, Бондаренко Станіслава Вікторо-
вича, Марісова Євгена Олександровича, Панченко Анатолія Валерійови-
ча, Приватного акціонерного товариства Холдингова компанія 
«Київміськбуд».
Восьме питання.
Збори вирішили: До складу наглядової ради Товариства обрано:
Рощенко Максим Миколайович 337550 штук простих іменних акцій 
ПАТ «АТП-1»
Бондаренко Станіслав Вікторович 523697 штук простих іменних акцій 
ПАТ «АТП-1»

Панченко Анатолій Валерійович 609040 штук простих іменних акцій 
ПАТ «АТП-1»
Катриченко Юрій Олексійович (представник акціонера Приватне акціо-
нерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд»). 1183176 штук 
простих іменних акцій ПАТ «АТП-1»
Прокоф’єв Сергій Валерійович 483 380 шт. простих іменних акцій 
ПАТ «АТП-1»
Дев'яте питання.
Збори вирішили: Припинити повноваження членів ревізійної комісії: Ма-
рісової Ірини Вікторівни; Шаблі Дмитра Васильовича; Данічева Олексан-
дра Вадимовича.
Десяте питання.
Збори вирішили: Схвалити рішення Наглядової ради товариства (Про-
токол від 10 липня 2017 року № 10072017/1) щодо переобрання голови 
наглядової ради, а також припинення повноважень виконавчого органу 
(директора) та обрання виконавчого органу. Визнати рішення Наглядової 
ради товариства (Протокол від 10 липня 2017 року № 10072017/1) таким, 
що прийнято в інтересах Товариства та його акціонерів.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: 
акціонери, що володіють в сукупності більш ніж 10 % простих акцій. 
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: 
Наглядова рада, акціонери, що володіють в сукупності більш ніж 10 % 
простих акцій.
6. Інформація про дивіденди 

За результатами звітного 
періоду

У звітному періоді

за простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

за 
простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн

0 0 476957,70 0

Нараховані диві-
денди на одну ак-
цію, грн

0 0 0,127 0

Сума виплачених/ 
перерахованих ди-
відендів, грн

0 0 445129,43 0

Дата складення 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання диві-
дендів

01.01.1900 01.01.1900 01.06.2017 01.01.1900

Опис Дата прийняття рішення про виплату дивідендів: 
20.04.2017р.;
Порядок виплати дивідендів: 
виплата дивідендів здійснювалась шляхом видачі 
грошових коштів з каси Товариства та шляхом без-
готівкового переказу грошових коштів на рахунок ак-
ціонера, відкритий в банківській установі. Виплата 
дивідендів проводилась в повному осбязі по мірі 
надходження заяв акціонерів та фінансової можли-
вості Товариства у межах терміну виплати дивіден-
дів. ;
Спосіб виплати дивідендів : безпосередньо акціоне-
рам;
Строк виплати дивідендів: Дата початку виплати ди-
відендів - 01.07.2017р.
Дата закінчення виплати дивідендів - 20.10.2017р.;
Питання про виплату дивідендів за результатами 
звітного 2017р. буде вирішуватись на чергових за-
гальних зборах акціонерів у квітні 2018р. .

Директор ПрАТ «АТП-1»  В.Г.Куденко
23.03.2018р.

До уваги акціонерів Публічного акціонерного товариства «Карлівський 
машинобудівний завод» (далі – «Товариство»), код ЄДРПОУ 14311169, 
місцезнаходження Товариства: 39500, Україна, Полтавська область, Карлів-
ський район, м.Карлівка, вул. Сергія Нігояна, 2

Повідомляємо Вас про проведення річних Загальних зборів акціоне-
рів Публічного акціонерного товариства «Карлівський машинобудівний 
завод».

Місце реєстрації учасників та проведення річних Загальних зборів: 
Украї на, Полтавська область, Карлівський район, м. Карлівка, вул. Сер-
гія Нігояна, 2, актовий зал заводоуправління Публічного акціонерного 
товариства «Карлівський машинобудівний завод».

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників ак-
ціонерів) для участі в річних Загальних зборах: 27 квітня 2018 року, з 11 го-
дини до 11 години 55 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) річних Загальних зборів: 27 квітня 
2018 року о 12 годині 00 хвилин.

Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних зборах акціонерів встановлена 20 квітня 2018 року (станом на 
24 годину).

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії; 
2. Затвердження Регламенту Загальних зборів акціонерів;

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «КАРЛІВСьКИй МАШИНоБУДІВНИй ЗАВоД»
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3. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту генерального директора Товариства про результати 
фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік;

4. Звіт Наглядової ради товариства за 2017 рік та прийняття рішення за 
наслідками його розгляду;

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

6. Затвердження Річного звіту Товариства за 2017 рік;
7. Затвердження порядку розподілу прибутку, порядку покриття збитків, 

прийняття рішення щодо виплати дивідендів за результатами діяльності То-
вариства за 2017 рік;

8. Прийняття рішення про затвердження значних правочинів, вчинених 
Товариством протягом періоду з 27 квітня 2017 року по 27 квітня 

2018 року;
9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

товариством в період з 27.04.2018 року по 27 квітня 2019 року включно, із 
зазначенням характеру правочинів та їх сукупної граничної вартості.

10. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом ви-
кладення його в новій редакції;

11. Обрання уповноваженої особи для підписання Статуту від імені това-
риства та здійснення необхідних дій для проведення державної реєстрації 
Статуту Товариства в новій редакції.

12. Припинення повноважень членів Наглядової ради товариства;
13. Обрання членів Наглядової ради товариства;
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх вина-
городи, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-
правових договорів з членами Наглядової ради.

Даний проект порядку денного річних Загальних зборів акціонерів 
вважати порядком денним чергових річних Загальних зборів акціонерів 

Товариства. які відбудуться 27 квітня 2018 року, у разі відсутності пропози-
цій до нього від інших акціонерів.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
порядку денного розміщена на веб-сайті товариства за адресою:  
www.kmzindustries.ua.

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі пас-
порт та довіреність на право участі у річних Загальних зборах акціонерів 
Товариства, оформлену згідно з вимогами законодавства (для представни-

ків юридичних та фізичних осіб).
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 

денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери ПАТ «Кар-
лівський машинобудівний завод» можуть ознайомитися з дати надіслання 
акціонерам даного повідомлення до дати проведення річних Загальних збо-
рів щоденно(крім суботи та неділі, вихідних та святкових днів), з 09 години 
00 хвилин до 16 години 00 хвилин за адресою: 39500, Полтавська область, 
Карлівський район, м. Карлівка, вул. Сергія Нігояна, 2, юридичний відділ.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного є начальник 
юридичного відділу Півненко Ірина Володимирівна. Телефон для довідок 
(05346) 2-21-38.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «Карлівський машинобудівний завод» за 2017 рік, тис.грн.

Найменування показника Період
Попередній 

2016 рік
Звітний 
2017 рік

Усього активів 146 568 230 521
Основні засоби 30 225 32 414
Довгострокові фінансові інвестиції 20 20
Запаси 65 311 112 191
Сумарна дебіторська заборгованість 31 097 29 095
Грошові кошти та їх еквіваленти 8 207 36 145
Нерозподілений прибуток 37 118 49 968
Збиток 0 0
Власний капітал 49 864 62 714
Статутний капітал 1 760 1 760
Довгострокові зобов’язання 12 214 1237
Поточні зобов’язання 84 490 166 570
Чистий прибуток (збиток) 415 12 850
Середньорічна кількість акцій 7 039 082 7 039 082
Кількість власник 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) 538 519

Наглядова рада ПАТ «Карлівський машинобудівний завод»

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ДАВЕНТо-УКРАЇНА» 

(надалі по тексту Товариство), місцезнаходження якого: місто Київ, За-
лізничне шосе, будинок 57, повідомляє про проведення чергових загаль-
них зборів акціонерів, що відбудуться 27 квітня 2018 року об 11.00 годині за 
адресою: місто Київ, Залізничне шосе, будинок 57, ІІІ поверх, офіс 72. Реє-
страція акціонерів (їх представників) буде здійснюватись в день проведен-
ня чергових загальних зборів за адресою їх проведення з 10.00 години до 
10.50 години в приміщенні де проводяться загальні збори. Дата складення 
переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах 
23 квітня 2018 року. Для участі у чергових загальних зборах акціонеру не-
обхідно мати документ, що посвідчує особу акціонера, представнику акціо-
нера - довіреність на участь у загальних зборах та документ, що посвідчує 
особу представника

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

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

розгляду річного звіту Товариства за 2017 рік.
3. Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідка-

ми розгляду звіту Ревізора 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. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
7. Затвердження Статуту Акціонерного товариства «ДАВЕНТО-

УКРАЇНА» в новій редакції.
8. Обрання осіб уповноважених на підписання Статуту Акціонерного то-

вариства «ДАВЕНТО-УКРАЇНА» в новій редакції та здійснення його дер-
жавної реєстрації.

9.Затвердження Положень Акціонерного товариства «ДАВЕНТО-
УКРАЇНА» про корпоративне управління, про загальні збори акціонерів, про 
Наглядову раду, про Виконавчий орган, про Ревізора.

10. Про відкликання Наглядової ради Товариства.
11. Про обрання Наглядової ради Товариства.
12.Про затвердження умов цивільно-правового договору, який буде 

укладатись з членами Наглядової ради Товариства.
13. Про відкликання Ревізора Товариства.
14.Про обрання Ревізора Товариства.

Веб-сайт Товариства в мережі Інтернет на якому розміщена інформацію 
про проведення чергових загальних зборів акціонерів - http://davento.org

Пропозиції від акціонерів до порядку денного чергових загальних зборів 
акціонерів будуть прийматись Виконавчим органом Товариства за місцез-
находженням Товариства в робочі дні з 10.00 до 16.00 не пізніше, ніж за 
20  днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу 
органів Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних 
зборів у робочі дні з 10.00 до 13.00 за адресою: місто Київ, Залізничне 
шосе, будинок 57( ІІІ поверх, кабінет 23).

Ознайомлення акціонерів з матеріалами стосовно порядку денного черго-
вих загальних зборів акціонерів, буде здійснюватись за місцезнаходженням То-
вариства в робочі дні з 10.00. до 13.00 (ІІІ поверх, кабінет 23), починаючи з 
28.03.2018 року Відповідальною особою за ознайомлення акціонерів з матеріа-
лами стосовно порядку денного загальних зборів акціонерів є Голова Наглядо-
вої ради Голяченко Галина Сергіївна (телефон для довідок 044-206-70-95).

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 5750,8 5541,8
Основні засоби 32,8 38,5
Довгострокові фінансові інвестиції 5084,7 5084,6
Запаси 2,0 2,0
Сумарна дебіторська заборгованість 340,2 136,7
Грошові кошти та еквіваленти 65,1 54,8
Нерозподілений прибуток 87,1 86,0
Власний капітал 5218,8 5217,7
Статутний капітал 5131,7 5131,7
Довгострокові зобов’язання 178,1 134,7
Поточні зобов’язання 353,9 189,4
Чистий прибуток (збиток) 1,1 51,7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 20 526 900 20 526 900
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) 24 23
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Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів 
Приватного акціонерного товариства «Дніпрометиз»

(ідентифікаційний код 05393145, місцезнаходження: 49000, Дніпропе-
тровська область, місто Дніпро, проспект Слобожанський, 20)

Приватне акціонерне товариство «Дніпрометиз» (надалі також – 
ПрАТ «Дніпрометиз» або «Товариство») повідомляє про скликання річних 
Загальних зборів акціонерів (надалі також – «ЗЗА») ПрАТ «Дніпрометиз», 
які будуть проведені 27 квітня 2018 року о 10 год. 00 хв. за місцевим ча-
сом за адресою: Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 1, 
будівля заводського клубу, поверх 2, конференц-зал. Дата складання 
переліку акціонерів, які мають право на участь у річних ЗЗА Товариства – 
23.04.2018 на 24 год. 00 хв.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у ЗЗА Товариства 
здійснюватиметься 27.04.2018 за місцем їх проведення з 09 год. 00 хв. до 
09 год. 45 хв. за місцевим часом.

Для реєстрації на участь у річних ЗЗА Товариства акціонер повинен 
мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну 
довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

УВАГА!!! Відповідно до абз. 2 п. 10 р. VI «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ 
ПОЛОЖЕННЯ» Закону України «Про депозитарну систему», у разі якщо 
власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим 
Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору 
про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не 
здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у 
цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери тако-
го власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховують-
ся при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Для участі у ЗЗА Товариства акціонерам необхідно при собі мати пас-
порт, а представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену згідно 
чинного законодавства України.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в ч. 4 ст. 35 За-
кону України «Про акціонерні товариства» розміщена на власному веб-
сайті Товариства: www.dneprometiz.com

Після отримання повідомлення про проведення ЗЗА Товариства акціоне-
ри користуються правами, передбаченими ст.ст. 36 і 38 Закону України «Про 
акціонерні товариства» протягом строків, передбачених цими статтями.

Пропозиції щодо порядку денного ЗЗА Товариства приймаються Това-
риством за адресою: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр. Слобо-
жанський, 20, будівля заводоуправління, 2-й пов., каб. 209 у письмовій 
формі, оформлені згідно чинного законодавства й Статуту Товариства. За 
цією ж адресою акціонери можуть ознайомитись з документами, 
пов’язаними із порядком денним ЗЗА Товариства, в робочі дні (з понеділка 
по п’ятницю) з 14 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. Особа, відповідальна за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами, – Посадова особа: гене-
ральний директор Товариства Якушев Олександр Сергійович, корпоратив-
ний секретар Товариства Халемін Максим Борисович, т.р. +38(056)3762619. 
Матеріали для ознайомлення надаються лише на письмовий запит акціо-
нера та після підтвердження в установленому порядку статусу акціонера 
Товариства. Запит подається на ім’я генерального директора Товариства 
за місцезнаходженням Товариства та повинен містити такі відомості: для 
фізичної особи – прізвище, ім’я, по-батькові (зазначаються повністю), рек-
візити паспорту (серія, номер, ким і коли виданий), місце проживання за 
реєстрацією, адресу для поштових відправлень та контактний телефон (за 
наявності), ідентифікаційний номер; для юридичної особи – повне найме-
нування, ідентифікаційний код (для резидентів) або реєстраційний код в 
торговому (банківському, судовому) реєстрі країни реєстрації (для нерези-
дентів), місцезнаходження, адресу для поштових відправлень та контакт-
ний телефон (за наявності). Запит має бути підписаний акціонером Товари-
ства, який його подає, або його уповноваженим представником (який 
повинен підтвердити свої повноваження відповідним документом). На за-
питі повинен бути поставлений відбиток печатки акціонера – юридичної 
особи (за наявності) або зроблена примітка, що такий акціонер діє без пе-
чатки.

Порядок участі та голосування на ЗЗА Товариства за довіреністю:
Довіреність на право участі та голосування на ЗЗА, видана фізичною 

особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які 
вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною уста-
новою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондо-
вого ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на ЗЗА від 
імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповнова-
женою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та 
голосування на ЗЗА може містити завдання щодо голосування, тобто пере-
лік питань, порядку денного ЗЗА із зазначенням того, як і за яке (проти 
якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на ЗЗА пред-
ставник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо го-
лосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, пред-
ставник вирішує всі питання щодо голосування на ЗЗА на свій розсуд. 
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на 

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

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про 
проведення загальних зборів загальна кількість акцій становить 
1  226  200  штук, кількість голосуючих акцій становить 1 213 836 штук.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1) Обрання членів лічильної комісії ЗЗА Товариства та прийняття рішен-

ня про припинення їх повноважень.
2) Обрання голови та секретаря ЗЗА Товариства.
3) Затвердження порядку (регламенту) проведення ЗЗА Товариства.
4) Заслуховування звіту Наглядової ради Товариства про підсумки ді-

яльності Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгля-
ду звіту.

5) Заслуховування звіту генерального директора Товариства про під-
сумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту.

6) Заслуховування звіту й висновків Ревізійної комісії Товариства за 
2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту й висновків.

7) Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
8) Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік з урахуванням передбаче-

них законом вимог.
9) Внесення змін до Статуту Товариства й затвердження його в новій 

редакції.
10) Делегування повноважень щодо підписання нової редакції Статуту 

Товариства і визначення уповноваженої особи, відповідальної за реєстра-
цію Статуту в державних органах. Надання повноважень щодо вчинення 
дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту та здій-
сненням дій, пов’язаних із внесенням змін до відомостей про Товариство, 
що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань.

11) Затвердження Положень про Загальні збори акціонерів, про Нагля-
дову раду, про Виконавчий орган та про Ревізійну комісію Товариства. За-
твердження їх в новій редакції, уповноваження осіб на посвідчення вну-
трішніх Положень Товариства.

12) Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів 
Наглядової ради Товариства.

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

ся з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх вина-
городи, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 
(контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

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

16) Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
17) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх вина-
городи, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 
(контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.

18) Прийняття рішення про схвалення значного правочину, укладеного 
(і вже реалізованого) Товариством з ТОВ «Метінвест-СМЦ» за договором 
поставки № П-487951/11/16 від 13.12.2016 про закупівлю сировини (катан-
ки) за специфікаціями до нього №№ 1–18 (сукупно).

19) Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Това-
риством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протя-
гом року з дати прийняття такого рішення в межах фінансово-господарської 
діяльності.
основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.):
Найменування показника Період

2017 р. 
(звітний)

2016 р. 
(попередній)

Усього активів 714 885 538 783
Основні засоби 192 314 191 317
Запаси 159 901 59 703
Сумарна дебіторська заборгованість 153 327 179 688
Гроші та їх еквіваленти 142 466 90 031
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

20 064 – 42 039

Власний капітал 179 543 120 565
Зареєстрований статутний капітал 83 480 83 480
Довгострокові зобов’язання і забезпечення --- ---
Поточні зобов’язання і забезпечення 533 483 416 002
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

58 292 32 561

Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 226 200 1 226 200
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

47,53874 26,55440

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ДНІПРоМЕТИЗ»
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ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«СТРАХоВА КоМПАНІЯ «ЕТАЛоН»

26 березня 2018 р.  м. Київ
ПоВІДоМЛЕННЯ ПРо ПРоВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛьНИХ ЗБоРІВ 
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Еталон» (Това-

риство), адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 33Б, 2-й під’їзд, повідомляє, що 
річні загальні збори акціонерів (Збори) відбудуться 27 квітня 2018 року о 
10-00 годині за адресою: 03067, м. Київ, вул. Гарматна, 8, кім. 1.

Реєстрація акціонерів, їх представників для участі у Зборах буде про-
водитись з 09.30 по 10.00 годин за адресою: 03067, м. Київ, вул. Гармат-
на,  8, кім. 1.

Для реєстрації акціонери, їх представники повинні при собі мати доку-
менти, що посвідчують особу – паспорт та довіреність (для представників). 
Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних зборах акціонерів 
буде складений станом на 23 квітня 2018 року.

Акціонери, їх представники можуть ознайомитися з матеріалами та 
отримати інформацію щодо Зборів у робочі дні, час з 09.00 год. до 18.00 год. 
за адресою: 03067, м. Київ, вул. Гарматна, 8, кім. 1.

Відповідальна особа Товариства – начальник юридичного управління 
Ложкін Д.Ю., тел. (044) 392 03 16 (76-59).

Порядок денний:
1. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товари-

ства.
2. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження порядку проведення Загальних зборів акціонерів Това-

риства.
4. Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської 

діяльності у 2017 році.
5. Звіт Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Страхова 

компанія «Еталон» про результати роботи в 2017 році.
6. Звіт Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Страхова 

компанія «Еталон» про результати роботи в 2017 році.
7. Затвердження річного звіту Приватного акціонерного товариства 

«Страхова компанія «Еталон» за 2017 рік:
- затвердження річного фінансового звіту;
- затвердження балансу;
- затвердження аудиторського висновку.
8. Про розподіл прибутку та порядок покриття збитків Приватного акціо-

нерного товариства «Страхова компанія «Еталон» за 2017 рік.
9. Зміна місцезнаходження Товариства.
10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в 

новій редакції.
11. Припинення повноважень попереднього складу Наглядової Ради То-

вариства.
12. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що 

укладатимуться з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх вина-

городи та визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від 
імені Товариства контрактів (договорів) з членами Наглядової Ради. 

14. Припинення повноважень попереднього складу Ревізійної Комісії 
(Ревізора) Товариства.

15. Обрання членів Ревізійної Комісії (Ревізора) Товариства.
16. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що 

укладатимуться з новообраною Ревізійною Комісією (Ревізором), встанов-
лення розміру їх винагороди та визначення уповноваженої особи на укла-
дання та підписання від імені Товариства контрактів (договорів) з новоо-
браною Ревізійною Комісією (Ревізором). 

17. Затвердження положень про Загальні збори акціонерів Товариства, 
про Наглядову Раду Товариства, про виконавчий орган Товариства.

18. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Това-
риства.

Інформація до питання 7 порядку денного:
оcновні показники фінансово-господарської діяльності за 2017рік 

(тис. грн.):
Найменування показника Період

2016 рік
(попередній)

2017 рік
(звітний)

Усього активів 119 781 156 323
Основні засоби 9 053 8118
Інвестиційна нерухомість - 37090
Довгострокові фінансові інвестиції 64 774 72 803
Запаси 114 61
Сумарна дебіторська заборгованість 18 219 5 779
Грошові кошти та їх еквіваленти 19 087 25 118
Нерозподілений прибуток на кінець року - 24 464 - 26 744
Власний капітал 78 892 111 397
Статутний капітал 77 000 77 000
Довгострокові зобов’язання 35 721 29 244
Поточні зобов’язання 5 168 15 682
Чистий прибуток (збиток) - 3 964 - 3 464
Середньорічна кількість акцій (шт.) 77 000 000 77 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 120 86
Довідка за телефоном: (044) 392 03 16 (76-59).
З повагою,
Голова Правління 
Приватного акціонерного товариства
«Страхова компанія «Еталон»  о.о. Кравченко

Шановні акціонери ПрАТ АТП «АГРоТРАНССЕРВІС» !
Дирекція Товариства повідомляє, що загальні збори акціонерів то-

вариства відбудуться 30квітня 2018 року, за адресою місцезнахо-
дження: м.Львів , вул. Городоцька , 367 а, каб. 1

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 
акціонерів: станом на 24 год. 24.04.2018 року.

Проект порядку денного зборів:
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт та затвердження звіту Дирекції Товариства про фінансово-

господарську діяльність Товариства за 2017 рік 
4. Звіт та затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
5. Звіт та затвердження звіту Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.
6. Затвердження річних результатів діяльності, порядку розподілу при-

бутків (покриття збитків) Товариства.
Реєстрація учасників зборів з 10.00 год. за місцем проведення зборів, 

закінчення реєстрації 10.45 год. Для участі у зборах необхідно мати з со-
бою паспорт, або документ, що засвідчує особу, доручення на право пред-
ставляти інтереси акціонера чи групи акціонерів. Порядок участі та голо-
сування на загальних зборах за довіреністю, визначається чинним 
законодавством. Акціонери користуються правами, наданими їм відповід-
но до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства» 
після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, та про-
тягом строку, визначеного цим Законом. У відповідності до вимог Закону 
України «Про акціонерні товариства» та статуту Товариства надає акціоне-
рам можливість ознайомитися з документами необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного та з проектом рішення з питань порядку 
денного в робочі дні та робочий час,за місцезнаходженням Товариства в 

кабінеті приймальні Дирекції Товариства. Адреса веб-сайту на якому мож-
на ознайомитись з документами щодо порядку денного та проектами 
рішень:http://www.agrotransservice.bfg.lviv.ua/

Довідки за телефонами:032/ 297-15-18. Відповідальна особа Брунець 
Тарас Григорович.

основні показники фінансово-господарської діяльності (тис .грн.)
Найменування показника період

Звітний 
2017р.

Попере-
дній 2016р.

Усього активів 2156,6 1884
Основні засоби 349,5 455
Довгострокові фінансові інвестиції 97,3 97
Запаси 0,4 6
Сумарна дебіторська заборгованість 617,1 603
Грошові кошти та їх еквіваленти 770,4 458
Нерозподілений прибуток 1377,3 1151
Власний капітал 2047,8 1821
Статутний капітал 189 189
Довгострокові зобов’язання 
Поточні зобов’язання 100,8 63
Чистий прибуток (збиток) 225,7 533
Середньорічна кількість акцій (шт.) 756000 756000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 18 18

Директор ПрАТ АТП «Агротранссервіс»
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До УВАГИ АКцІоНЕРІВ 
ПРИВАТНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА «КоНцЕРН СТИРоЛ» 

код ЄДРПОУ 05761614
місцезнаходження: Україна, 84610, Донецька область, м. Горлівка, 

вул. Горлівської дивізії, 10
(надалі також ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»).

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНЦЕРН СТИРОЛ» пові-
домляє про проведення 27 квітня 2018 року о 13 год. 00 хв. за місцевим 
часом за адресою: Україна, 33017, Рівненська область місто Рівне, 
м. Рівне-17, корпус 111, заводоуправління ПрАТ «РІВНЕАЗоТ»,  
1-й поверх, актова зала № 1 річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ».

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

1. Про передачу повноважень лічильної комісії річних Загальних збо-
рів акціонерів ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» Товариству з обмеженою від-
повідальністю «УПР-ФІНАНС», що здійснює депозитарну діяльність де-
позитарної установи, схвалення договору з ним.

2. Звіт Правління ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» про результати роботи 
в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

3. Звіт Наглядової ради ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2017 рік. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

4. Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2017 рік. Ви-
сновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської 
діяльності ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2017 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту та висновку Ревізійної комісії.

5. Затвердження річного звіту Дочірнього підприємства «КУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ЦЕНТР» ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2017 рік.

6. Затвердження річного звіту ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 
2017 рік.

7. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи 
ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» у 2017 році.

8. Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії 
ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ».

9. Обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ».
Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 

проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ», а також інформація, зазначена в частині 

четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщена 
на власному веб-сайті Товариства за адресою: http://stirol.ostchem.com. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річ-
них Загальних зборах акціонерів ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» - 

24 година 23 квітня 2018 року.
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних 

зборах здійснюватиметься 27 квітня 2018 року за місцем їх проведення з 
12 год. 00 хв. до 12 год. 45 хв. за місцевим часом.

Для реєстрації на участь у річних Загальних зборах акціонер 
зобов'язаний мати при собі паспорт – для акціонерів – фізичних осіб/до-
кументи, що підтверджують призначення на посаду та наявність необхід-
них повноважень (протокол, рішення, контракт), та паспорт – для керів-
ника виконавчого органу акціонера – юридичної особи, а представник 
акціонера - паспорт та документи, які посвідчують повноваження пред-
ставника акціонера фізичної особи чи акціонера – юридичної особи, 
оформлені згідно з чинним законодавством.

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

органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими доку-
ментами. 

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

Акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про 
акціонерні товариства» надані права, якими вони можуть користуватися 
після отримання повідомлення про проведення загальних зборів. 

Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річ-
них Загальних зборів акціонерів приймаються ПрАТ «КОНЦЕРН СТИ-
РОЛ» за адресою: Україна, 01001, м. Київ, а/с 163-В у письмовій формі, 
оформлені згідно чинного законодавства, Статуту ПрАТ «КОНЦЕРН 
СТИРОЛ» та Положення про Загальні збори акціонерів стосовно пи-
тань  1-8 - не пізніше ніж за 20 днів до дати їх проведення, стосовно пи-
тання 9- не пізніше як за 7 днів до дати їх проведення.

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних 
зборів акціонерів до дати їх проведення акціонери (їх представники) мо-
жуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, в робочі дні 
(з понеділка по п’ятницю з 10 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв., обідня пере-
рва з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв.) за місцезнаходженням Україна, 
33017, Рівненська область місто Рівне, м. Рівне-17, корпус 111, за-
водоуправління ПрАТ «РІВНЕАЗОТ», 2 поверх, кабінет Корпоративного 
секретаря; особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – Корпоративний секретар ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» – 
Янковський  С.В., а також 27 квітня 2018 року за місцем проведення збо-
рів (в фойє). 

Довідки можна отримати за тел. (050) 3473140.
Наглядова рада ПрАТ «КоНцЕРН СТИРоЛ»

основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ «КоНцЕРН СТИРоЛ» (тис. грн.):

Найменування показника період
звітний Попередній

Усього активів 10 100 285 11 674 364*
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

660 612 861 603

Запаси 624 875 626 774*
Сумарна дебіторська заборгованість 6 243 102 8 338 575
Гроші та їх еквіваленти 759 139
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

- 50 994 558 - 45 513 332*

Власний капітал - 48 203 378 - 42 722 152*
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

949 385 949 385

Довгострокові зобов’язання і забезпе-
чення

127 232 98 043

Поточні зобов’язання і забезпечення 58 176 431 54 298 473
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

- 5 469 996 - 6 413 787*

Середньорічна кількість акцій (шт.) 27 125 280 27 125 280
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

- 202 - 236

* зміни в графі «попередній період» пов’язані з виправленням поми-
лок попереднього періоду в частині нарахування резерву під знецінення 
запасів

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «КоНцЕРН СТИРоЛ»

До УВАГИ АКцІоНЕРІВ  
ПРИВАТНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА «ПІДВоДТРУБоПРоВІД»

(місцезнаходження:  
02139, Україна, м. Київ, вул. Курнатовського, б. 20 )

Наглядова рада ПрАТ «Підводтрубопровід» повідомляє про внесення 
змін до порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Підвод-
трубопровід», які відбудуться 26 квітня 2018 року о 13.00 годині за місцез-
находженням Товариства, кімната №1. (повідомлення про проведення за-
гальних зборів опубліковано в газеті Бюлетень «Відомості Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку» №55 від 21.03.2018 р.), шля-
хом включення нового питання. Додано питання №8, а саме:

8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 
Товариством.

Акціонери Товариства, які бажають ознайомитись з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до дати та в день 
проведення загальних зборів, можуть звертатись за адресою: 02139 м. Київ 
вул. Курнатовського, 20, кімната №1, в робочі дні з 9.00 годин до 16.00 го-
дин. Адреса веб-сайту: http://pidvodtr.jimdo.com/

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го – Голова Правління Товариства. 

Довідки за телефоном: (044) 510-4582. Наглядова рада Товариства

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ПІДВоДТРУБоПРоВІД»
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Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо По ГАЗоПоСТАЧАННЮ ТА 

ГАЗИфІКАцІЇ «КоРоСТИШІВГАЗ» (ідентифікаційний код 20413052, місце-
знаходження: 12501, Житомирська область, м. Коростишів, вул. Київська, 
55, далі – Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів 
акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться 28 квітня 
2018 р. о 12 годині 00 хвилин за адресою 12501, житомирська область, 
м. Коростишів, вул.Київська, 55, кабінет №1.

ПРоЕКТ ПоРЯДКУ ДЕННоГо:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів 

лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Мігулько Ольги Олексан-
дрівни, членів лічильної комісії Корнєєвої Таміли Анастасівни та Балашо-
вої Вікторії Миколаївни.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
Проект рішення: Обрати Голову загальних зборів Петрик Євгена 

Олексійовича, секретарем загальних зборів Урчик Євдокію Павлівну.
3. Звіт Правління Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за на-

слідками його розгляду.
Проект рішення: Затвердити звіт Правління Товариства за 

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

наслідками його розгляду.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 

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

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

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

мірі 3 221 тис. грн., покрити за рахунок нерозподіленого прибутку мину-
лих періодів. 

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

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товари-
ства, у зв’язку з приведенням у його відповідність до чинного законодав-
ства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову 
загальних зборів Петрика Євгена Олексійовича та секретаря загальних 
зборів Урчик Євдокію Павлівну підписати Статут в новій редакції. Упо-
вноважити Голову Правління Товариства забезпечити проведення дер-
жавної реєстрації Статуту в новій редакції.

8. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства 
шляхом викладення їх в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Положень Товари-
ства «Про загальні збори акціонерів», «Про наглядову раду» та «Про 
Правління», у зв’язку з приведенням їх у відповідність до чинного законо-
давства України, шляхом викладення в новій редакції.

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

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 28 квітня 
2018 року з 11:00 до 11:45 години за місцем проведення загальних зборів.

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

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

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

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності 
на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право 
участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість 
свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасни-
ків загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, по-
відомивши про це реєстраційну комісію та Правління Товариства, або взя-
ти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних 
зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде 
той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція 
перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосу-
вання на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласни-
ків 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: 12501, Житомирська область, м. Корости-
шів, вул. Київська, 55, кабінет №1, у робочі дні, робочі години, а в день 
проведення загальних зборів - за місцем проведення загальних зборів. По-
садова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами – Голова Правління Кузьменко Володимир Сергійович. Акціонери 
мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству 
письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного 
загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного 
загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних 
зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнахо-
дженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або най-
менування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому 
акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення. Акціонери ма-
ють право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржу-
вати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту 
порядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз’ясненнями щодо 
порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть 
звертатися до Голови Правління Кузьменка Володимира Сергійовича за 
наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про прове-
дення загальних зборів, складеним станом на 12.03.2018 року, загальна 
кількість простих іменних акцій Товариства становить 35340 штук, загальна 
кількість голосуючих акцій Товариства становить 29775 штук.

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

Довідки за телефоном: (04130) 5-80-33.
Наглядова рада

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо По ГАЗоПоСТАЧАННЮ ТА ГАЗИфІКАцІЇ «КоРоСТИШІВГАЗ»

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 АКцІоНЕР-
НЕ ТоВАРИСТВо «ПАРК 
ІНВЕСТ», 34795475, вул. Дегтя-
рівська, буд.27, м.Київ, 04119, 
(044) 581-65-56

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

13.03.2018

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

www.parkinvest.emit.com.ua

РІЧНА ІНфоРМАцІЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕР-
НЕ ТоВАРИСТВо «ПАС І 
Ко», код за ЄДРПОУ 24727853, 
вул.Ярославів Вал, 30/18, м.Київ, 
01034, (044) 4510008

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

21.03.2018

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

www.pasko.emit.com.ua



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №59, 27 березня 2018 р. 
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Шановні акціонери ПрАТ «Агробудмеханізація»!
Наглядова рада ПрАТ «Агробудмеханізація» повідомляє про скликан-

ня річних загальних зборів акціонерів. Повне найменування та місцезна-
ходження товариства: Приватне акціонерне товариство «Агробудмехані-
зація», код за ЄДРПОУ 13708491(адреса місцезнаходження: 08304, 
Київська область, м. Бориспіль, вул. Привокзальна, 76-А). Дата , час і міс-
це проведення загальних зборів: збори відбудуться 26.04.2018 о 
15 год. 00 хв. за адресою: 08304, Київська область, м. Бориспіль, 
вул. Привокзальна,  76-А , кімната № 101, перший поверх. Час початку 
і закінчення реєстрації акціонерів для участі у зборах: реєстрація відбу-
деться з 14 год. 15 хв. по 14 год. 45 хв. у день проведення зборів. Дата 
складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних збо-
рах 22.04.2018 року

ПРоЕКТ ПоРЯДКУ ДЕННоГо 
(ПЕРЕЛІК ПИТАНь, що ВИНоСЯТьСЯ НА ГоЛоСУВАННЯ):

1. Обрання голови та секретаря лічильної комісії.
Проект рішення: Обрати Головою лічильної комісії – Романюк Ольгу Вла-

диславівну, секретарем лічильної комісії - Заєць Віктора Миколайовича.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
Проект рішення: Обрати головою загальних зборів – Шалімова Воло-

димира Ілліча, секретарем загальних зборів – Петрусь Ніну Григорівну.
3. Розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту.
Проект рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за під-

сумками 2017 року. Визнати роботу Наглядової ради у 2017 році задовіль-
ною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і 
положенням його установчих документів. Заходів за результатами розгля-
ду звіту не приймати.

4. Розгляд звіту Правління та прийняття рішень за наслідками розгля-
ду звіту.

Проект рішення: Затвердити Звіт Правління Товариства за підсумками 
2017 року. Визнати роботу Правління у 2017 році задовільною та такою, 
що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням 
його установчих документів. Заходів за результатами розгляду звіту не 
приймати.

5. Розгляд звіту Ревізійної комісії та прийняття рішень за наслідками 
розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за під-
сумками 2017 року. Визнати роботу Ревізійної комісії у 2017 році задовіль-
ною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і 
положенням його установчих документів. Заходів за результатами розгля-
ду звіту не приймати.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити річний Звіт Товариства за 2017 року. 
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Прибуток звітного року залишити у розпорядженні То-

вариства і направити на розвиток та оновлення матеріально-технічної 
бази Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

8. Припинення Дочірнього Підприємства Житлово-Експлуатаційного 
Підприємства «Агробудмеханізація-Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 34783323), 
шляхом його ліквідації відповідно до чинного законодавства України.

Проект рішення: Припинити Дочірнє Підприємство Житлово-
Експлуатаційне Підприємство «Агробудмеханізація-Житлосервіс» (код 
ЄДРПОУ 34783323), шляхом його ліквідації відповідно до чинного законо-
давства України, у зв’язку з незадовільним станом надходження фінансо-
вих потоків від здійснення господарських операцій, складним становищем 
на відповідному ринку товарів та послуг.

9. Призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора) ДП ЖЕП 
«Агробудмеханізація-Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 34783323), визначення 
її повноважень та порядку прийняття нею рішень.

Проект рішення: Призначити ліквідаційну комісію (ліквідатора) 
ДП  ЖЕП «Агробудмеханізація-Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 34783323) у 
наступному складі :

- голова комісії – Романюк Ольга Владиславівна (бухгалтер ПрАТ «Агро-
будмеханізація»), яка проживає (зареєстрована) за адресою: с. Гора,  
Київської області, вул. Чубинського,буд. 10; реєстраційний номер обліко-
вої картки платника податків:2444306748.

- член комісії – Бодня Дмитро Станіславович (заступник директора з 
охорони праці ПрАТ «Агробудмеханізація»), який зареєстрований за 
адресою: Донецька обл., Малинський р-н, селище Олександрівка, вул. Че-
люскінців, буд. 38-А; реєстраційний номер облікової картки платника 
податків:2868707552.

- член комісії – Козлов Сергій Вікторович (механік з ремонту транспор-
ту та механізмів ПрАТ «Агробудмеханізація»), який зареєстрований за 
адресою: м. Торез, Донецької області, вул. Фадєєва, буд.26; реєстрацій-
ний номер облікової картки платника податків: 2888406216.

Наділити голову ліквідаційної комісії повноваженнями керівника (ди-

ректора) ДП ЖЕП «Агробудмеханізація-Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 
34783323) відповідно до установчих документів Дочірнього підприємства 
Житлово-Експлуатаційного підприємства «Агробудмеханізація – Житло-
сервіс» (код ЄДРПОУ 34783323) та чинного законодавства України. Ви-
значити , що рішення в ліквідаційній процедурі з усіх питань приймаються 
комісією. 

10. Порядок та строки проведення ліквідаційної процедури ДП ЖЕП 
«Агробудмеханізація-Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 34783323).

Проект рішення: Затвердити наступний порядок ліквідаційної процеду-
ри ДП ЖЕП «Агробудмеханізація-Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 34783323), 
який передбачає наступні заходи:

- звернення протягом 3-х днів з моменту прийняття рішення, згідно з про-
токол зальних зборів Товариства, до органу, який здійснює державну реєстра-
цію Товариства з повідомленням про припинення ДП ЖЕП «Агробудмеханізація-
Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 34783323) шляхом ліквідації;

- звернення в триденний строк з моменту прийняття рішення про лікві-
дацію ДП ЖЕП «Агробудмеханізація-Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 
34783323) до органів податкової служби та до органів Пенсійного фонду 
України з відповідним повідомленням про ліквідацію ДП ЖЕП 
«Агробудмеханізація-Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 34783323) та організа-
цію позапланових перевірок;

- повернення ліцензій, повідомлення до ліцензійного органу про ліквіда-
цію ДП ЖЕП «Агробудмеханізація-Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 34783323);

- анулювання статусу платника ПДВ;
- організація комплексу робіт щодо звільнення працівників ДП ЖЕП 

«Агробудмеханізація-Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 34783323) у зв’язку з 
ліквідацією;

- визначення терміну у 7(сім) робочих днів на передачу усієї бухгалтер-
ської документації ліквідаційній комісії;

- розгляд вимог кредиторів, заявлених до ДП ЖЕП «Агробудмеханізація-
Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 34783323) протягом двох місяців з моменту 
опублікування державним реєстратором оголошення про припинення ДП 
ЖЕП «Агробудмеханізація-Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 34783323) шля-
хом ліквідації;

- закриття в банківських установах поточних рахунків, які не будуть ви-
користовуватись в процедурі ліквідації ДП ЖЕП «Агробудмеханізація-
Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 34783323);

- проведення інвентаризації та оцінки майна ДП ЖЕП 
«Агробудмеханізація-Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 34783323);

- стягнення дебіторської заборгованості ДП ЖЕП «Агробудмеханізація-
Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 34783323);

- складення та затвердження за результатами виявлення кредиторів 
проміжного ліквідаційного балансу ДП ЖЕП «Агробудмеханізація-
Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 34783323);

- проведення розрахунків з кредиторами ДП ЖЕП «Агробудмеханізація-
Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 34783323);

- Продаж майна ДП ЖЕП «Агробудмеханізація-Житлосервіс» (код 
ЄДРПОУ 34783323), у випадку недостатності грошових коштів для про-
ведення розрахунків з кредиторами ДП ЖЕП «Агробудмеханізація-
Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 34783323);

- Складення та затвердження ліквідаційного балансу ДП ЖЕП 
«Агробудмеханізація-Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 34783323) ;

- Закриття поточного банківського рахунку;
- Зняття ДП ЖЕП «Агробудмеханізація-Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 

34783323) з обліку в органах державної податкової служби, фондах 
загальнообов’язкового державного соціального страхування;

- Проведення розрахунків з учасниками ДП ЖЕП «Агробудмеханізація-
Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 34783323);

- Передача документації , що підлягає довгостроковому зберіганню, до 
відповідної архівної установи;

- Внесення в Єдиний державний реєстр запису щодо припинення 
ДП  ЖЕП «Агробудмеханізація-Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 34783323) 
шляхом ліквідації;

- Вчинення інших заходів, направлених на ліквідацію ДП ЖЕП 
«Агробудмеханізація-Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 34783323) як юридич-
ної особи.

Встановити двомісячний строк для проведення ліквідаційної процеду-
ри ДП ЖЕП «Агробудмеханізація-Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 34783323), 
який може бути збільшений за відповідним рішенням Загальних зборів 
учасників приватного акціонерного товариства «Агробудмеханізація» (код 
ЄДРПОУ 13708491, який є власником ДП ЖЕП «Агробудмеханізація -Жит-
лосервіс») 

11. Організація виконання рішень, прийнятих на цих Загальних зборах 
акціонерів приватного акціонерного товариства «Агробудмеханізація» 
(код ЄДРПОУ 13708491).

Проект рішення: Уповноважити голову правління приватного акціонер-
ного товариства «Агробудмеханізація» (код ЄДРПОУ 13708491) Шалімо-
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ва Володимира Ілліча організувати виконання прийнятих на цих загаль-
них зборах акціонерів приватного акціонерного товариства 
«Агробудмеханізація» (код ЄДРПОУ 13708491) рішень. 

12. Державну реєстрація припинення Дочірнього Підприємства 
Житлово-Експлуатаційного Підприємства «Агробудмеханізація-
Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 34783323). 

Проект рішення: Здійснити державну реєстрацію припинення Дочір-
нього підприємства Житлово-Експлуатаційного підприємства «Агробуд-
механізація – Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 13708491).

13. Визначення особи та надання їй повноважень на здійснення дер-
жавної реєстрації припинення Дочірнього Підприємства Житлово-
Експлуатаційного Підприємства «Агробудмеханізація-Житлосервіс» (код 
ЄДРПОУ 34783323) , з наданням права підпису в усіх документах необхід-
них для вчинення даного правочину. 

Проект рішення:Надати повноваження щодо здійснення державної ре-
єстрації припинення Дочірнього підприємства Житлово-Експлуатаційного 
підприємства «Агробудмеханізація – Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 
13708491) голові ліквідаційної комісії Романюк Ользі Владиславівні, з 
правом підпису в усіх документах необхідних для вчинення даного право-
чину.

14. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної 
комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії: 
Бойко Катерини Сергіївни, Луценко Наталії Вікторівни, Танасійчука Мико-
ли Леонтійовича.

15. Про обрання нового складу Ревізійної комісії, зокрема обрання Го-
лови та членів Ревізійної комісії.

Проект рішення: Обрати Ревізійну комісію у наступному складі: 
Голова Ревізійної комісії – Корницька Віра Леонідівна;
Член Ревізійної комісії – Луценко Наталія Вікторівна;
Член Ревізійної комісії – Танасійчук Микола Леонтійович.
16. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що 

укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії, встановлення 
розміру винагороди.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових або трудових 
договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії. 
Встановити, що члени та голова Ревізійної комісії виконують свої повно-
важення на безоплатній основі.

17. Визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження 
на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії.

Проект рішення:Уповноважити Голову правління приватного акціонер-
ного товариства «Агробудмеханізація» (код ЄДРПОУ 13708491) Шалімо-
ва Володимира Ілліча на підписання договорів з Головою та Членами 
Ревізійної комісії.

18. Попереднє надання згоди на вчинення всіх видів значних право-
чинів, які будуть вчинятися акціонерним товариством у ході поточної ді-
яльності протягом 2018 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, 
робіт, послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків 
вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 
2017 рік, але не більше 95 відсотків вартості активів Товариства за дани-
ми річної фінансової звітності за 2017 рік.

Проект рішення: Надати попередню згоду на вчинення всіх видів зна-
чних правочинів, які будуть вчинятися акціонерним товариством у ході по-
точної діяльності протягом 2018 фінансового року, якщо ринкова вартість 
майна, робіт, послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 від-
сотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності 
за 2017 рік, але не більше 95 відсотків вартості активів Товариства за да-
ними річної фінансової звітності за 2017 рік.

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

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

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

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

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

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

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

Кожний акціонер має право отримувати інформацію і документи необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Від дати наді-
слання повідомлення про проведення загальних зборів до дати прове-
дення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість 
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного. З матеріалами з питань порядку денного можна 
ознайомитися в день проведення зборів за місцем проведення зборів, а 
також в період з дати надіслання повідомлення про проведення загаль-
них зборів по 25.04.2018р. за місцезнаходженням Товариства: Київська 
область, м. Бориспіль, вул. Привокзальна, 76-А у кімнаті № 101, перший 
поверх, звернувшись із письмовою заявою складеною у довільній формі.

Для ознайомлення з документами необхідно пред’явити документ, що 
посвідчує особу та виписку з рахунку в цінних паперах складену на дату 
подання запиту. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інфор-
мація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного: http//agrobudmeh.com/. Особа, відповідальна за озна-
йомлення акціонерів з документами, що стосуються порядку денного 
скликаних Загальних зборів – Яновська Тетяна Віталіївна – член Наглядо-
вої ради, телефон для довідок: (04595) 7-10-27; (067) 409-76-87.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного зборів Товариства, а також щодо нових кан-
дидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищува-
ти кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше 
ніж за 20 днів до дати проведення зборів Товариства, а щодо кандидатів 
до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведен-
ня загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного зборів по-
дається на ім'я Товариства за адресою: 08304, Київська обл., м. Борис-
піль, вул. Привокзальна, буд. 76-А, 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. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку 
денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 

Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу ак-
ціонера або уповноваженого представника; довіреність на право участі в 
зборах для уповноважених представників акціонерів, оформлену відпо-
відно до чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосу-
вання на зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік 
питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке 
(проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на За-
гальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбаче-
но завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання 
щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на 
Загальних зборах 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 заміни-
ти свого представника на зборах. Надання довіреності на право участі та 
голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих За-
гальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого пред-
ставника.

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання 
переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загаль-
них зборів: за станом на 20.03.2018 р. загальна кількість простих акцій 
становить 2156 штук, кількість голосуючих акцій становить 2051 штук.

Телефон для довідок: ((04595) 7-10-27; (067) 409-76-87 .
основні показники фінансово-господарської діяльності 

ПрАТ «Агробудмеханізація» (тис. грн.)
Найменування показника період

Звітний 
2017 рік

Попередній 
2016 рік

 Всього активів 130705 82356
 Основні засоби 20810 16607
Довгострокові фінансові інвестиції 121 121
Запаси 27965 5959
Сумарна дебіторська заборгованість 45166 36503
Грошові кошти та їх еквіваленти 12702 15959
Нерозподілений прибуток 4048 3379
Власний капітал 9354 8685
Статутний капітал 422 422
Довгострокові зобов’язання ----- -----
Поточні зобов’язання 121351 73671
Чистий прибуток (збиток) 669 826
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2156 2156
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

----- -----

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

----- -----

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

321 297

Голова правління  В.І. Шалімов
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ПоВІДоМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІН-

СТИТУТ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ»
Місцезнаходження товариства:
65078, Україна, м. Одеса, вул. Космонавтів, 32

Шановні акціонери!
28 квітня 2018 року о 10.00 годині за адресою: Україна, м. одеса, 

вул. Миколаївська дорога, 253, зал на другому поверсі, кафедра ПСК 
відбудуться загальні збори Товариства.

Реєстрація та їх представників для участі у загальних зборах відбудеть-
ся 28 квітня 2018 року з 09.45 год. до 10.00 год. за адресою: Україна, м. Оде-
са, вул. Миколаївська дорога, 253, зал на другому поверсі, кафедра ПСК. 

Дата складання переліку , які мають право на участь у загальних зборах 
- станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних 
зборів Товариства, тобто на 24.00 год. 24.04.2018 року.

У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь осо-
би, включені до переліку , які мають право на таку участь, або їх представ-
ники. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а 
представникам - паспорт та довіреність на право представляти інтереси 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 повідомленні нижче). Реєстраційна комісія має право 
відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутнос-
ті в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акці-
онера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також 
документів, що підтверджують повноваження представника на участь у за-
гальних зборах товариства.

Проект порядку денного загальних зборів :
1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, 

яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної 
комісії, обрання складу лічильної комісії.

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати 

фінансово-господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Генерального 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. Визначення порядку покриття збитків Товариства за підсумками робо-

ти в 2017 році.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік
9. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
10. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом ви-

кладення Статуту у новій редакції.
11. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що ре-

гламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів 

(контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Това-
риства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

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

16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Проекти рішень з переліку питань 

проекту порядку денного загальних зборів:
1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній устано-
ві, яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій 
лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії.
1.1. Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку 
голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропо-
зицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, 
пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних збо-
рах, повноваження лічильної комісії передати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ’Я», 
з яким Товариством укладено Договір.
1.2. Обрати Лічильну комісію з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕ-
ЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР 
«ПРИДНІПРОВ’Я».

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів:
2.1. Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:
- час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку 
денного - до 3 хвилин.
- час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
- для виступів на Загальних зборах Товариства слово може бути надане 
лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Вико-
навчого органу, Наглядової ради, Ревізору та бухгалтерії Товариства, Голо-
ві та секретарю Загальних зборів, Голові та членам реєстраційної та лі-
чильної комісій.
- усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів 
Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, нада-
ються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю Загальних збо-
рів Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до момен-
ту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням 
прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та за-
свідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.
- голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключ-
но з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затвер-
джені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та 
які були видані учасникам Загальних зборів Товариства для голосування.
- бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного го-
лосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, за-
свідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печат-
ки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.
- обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/
або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення ре-
зультатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних 
зборів Товариства.
- бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він від-
різняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис 
(підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (уповноваженого пред-
ставника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціоне-
ром; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціо-
нер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив 
більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ). акці-
онер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, 
ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під 
час підрахунку голосів.
- бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він 
не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому міс-
тяться сторонні написи та/або виправлення.
- допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або роз-
гляду окремих питань (виключно на підставі рішення ініціаторів загальних збо-
рів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів , 
які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявно-
го кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозиці-
єю, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шля-
хом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування).
- особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадови-
ми особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні 
збори не допускаються (окрім представників засобів масової інформації). 
- у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону 
України «Про акціонерні товариства» перерву до наступного дня. Кількість 
перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. 
Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою 
більшістю голосів , які зареєструвалися для участі в загальних зборах.
- загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість роз-
гляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговос-
ті розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей 
голосів , які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку ден-
ного, винесених на голосування. В разі відсутності проекту рішення з пи-
тання порядку денного та відповідного бюлетеню для голосування, питан-
ня вважається таким, що на голосування не винесено. 
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення За-
гальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх поло-
жень та чинного законодавства України.
- протокол Загальних зборів Товариства від імені Загальних зборів Товари-
ства підписують Голова та Секретар Загальних зборів Товариства. Прото-
кол скріплюється підписом Генерального директора Товариства.
3. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати 
фінансово-господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства:
3.1. Роботу Генерального директора Товариства в 2017 році визнати задо-
вільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства 
і положенням його установчих документів.

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ПРоЕКТНо-ПоШУКоВИй ІНСТИТУТ «ПІВДЕНМЕДБІоСИНТЕЗ»
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2.2. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства в 2017 році затвердити.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності 
в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Нагля-
дової ради Товариства:
4.1. Роботу Наглядової ради в 2017 році визнати задовільною та такою, що 
відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його 
установчих документів.
4.2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвердити.
5. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати пе-
ревірки фінансово-господарської діяльності в 2017 році. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії 
Товариства:
5.1. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2017 році визнати задовільною 
та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і поло-
женням його установчих документів.
5.2. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік затвердити.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік:
6.1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.
7. Визначення порядку покриття збитків Товариства за підсумками 
роботи в 2017 році:
7.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2017 році Товариство 
має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 360,0 тис. грн.
7.2. Розподіл прибутку за 2017 рік не затверджувати, у зв’язку з його від-
сутністю.
7.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності 
Товариства в 2017 році не проводити. Дивіденди за результатами госпо-
дарської діяльності Товариства за 2017 рік не нараховувати та не сплачу-
вати.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік:
8.1. Основні напрями діяльності Товариства на 2018 рік затвердити.
9. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства:
9.1. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ «ПІВДЕНМЕДБІО-
СИНТЕЗ» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІН-
СТИТУТ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ», із зазначенням типу акціонерного то-
вариства у Статуті.
9.2. Змінити тип Товариства з Публічного на Приватне акціонерне товари-
ство. 
10. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом 
викладення Статуту у новій редакції:
10.1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та 
затвердити зміни до Статуту, пов’язані із:
- приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у дію-
чому законодавстві України;
- зміною найменування та типу Товариства, а також із зазначенням 
типу акціонерного товариства у Статуті;
- непоширенням на акціонерне товариство положень пункту 2 частини 
другої статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства».
10.2. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів Товариства право 
підпису Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних 
зборів 28.04.2018 р. 
10.3. Доручити Генеральному директору Товариства особисто або через 
представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в 
установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту То-
вариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів Това-
риства 28.04.2018 р. 
11. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що 
регламентують діяльність органів управління та контролю Товари-
ства:
11.1. Відмінити діючи внутрішні Положення, що регламентують діяльність 
Товариства та його органів управління та контролю;
11.2. Затвердити нові Положення що регламентують діяльність Товариства 
та його органів управління та контролю, а саме:
- «Положення про Загальні збори АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ»; 
- «Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ»;
- «Положення про Генерального директора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ». 
та встановити, що датою набуття чинності в новій редакції Положень, що 
регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, є 
дата проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, за-
твердженій рішенням загальних зборів 28.04.2018 р. 
11.3. Делегувати Генеральному директору Товариства право підпису Поло-
жень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товари-
ства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів 28.04.2018 р. 
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядо-
вої ради Товариства:
12.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних 
зборів 28.04.2018 р. ) членів Наглядової ради Товариства.

12.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних 
зборів 28.04.2018 р. ) членів Наглядової ради Товариства такими, що втра-
чають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами 
Товариства 28.04.2018 р. 
13. обрання членів Наглядової ради Товариства:
* Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється із числа кан-
дидатів, запропонованих акціонерами.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових 
договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами На-
глядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (за-
твердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується 
на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради:
14.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться 
між Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства.
14.2. Уповноважити Генерального директора Товариства у встановленому 
законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та під-
писати цивільно-правові договори між Товариством та обраними членами 
Наглядової ради Товариства.
14.3. Затвердити кошторис по оплаті діяльності Наглядової ради Товари-
ства. Розмір винагороди обраних членів Наглядової ради Товариства вста-
новити у кошторису по оплаті діяльності Наглядової ради Товариства.
15. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізій-
ної комісії Товариства:
15.1.Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних 
зборів 28.04.2018 р. ) членів Ревізійної комісії Товариства.
15.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних 
зборів 28.04.2018 р. ) членів Ревізійної комісії Товариства такими, що втра-
чають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами 
Товариства 28.04.2018 р. 
16. обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
* Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом куму-
лятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

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

Інформація про кількість акцій:
Станом на 15.03.2018 року (дата складення переліку акціонерів, яким 

надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна 
кількість акцій Товариства складає 2 147 700 (два мiльйона сто сорок сiм 
тисяч сiмсот) штук простих іменних акцій.

Станом на 15.03.2018 року (дата складення переліку акціонерів, яким 
надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна 
кількість голосуючих акцій Товариства складає 2 077 589 (два мiльйона 
сiмдесят сiм тисяч п`ятсот вiсiмдесят дев`ять) штук простих іменних акцій.

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

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

дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можли-
вість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного. Посадова особа, відповідальна за порядок озна-
йомлення з документами – Заступник генерального директора з комерцій-
них питань Єгошина О.І. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами 
зборів до 27 квітня 2018 року (включно) у робочі дні (крім суботи та неділі) з 
09.00 год. до 18.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адре-
сою: Україна, м. Одеса, вул. Космонавтів, 32, офіс 2016, розташований на 
другому поверсі 11-ти поверхової будівлі. Відповідальний за ознайомлення 
з матеріалами зборів особа – Єгошина О.І. (Заступник генерального дирек-
тора з комерційних питань).

28 квітня 2018 року (в день проведення загальних зборів) ознайомлення 
з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних збо-
рах та у місці проведення загальних зборів .

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону 
України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користувати-
ся після отримання повідомлення про проведення загальних 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 акціоне-
рам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робо-
чі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних 
зборів - також у місці їх проведення. 

2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування 
з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товари-
ства», акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з 
проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, пе-
редбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості 
і загальної вартості акцій) єдині для всіх .
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3. На отримані до дати проведення загальних зборів письмові запитання 
щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та 
порядку денного загальних зборів, акціонерне товариство до початку за-
гальних зборів надає письмові відповіді. Акціонерне товариство може нада-
ти одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

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

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

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

Пропозиції (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 (акціонера), яким належать мен-
ше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбаче-
них статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі непо-
дання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними 
питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонер-
ного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного това-
риства.

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

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:
Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства 

може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а та-
кож уповноважена особа держави чи територіальної громади.

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

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних 
зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповно-
важена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи 
територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управ-

ління державним чи комунальним майном.
Акціонер має право призначити свого представника постійно або на пев-

ний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представ-
ника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. По-
відомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, 
заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допо-
могою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про елек-
тронний документообіг.

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

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

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

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

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних збо-
рах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який ви-
дав довіреність, замість свого представника.

основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «ППІ «ПІВДЕНМЕДБІоСИНТЕЗ» (тис. грн.)

(інформацію наведено у відповідності до Додатку 46 «Положення про 
розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рі-
шенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826)
Найменування показника 2017 рік 2016 рік
Усього активів 5554 6424
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2443 2549
Запаси 92 70
Сумарна дебіторська заборгованість 2030 3081
Грошові кошти та їх еквіваленти 781 596
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1515 1875
Власний капітал 1549 1909
Зареєстрований (статутний) капітал 22 22
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 24 24
Поточні зобов’язання і забезпечення 3981 4491
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (360) (58)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2147700 2147700
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

(0,16762) (0,02701)

Телефон для довідок: (048) 766-18-92.
ПАТ «ППІ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ»

До уваги акціонерів!
Правління ПрАТ «БоРоДЯНСьКА СПМК-15" повідомляє 

про скликання 27 квітня 2018року чергових загальних зборів акціонерів о 
10:00 за адресою: Київська обл., Бородянський р-н, с.Загальці, 
вул. Шевченка,7.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії. 
2. Обрання керівних органів зборів акціонерів. 
3. Звіт правління про роботу за 2017 рік. 
4. Заключення ревізійної комісії Товариства про результати діяльності 

за 2017 рік. 5. Затвердження фінансового звіту Товариства за 2017 рік. 
6.  Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) товариства. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах, складається 
станом на 24.00 годину 23 квітня 2018 року. Початок реєстрації - 9.00. По-
чаток зборів - 10.00 Для участі в зборах потрібно мати документ, що посвід-
чує особу, для представників акціонерів - довіреність. 

Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком 
денним, за місцем знаходження Товариства в робочі дні з 8-00 до 12-00 в при-
міщенні бухгалтерії, а в день проведення зборів – також в місці їх проведення. 
Відповідальна особа – Колодич Валентина Миколаївна. Адреса власного сай-
ту Товариства, на якому можна ознайомитись із проектами рішень з питань 
порядку денного: spmk-15.kiev.ua. Довідки за телефоном: (04577) 53777 .

Також акціонери можуть подавати товариству письмові запити щодо пи-
тань, 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. 

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

Найменування показника Період
Попередній Звітний 

Усього активів 10836 9201
Основні засоби 297 184
Довгострокові фінансові інвестиції 341 341
Запаси 7671 3396
Сумарна дебіторська заборгованість 1446 4768
Грошові кошти та їх еквіваленти 1081 512
Нерозподілений прибуток 2786 3299
Власний капітал 4106 4619
Статутний капітал 1320 1320
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 6382 3804
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт..) 5280000 5280000
Кількість власних акцій викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 79 69

Голова правління 
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ПоВІДоМЛЕННЯ
ПРо ПРоВЕДЕННЯ ЗАГАЛьНИХ ЗБоРІВ АКцІоНЕРІВ

ПРИВАТНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА 
«УНІВЕРМАГ «ЛУцьК»

(код ЄДРПоУ 01557325)
Приватне акціонерне товариство «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» (43025, Украї-

на, Волинська область, м. Луцьк, проспект Волі, будинок 1) повідомляє про 
проведення 28 квітня 2018 року о 12 год. 00 хв. загальних зборів акціоне-
рів, які відбудуться за адресою: 43025, Україна, Волинська область, 
м. Луцьк, проспект Волі, 1Б в приміщенні кабінету № 9 (третій поверх).

Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у загаль-
них зборах акціонерів ПрАТ «УНІВЕРМАГ ЛУЦЬК», проводитиметься 28 квіт-
ня 2018 року з 11:00 по 11:45 за адресою: 43025, Україна, Волинська область, 
м. Луцьк, проспект Волі, 1Б в приміщенні кабінету №9 (третій поверх).

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах 
акціонерів відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів. Дата скла-
дення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 
акціонерів – 24 квітня 2018 р.

Загальна кількість акцій станом на 20.03.2018р.: 232 200 шт.
Загальна кількість голосуючих акцій на 20.03.2018р.: 218 137 шт.
Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або 

документ, що його замінює, а представникам акціонерів – паспорт або до-
кумент, що його замінює, та довіреність, оформлену у відповідності до ви-
мог чинного законодавства.

Акціонери до проведення загальних зборів за запитом мають можли-
вість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 43025, Украї-
на, Волинська область, м. Луцьк, проспект Волі, 1 (п’ятий поверх) у робочі 
дні з 10 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. до 27 квітня 2018 року включно, а у день 
проведення загальних зборів – у місці їх проведення. Відповідальна особа 
за ознайомлення акціонерів з документами – Директор ПрАТ «УНІВЕРМАГ 
«ЛУЦЬК» Шокало Віктор Володимирович, тел. +38 (0332) 78-51-58.

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, 
включених до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства. 
Пропозиції вносяться до 08 квітня 2018 року (включно).

Пропозиція подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (най-
менування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належ-
них йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а та-
кож кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який 
пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, розміщена 
в мережі Інтернет за адресою: http://01557325.pat.ua, https://smida.gov.
ua/db/participant/01557325. 

ПЕРЕЛІК ПИТАНь, що ВИНоСЯТьСЯ НА ГоЛоСУВАННЯ
(ПоРЯДоК ДЕННИй ЗАГАЛьНИХ ЗБоРІВ)

1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення за-

гальних зборів акціонерів.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської ді-

яльності у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ди-
ректора Товариства.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Наглядової ради.

6. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати пере-
вірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. Прийняття 
рішення за результатами розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії. 

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

Товариства за підсумками роботи у 2017 році. 
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 

2018/2019  роки.
10. Про схвалення правочинів, які вчинялися Товариством.
11. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись То-

вариством у період з «29» квітня 2018 року по «28» квітня 2019 року (включ-
но), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

12. Про затвердження статуту Товариства в новій редакції, обрання упо-
вноважених осіб на підписання статуту Товариства в новій редакції та за-
твердження внутрішніх положень.

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

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів 
до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можли-
вість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, в порядку вказаному в даному повідомленні.

2. На отримані до дати проведення загальних зборів письмові запитан-
ня акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загаль-
них зборів та порядку денного загальних зборів, Товариство до початку 
загальних зборів надає письмові відповіді. товариство може надати одну 
загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

3. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного, в порядку вказаному в даному повідомленні.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або біль-
ше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до 
проекту порядку денного загальних зборів. Відмова допускається лише у 
випадках, визначених законом.

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 ч.6 ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства», у 
разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих 
ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом Това-
риства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:
Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товари-

ства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, 
а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

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

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

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на 
певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого пред-
ставника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. 
Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначен-
ня, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за до-
помогою 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 ін-
шою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

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

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

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

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних збо-
рах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який ви-
дав довіреність, замість свого представника.

основні показники фінансово-господарської діяльності
ПРИВАТНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСВА 

«УНІВЕРМАГ «ЛУцьК»
(тис. грн.)

Найменування показника 2017 рік 2016 рік
Усього активів 157 360 163 403
Основні засоби та інвестиційна нерухомість 58 515 13 951
Довгострокові фінансові інвестиції 57 269 61 108
Запаси 3 838 80
Сумарна дебіторська заборгованість 37425 80 335
Грошові кошти та їх еквіваленти 313 7 423
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -293 746 -294 086
Власний капітал -291 843 -292 183
Статутний капітал 1 625 1 625
Довгострокові зобов’язання 349 869 338 931
Поточні зобов’язання 99 333 116 656
Чистий прибуток (збиток) 341 -31 982
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 14 13

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містить-
ся у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Директор 
ПрАТ «УНІВЕРМАГ «ЛУцьК»  Шокало В.В.



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

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

78

Повідомлення про проведення загальних зборів 
ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «АРКСІ» 

(код за ЄДРПОУ - 14307512), надалі- «Товариство», «ПрАТ», місцезнахо-
дження Товариства: 08154, Київська обл., Києво-Святошинський район, 
місто Боярка, ВУЛИЦЯ СОБОРНОСТІ, будинок 36, повідомляє про те, що 
«27» квітня 2018 року року об 10 год. 00 хв. за адресою: Україна, Київ-
ська обл., Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. Соборності, буди-
нок 36, (корпус №9, 2 поверх), відбудуться загальні збори акціонерів ПрАТ, 
надалі – «Збори», «загальні збори». Реєстрація осіб, що прибули для учас-
ті у Зборах, відбудеться за місцем проведення Зборів: Україна, Київ-
ська обл., Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. Соборності, буди-
нок 36, (корпус №9, 2 поверх), «27» квітня 2018 року, час початку і 
закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах: 9-00 години до 
9-45 години. Для реєстрації участі у Зборах акціонерам ПрАТ необхідно 
мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, 
оформлену згідно вимог чинного законодавства України. Перелік акціоне-
рів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на 24:00 год. 
23 квітня 2018 року. Проект порядку денного Зборів (перелік питань ра-
зом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з 
питань, включених до проекту порядку денного Зборів): 1.Обрання членів 
лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.  
2.Обрання Головуючого та Секретаря загальних зборів Товариства. 3.
Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів Товари-
ства. 4.Розгляд звіту Правління Товариства за 2017 рік. Затвердження за-
ходів за результатами його розгляду, визначення основних напрямків ді-
яльності Товариства на 2018 рік.5.Розгляд звіту Наглядової ради 
Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його роз-
гляду. 6.Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 рік та затвердження 
заходів за результатами його розгляду. 7. Прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту Наглядової ради товариства, звіту Правління Товариства 
за 2017 рік.8.Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 9.Розпо-
діл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, перед-
бачених законом. 10.Про дострокове припинення повноважень членів На-
глядової ради Товаиства. 11.Затвердження кількісного складу наглядової 
ради Товариства. 12.Обрання членів Наглядової ради Товариства. 13.За-
твердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контр-
актів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, вста-
новлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а 
також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України 
«Про акціонерні товариства»: http://arksi.pat.ua. 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 Товари-
ство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходжен-
ням товариства: Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Боярка, 
вул. Соборності, будинок 36, (корпус №9, 2 поверх), у робочі дні, з 11:00 до 
13:00, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. 
Документи та проекти рішень з питань проекту порядку денного загальних 
зборів Товариства надаються акціонеру для ознайомлення на підставі його 
письмового запиту, отриманого Правлінням Товариства не пізніше ніж за  
2 (два) робочих дні до дати ознайомлення. Документи для ознайомлення 
надаються в паперовому вигляді. Посадова особа Товариства, відповідаль-
на за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова Правління 
Товариства Баранов К.М. Телефон для довідок: 044 501 20 22.основні по-
казники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис. грн.) 
Усього активів: (Звітний 2017р. 7534,3); (Попередній 2016р. 6277,0). 

Основні засоби (за залишковою вартістю): (Звітний 2017р. 1497,3); (Попе-
редній 2016р. 1952,5). Запаси: (Звітний2017р. 859,6); (Попередній 2016р. 
859,6). Сумарна дебіторська заборгованість: (Звітний 2017р. 3734,6); (По-
передній 2016р. 3102,6). Гроші та їх еквіваленти: (Звітний 2017р. 1276,9); 
(Попередній 2016р. 352,9). Нерозподілений прибуток (збиток): (Звітний 
2017р. (32769,8)); (Попередній 2016р. (32832,1)). Власний капітал: (Звітний 
2017р. 29591,4); (Попередній 2016р. 29591,4). Зареєстрований (пайовий/
статутний) капітал: (Звітний 2017р. 9082,1); (Попередній 2016 р. 9082,1). 
Довгострокові зобов’язання і забезпечення: (Звітний 2017р. 1630,6); (По-
передній 2016р. 434,6). Поточні зобов’язання і забезпечення: (Звітний 
2017р. 1630,6); (Попередній 2016 р. 434,6). Чистий фінансовий результат: 
прибуток (збиток): (Звітний 2017р. 61,3); Попередній 2016р. (10800,8)). Се-
редньорічна кількість акцій (шт.): (Звітний 2017р. 36328343); (Попередній 
2016р. 36328343). Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн): 
(Звітний 2017 р. 0,00168738); (Попередній 2016 р. 0).

Голова правління Товариства Баранов Костянтин Миколайович. 

Повідомлення про проведення загальних зборів 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІСКРА.» (код за ЄДРПОУ - 

14314512), надалі- «Товариство», «ПрАТ», місцезнаходження Товариства: 
08154, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Боярка, ВУЛИЦЯ 
СОБОРНОСТІ, будинок 36, повідомляє про те, що 27 квітня 2018 року року 
об 12 год. 00 хв. за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, 
місто Боярка, ВУЛИЦЯ СОБОРНОСТІ, будинок 36, (корпус №9, 2 поверх), 
відбудуться загальні збори акціонерів ПрАТ, надалі – «Збори», «загальні 
збори». Реєстрація осіб, що прибули для участі у Зборах, відбудеться за 
місцем проведення Зборів: Київська обл., Києво-Святошинський район, 
місто Боярка, ВУЛИЦЯ СОБОРНОСТІ, будинок 36, (корпус №9, 2 поверх), 
27 квітня 2018 року, час початку і закінчення реєстрації акціонерів для 
участі у Зборах: 11-00 години до 11-45 години. Для реєстрації участі у Збо-
рах акціонерам ПрАТ необхідно мати при собі паспорт, представникам ак-
ціонерів – паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог чинного законо-
давства України. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, 
складається станом на 24:00 год. 23 квітня 2018 року. Проект порядку 
денного Зборів (перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятив-
ного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного Зборів): 1.Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення 
про припинення їх повноважень. 2.Обрання Головуючого та Секретаря за-
гальних зборів Товариства. 3.Прийняття рішень з питань порядку прове-
дення загальних зборів Товариства. 4.Розгляд звіту Правління Товариства 
за 2017 рік. Затвердження заходів за результатами його розгляду, визна-
чення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.5.Розгляд зві-
ту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за ре-
зультатами його розгляду. 6.Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 
2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 7.Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства, 
звіту Правління Товариства за 2017 рік 8.Затвердження річного звіту Това-
риства за 2017 рік. 9.Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з з 
урахуванням вимог, передбачених законом. 10.Про дострокове припинен-
ня повноважень членів Наглядової ради Товаиства. 11.Затвердження кіль-
кісного складу наглядової ради Товариства. 12.Обрання членів Наглядової 
ради Товариства. 13.Затвердження умов цивільно-правових договорів, 
трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової 
ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 

уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядо-
вої ради Товариства. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, 
а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України 
«Про акціонерні товариства»: www.iskra.pat.ua. 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, Това-
риство на письмовий запит акціонера на ім’я голови Правління Баранова 
К.М., надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходжен-
ням Товариства: Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Боярка, 
вул. Соборності, будинок 36, корпус №9, 2 поверх, в робочі дні, з 11:00 до 
13:00, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. 
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акці-
онерів з документами – голова Правління Товариства Баранов К.М. Теле-
фон для довідок: 044 501 20 22.основні показники фінансово-
господарської діяльності товариства (тис. грн.). основні показники 
фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.) 

Усього активів: (Звітний 2017р. 494,1 (Попередній 2016р. 543,6). Осно-
вні засоби (за залишковою вартістю): (Звітний 2017р. 13,6); (Попередній 
2016р. 28,1). Запаси: (Звітний 2017р. 0); (Попередній 2016р. 0). Сумарна 
дебіторська заборгованість: (Звітний 2017р. 107,6); (Попередній 2016р. 
108,7). Гроші та їх еквіваленти: (Звітний 2017р. 0,6); (Попередній 2016р. 
34,7). Нерозподілений прибуток (збиток): (Звітний 2017р. (1730,1)); (По-
передній 2016р. (1728,5)). Власний капітал: (Звітний 2017р. 933,3); (По-
передній 2016р. 933,3). Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал: 
(Звітний 2017р. 708,2); (Попередній 2016р. 708,2). Довгострокові 
зобов’язання і забезпечення: (Звітний 2017р. 0); (Попередній 2016р. 0). 
Поточні зобов’язання і забезпечення: (Звітний 2017р. 582,7); (Попередній 
2016р. 612,0). Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток): (Звітний 
2017 р. (1,6)); Попередній 2016р. (215,4)). Середньорічна кількість акцій 
(шт.): (Звітний 2017 р. 2832710); (Попередній 2016 р. 2832710). Чистий 
прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн): (Звітний 2017р. 0); (Попере-
дній 2016р. 0). Голова правління Товариства Баранов Костянтин Ми-
колайович. 

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ІСКРА.»



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

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

79

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що роз-
крита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емі-
тентами цінних паперів.
Голова правлiння Коротя Мирослав Iванович

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 23.03.2018

(дата)

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та 

газифiкацiї «Волиньгаз»
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження
43025, м. Луцьк, I.Франка, 12
4. Код за ЄДРПОУ
03339459
5. Міжміський код та телефон, факс
0332 77 69 00 0332 77 69 01
6. Електронна поштова адреса
Dmytro.Gavrylyuk@rgc.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 23.03.2018

(дата)
2. Повідомлення розміще-
но на сторінці https://vl.104.ua в мережі 

Інтернет 23.03.2018

(адреса 
сторінки)

ПУБЛIЧНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
По ГАЗоПоСТАЧАННЮ ТА ГАЗИфIКАцIЇ «ВоЛИНьГАЗ»

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата 

вчинення 
дії

Зміни (призначе-
но, звільнено, 

обрано або 
припинено 

повноваження)

Посада Прізвище, ім’я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної 

особи

Паспортні дані 
фізичної особи або 

ідентифікаційний код 
за ЄДРПоУ юридичної 

особи

Розмір частки в 
статутному 

капіталі емітента 
(у відсотках)

1 2 3 4 5 6
23.03.2018 звільнено голова Наглядової 

ради
Девiд Ентонi Ховард Браун д/н д/н

д/н
0

Зміст інформації:
Припинено повноваження голови Наглядової ради Товариства Девiда Ентонi Ховарда Брауна (David Antony Howard Brown) - представника 
акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 294764. Рiшення про змiни у складi посадових осiб 
прийняте Загальними зборами акцiонерiв 23.03.2018. Повноваження припиняються з 01.05.2018 у зв`язку з закiнченням строку повнова-
жень Наглядової ради товариства. 
Посадова особа Девiд Ентонi Ховард Браун згоди на розкриття паспортних даних не надавала. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента згiдно зведено-
го облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв. Особа перебувала на посадi Члена Наглядової ради з 01.05.2016 та на посадi Голови На-
глядової ради з 27.05.2016.
23.03.2018 звільнено секретар Наглядової 

ради
Мiлькевич Вiталiй Павлович д/н д/н

д/н
0

Зміст інформації:
Припинено повноваження секретаря Наглядової ради Товариства Вiталiя Павловича Мiлькевича - представника акцiонера СОЛЬВОТОРЕ 
ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), НЕ 290927. Рiшення про змiни у складi посадових осiб прийняте За-
гальними зборами акцiонерiв 23.03.2018. Повноваження припиняються з 01.05.2018 у зв`язку з закiнченням строку повноважень Наглядо-
вої ради. 
Посадова особа Вiталiй Павлович Мiлькевич згоди на розкриття паспортних даних не надавала. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента згiдно зведено-
го облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв. Особа перебувала на посадi Члена Наглядової ради з 01.05.2016 та на посадi секретаря 
Наглядової ради з 27.05.2017.
23.03.2018 звільнено член Наглядової ради Iан Бьорд (Ian Bird) д/н д/н

д/н
0

Зміст інформації:
Припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Iана Бьорда (Ian Bird) - представника акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС 
ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 294764. Рiшення про змiни у складi посадових осiб прийняте Загальними зборами 
акцiонерiв 23.03.2018. Повноваження припиняються з 01.05.2018 у зв`язку з закiнченням строку повноважень Наглядової ради. 
Посадова особа Iан Бьорд (Ian Bird) згоди на розкриття паспортних даних не надавала. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента згiдно зведено-
го облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв. Особа перебувала на посадi Члена Наглядової ради з 01.05.2016.
23.03.2018 звільнено член Наглядової ради Iлля Юрiйович Ушанов д/н д/н

д/н
0

Зміст інформації:
Припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Iллi Юрiйовича Ушанова (Илья Юрьевич Ушанов) - представника акцiонера 
ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED), НЕ 291552. Рiшення про змiни у складi посадових осiб прийняте Загаль-
ними зборами акцiонерiв 23.03.2018. Повноваження припиняються з 01.05.2018 у зв`язку з закiнченням строку повноважень Наглядової 
ради. 
Посадова особа Iлля Юрiйович Ушанов згоди на розкриття паспортних даних не надавала. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента згiдно зведено-
го облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв. Особа перебувала на посадi Члена Наглядової ради з 01.05.2016.
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23.03.2018 звільнено член Наглядової ради Слюсар Михайло Олексiйович д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:
Припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Михайла Олексiйовича Слюсаря - представника акцiонера СОЛЬВОТОРЕ 
ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), НЕ 290927. Рiшення про змiни у складi посадових осiб прийняте За-
гальними зборами акцiонерiв 23.03.2018. Повноваження припиняються з 01.05.2018 у зв`язку з закiнченням строку повноважень Наглядо-
вої ради. 
Посадова особа Михайло Олексiйович Слюсар згоди на розкриття паспортних даних не надавала. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента згiдно зведено-
го облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв. Особа перебувала на посадi Члена Наглядової ради з 01.05.2016.
23.03.2018 обрано член Наглядової ради Девiд Ентонi Ховард Браун

 (David Antony Howard 
Brown)

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:
Обрано напосаду члена Наглядової ради Товариства Девiда Ентонi Ховарда Брауна (David Antony Howard Brown) - представника акцiонера 
ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 294764. Рiшення про змiни у складi посадових осiб прийняте 
Загальними зборами акцiонерiв 23.03.2018. 
Посадова особа Девiд Ентонi Ховард Браун згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Iнформацiя щодо iнших посад, якi обiймала 
протягом останнiх п`яти рокiв вiдсутня, тому що посадова особа не надавала згоди на її включення у зв`язку з її конфiденцiйнiстю.
Особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента згiдно зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обрано на посаду члена Наглядової ради з 01.05.2018 на строк 3 (три) 
роки.
23.03.2018 обрано член Наглядової ради Iан Бьорд (Ian Bird) д/н д/н

д/н
0

Зміст інформації:
Обрано напосаду члена Наглядової ради Товариства Iана Бьорда (Ian Bird) - представника акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД 
(PESNERO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 294764. Рiшення про змiни у складi посадових осiб прийняте Загальними зборами акцiонерiв 
23.03.2018. 
Посадова особа Iан Бьорд згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Iнформацiя щодо iнших посад, якi обiймала протягом 
останнiх п`яти рокiв вiдсутня, тому що посадова особа не надавала згоди на її включення у зв`язку з її конфiденцiйнiстю.
Особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента згiдно зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обрано на посаду члена Наглядової ради з 01.05.2018 на строк 3 (три) 
роки.
23.03.2018 обрано член Наглядової ради Iлля Юрiйович Ушанов д/н д/н

д/н
0

Зміст інформації:
Обрано напосаду члена Наглядової ради Товариства Iллю Юрiйовича Ушанова (Илья Юрьевич Ушанов) - представника акцiонера ОЛУ-
БЕРА ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED), НЕ 291552. Рiшення про змiни у складi посадових осiб прийняте Загальними 
зборами акцiонерiв 23.03.2018. 
Посадова особа Iлля Юрiйович Ушанов згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Iнформацiя щодо iнших посад, якi обiймала 
протягом останнiх п`яти рокiв вiдсутня, тому що посадова особа не надавала згоди на її включення у зв`язку з її конфiденцiйнiстю.
Особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента згiдно зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обрано на посаду члена Наглядової ради з 01.05.2018 на строк 3 (три) 
роки.
23.03.2018 обрано член Наглядової ради Вiталiй Павлович Мiлькевич д/н д/н

д/н
0

Зміст інформації:
Обрано напосаду члена Наглядової ради Товариства Вiталiя Павловича Мiлькевича - представника акцiонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРП-
РАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), НЕ 290927. Рiшення про змiни у складi посадових осiб прийняте Загальними 
зборами акцiонерiв 23.03.2018. 
Посадова особа Вiталiй Павлович Мiлькевич згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Iнформацiя щодо iнших посад, якi обiймала 
протягом останнiх п`яти рокiв вiдсутня, тому що посадова особа не надавала згоди на її включення у зв`язку з її конфiденцiйнiстю.
Особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента згiдно зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обрано на посаду члена Наглядової ради з 01.05.2018 на строк 3 (три) 
роки.
23.03.2018 обрано член Наглядової ради Михайло Олексiйович Слюсар д/н д/н

д/н
0

Зміст інформації:
Обрано напосаду члена Наглядової ради Товариства Михайла Олексiйовича Слюсара - представника акцiонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРП-
РАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), НЕ 290927. Рiшення про змiни у складi посадових осiб прийняте Загальними 
зборами акцiонерiв 23.03.2018. 
Посадова особа Михайло Олексiйович Слюсар згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Iнформацiя щодо iнших посад, якi 
обiймала протягом останнiх п`яти рокiв вiдсутня, тому що посадова особа не надавала згоди на її включення у зв`язку з її 
конфiденцiйнiстю.
Особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента згiдно зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обрано на посаду члена Наглядової ради з 01.05.2018 на строк 3 (три) 
роки.
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23.03.2018 звільнено член Ревiзiйної комiсiї ОРАТРА IНВЕСТМЕНТС ЛТД д/н д/н
д/н

0.000004

Зміст інформації:
Припинено повноваження голови Ревiзiйної комiсiї Товариства ОРАТРА IНВЕСТМЕНТС ЛТД (ORATRA INVESTMENTS LTD), 1763693. 
Рiшення про змiни у складi посадових осiб прийняте Загальними зборами акцiонерiв 23.03.2018. Повноваження припиняються з 
23.03.2018. 
Юридична особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,000004% згiдно зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв. 
Особа перебувала на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї з 01.05.2016
На посаду замiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого не обрано, у звязку з тим, що Загальними зборами акцiонерiв Товариства 
23.03.2018 були прийнятi рiшення про внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства та Положень про Загальнi збори акцiонерiв, На-
глядову раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю Товариства, згiдно яких Ревiзiйна комiсiя на Товариствi лiквiдується.
23.03.2018 звільнено член Ревiзiйної комiсiї СТАМАВЕНЧЕРСЛТД 

(STAMA 
VENTURES LTD)

д/н д/н
д/н

0.000029

Зміст інформації:
Припинено повноваження секретаря Ревiзiйної комiсiї Товариства СТАМА ВЕНЧЕРС ЛТД (STAMA VENTURES LTD), 1762952. Рiшення про 
змiни у складi посадових осiб прийняте Загальними зборами акцiонерiв 23.03.2018. Повноваження припиняються з 23.03.2018. 
Юридична особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,000029% згiдно зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв. 
Особа перебувала на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї з 01.05.2016. 
На посаду замiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого не обрано, у звязку з тим, що Загальними зборами акцiонерiв Товариства 
23.03.2018 були прийнятi рiшення про внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства та Положень про Загальнi збори акцiонерiв, На-
глядову раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю Товариства, згiдно яких Ревiзiйна комiсiя на Товариствi лiквiдується.
23.03.2018 звільнено член Ревiзiйної комiсiї АВЕЛIОХОЛДIНГЗЛТД

(AVELIO 
HOLDINGS LTD)

д/н д/н
д/н

0.000004

Зміст інформації:
Припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Товариства АВЕЛIО ХОЛДIНГЗ ЛТД (AVELIO HOLDINGS LTD), 1763691. Рiшення про 
змiни у складi посадових осiб прийняте Загальними зборами акцiонерiв 23.03.2018. Повноваження припиняються з 23.03.2018. 
Юридична особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,000004% згiдно зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв. 
Особа перебувала на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї з 01.05.2016. 
На посаду замiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого не обрано, у звязку з тим, що Загальними зборами акцiонерiв Товариства 
23.03.2018 були прийнятi рiшення про внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства та Положень про Загальнi збори акцiонерiв, На-
глядову раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю Товариства, згiдно яких Ревiзiйна комiсiя на Товариствi лiквiдується.
23.03.2018 звільнено член Ревiзiйної комiсiї АВЕЛIОХОЛДIНГЗЛТД 

(AVELIO 
HOLDINGS LTD)

д/н д/н
д/н

0.000004

Зміст інформації:
Припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Товариства АВЕЛIО ХОЛДIНГЗ ЛТД (AVELIO HOLDINGS LTD), 1763691. Рiшення про 
змiни у складi посадових осiб прийняте Загальними зборами акцiонерiв 23.03.2018. Повноваження припиняються з 23.03.2018. 
Юридична особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,000004% згiдно зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв. 
Особа перебувала на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї з 01.05.2016. 
На посаду замiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого не обрано, у звязку з тим, що Загальними зборами акцiонерiв Товариства 
23.03.2018 були прийнятi рiшення про внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства та Положень про Загальнi збори акцiонерiв, На-
глядову раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю Товариства, згiдно яких Ревiзiйна комiсiя на Товариствi лiквiдується.

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 «НIЖИНСЬКИЙ 
М’ЯСОКОМБIНАТ»

2. Код за ЄДРПОУ 00444375
3. Місцезнаходження 16600, мiсто Нiжин, ВУЛИЦЯ 

КОСМОНАВТIВ, будинок 25
4. Міжміський код, телефон та факс 380671409978 380671409978
5. Електронна поштова адреса KochkalovA@ulf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://meat-nizhyn.com.ua/

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

II. Текст повідомлення
Вiдповiдно до наказу Директора ПАТ «Нiжинський м’ясокомбiнат» 

№ 3-15 вiд 23.03.2018 року, прийнято рiшення звiльнити 23.03.2018 року з 
посади Головного бухгалтера Данькову Свiтлану Олександрiвну, за уго-

дою сторiн, вiдповiдно п.1 ст. 36 КЗпП України. Згоди на оприлюдення пас-
портних даних особа не надала. Акцiями Товариства не володiє. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi 
Головного бухгалтера перебувала з 01.02.2018 р.

Вiдповiдно до наказу Директора ПАТ «Нiжинський м’ясокомбiнат» 
№ 4-к вiд 23.03.2018 року, прийнято рiшення призначити Козловського 
Юрiя Пилиповича Головним бухгалтером з 26.03.2018р. Згоди на опри-
людення паспортних даних особа не надала. Строк, на який призначено 
(обрано) особу - невизначено. Акцiями Товариства не володiє. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Козловський Юрiй 
Пилипович останнi 5-ть рокiв займав посади: Головного бухгалтера 
ТОВ  «Європа –Транс ЛТД»; Фахiвець з 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 

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

М.П. 26.03.2018
(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «НIжИНСьКИй М’ЯСоКоМБIНАТ»
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ПоВІДоМЛЕННЯ
ПРо ПРоВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛьНИХ ЗБоРІВ АКцІоНЕРІВ

ПРИВАТНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА
«АГРофоРТ» 

ІДЕНТИфІКАцІйНИй КоД – 34378735
Місцезнаходження: 09200 Київська область, Кагарлицький р-н, 

м. Кагарлик, вул. 1-го Травня,6П
(надалі – «Товариство»)

Шановний акціонере! 
Товариство цим повідомляє про проведення річних загальних збо-

рів акціонерів Товариства, які відбудуться 27 квітня 2018 року об 
11:00 годині за київським часом, за місцезнаходженням Товариства за 
адресою: 09200 Київська область, Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, 
вул. 1-го Травня, буд.6П, в адмінбудинку, 1-й поверх, конференц-
зал №1.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загаль-
них зборах акціонерів Товариства відбудеться 27 квітня 2018 року з 
10:30 до 10:50 години за місцезнаходженням Товариства за адресою: 
09200 Київська область, Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул. 1-го Трав-
ня, буд.6, в адмінбудинку, 1-й поверх, конференц-зал №1.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загаль-
них зборах акціонерів Товариства відбуватиметься відповідно до пере-
ліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складе-
ному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення 
річних загальних зборах акціонерів Товариства, а саме на 24.00 годину 
23 квітня 2018 року.

Для реєстрації для участі у річних загальних зборах акціонерів 
Товариства, кожен акціонер повинен мати при собі документ, що по-
свідчує особу; представник акціонера - додатково документ, що на-
лежним чином підтверджує його повноваження діяти від імені акціо-
нера.

У реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних за-
гальних зборах акціонерів Товариства може бути відмовлено реєстра-
ційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) до-
кументів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в 
разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджу-
ють повноваження представника на участь у річних загальних зборах 
акціонерів Товариства.

До дати проведення загальних зборів акціонери (учасники) можуть 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з 
питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства за 
адресою: 09200 Київська область, Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, 
вул. 1-го Травня, буд.6, в адмінбудинку, 1-й поверх, конференц-зал №1, 
з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 12:00, а в день проведення загаль-
них зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – 
Директор Онука Л.В.

Рішенням Дирекції Товариства затверджено такий проект по-
рядку денного та проекти рішень з питань, включених до порядку 
денного:

ПРоЕКТ ПоРЯДКУ ДЕННоГо: Проекти рішень з питань, вклю-
чених до порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії. Обрати Головою Лічильної комі-
сії  – Жукотанську Алісу Олексан-
дрівну, Членами Лічильної комі-
сії  – Козловську Марту Ігорівну, 
Жук Дар’ю Вікторівну із припинен-
ням їх повноважень з моменту за-
криття загальних зборів акціонерів 
товариства.

2. Затвердження порядку та спо-
собу засвідчення бюлетеню для 
голосування на річних загальних 
зборах Товариства

Затвердити порядок та спосіб за-
свідчення бюлетеню для голосу-
вання на загальних зборах акціо-
нерів Товариства, шляхом його 
підписання головою Реєстраційної 
комісії.

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

Обрати Головою зборів – Голо-
дненко Вікторію Олександрівну, 
Секретарем зборів – Теслю Родіо-
на Ігоровича на час проведення 
цих загальних зборів акціонерів та 
уповноважити їх підписати прото-
кол загальних зборів.

4. Затвердження регламенту річ-
них Загальних зборів акціонерів 
Товариства.

Затвердити наступний регламент 
(порядок) проведення річних загаль-
них зборів акціонерів Товариства:
• по всім питанням порядку денно-
го Зборів голосувати бюлетенями 
для голосування;
• для доповіді з питань порядку 
денного надавати до 10 хвилин;
• заяви на виступ, питання до до-
повідача, 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 (по-
вного 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 по-
рядку денного, або таких які не є 
процедурними питаннями Зборів, 
розгляду не підлягають;
• для надання відповідей на всі за-
питання, отримані від учасників 
Зборів стосовно кожного питання 
порядку 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 Дирекції 
та отримали відповідну згоду.

5. Розгляд звіту Дирекції Товари-
ства про результати фінансово-
господарської діяльності Товари-
ства у 2017 році. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду 
звіту Дирекції.

Прийняти до уваги та затвердити 
звіт Дирекції про результати 
фінансово-господарської діяльнос-
ті Товариства за 2017 рік. Визнати 
роботу Дирекції Товариства за ре-
зультатами 2017 року задовільною.

6. Розгляд звіту Ревізора Товари-
ства за 2017 рік. Прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту та 
затвердження висновків Ревізора.

Прийняти до уваги та затвердити 
звіт та висновки Ревізора Товари-
ства за 2017 рік. Визнати роботу 
Ревізора Товариства за результа-
тами 2017 року задовільною.

7. Затвердження річного звіту То-
вариства 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 
висновки зовнішнього аудиту за 
2017 рік.

9. Розподіл прибутку (збитку) Това-
риства за результатами фінансово-
господарської діяльності Товари-
ства у 2017 році.

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

10. Затвердження основних на-
прямків діяльності Товариства на 
2018 рік.

Затвердити основні напрямки ді-
яльності Товариства на 2018 рік.

11. Внесення та затвердження змін 
до Статуту Товариства та внутрішніх 
положень Товариства, в тому числі 
пов’язаних із приведенням діяльнос-
ті Товариства у відповідність з Зако-
ном України «Про акціонерні товари-
ства», затвердження нової редакції 
Статуту Товариства та внутрішніх 
положень Товариства, затверджен-
ня уповноваженої особи на підпи-
сання Статуту Товариства та вну-
трішніх положень Товариства.

1. Внести зміни до Статуту Товари-
ства, шляхом викладення його в 
новій редакції (у зв’язку із приве-
денням діяльності відповідно до 
ЗУ «Про акціонерні товариства» 
17.09.2008 № 514-VI).
2. Внести зміни до внутрішніх по-
ложень Товариства, шляхом ви-
кладення їх в новій редакції.
3. Уповноважити підписати нову 
редакцію Статуту Товариства Го-
лові зборів та Секретарю зборів.

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «АГРофоРТ»
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4. Уповноважити підписати нові 
редакції внутрішніх положень То-
вариства Голові зборів та Секрета-
рю зборів.
5. Доручити здійснити всі дії щодо 
державної реєстрації нової редак-
ції Статуту Товариства Президен-
ту або Директору Товариства із 
правом передоручення третім 
особам.

12. Про надання попередньої зго-
ди на вчинення значних правочи-
нів.

Надати попередню згоду на вчи-
нення значних правочинів, які 
можуть вчинятись Товариством 
протягом не більше ніж одно-
го року з дати прийняття рішен-
ня, в тому числі правочини, 
пов’язані з укладенням та/або 
пролонгацією та/або внесенням 
змін до умов: кредитних догово-
рів, депозитних договорів, дого-
ворів про надання фінансових та 
майнових порук, договорів за-
стави/іпотеки, договорів позики, 
в тому числі співробітникам То-
вариства, договорів придбання 
та відчуження обладнання, дого-
ворів придбання та відчуження 
будь-якого рухомого та нерухо-
мого майна Товариства, догово-
рів на будівельні/ремонтні робо-
ти, договорів підряду, договорів 
оренди нерухомого майна(в т.ч. 
земельних ділянок), договорів 
зберігання, договорів відсту-
плення права вимоги, договорів 
придбання/продажу сировини, 
матеріалів, товарів, робіт, цінних 
паперів, послуг тощо, правочи-
нів пов’язаних з укладенням ми-
рових угод - граничною сукупною 
вартістю не більш ніж 165 655 500 
(сто шістдесят п’ять мільйонів 
шістсот п’ятдесят п’ять тисяч 
п’ятсот ) гривень».

13. Про надання попередньої зго-
ди на вчинення правочинів із заін-
тересованістю.

Надати попередню згоду на вчи-
нення правочинів із заінтересо-
ваністю, пов’язані з укладенням 
та/або пролонгацією та/або вне-
сенням змін до умов: кредитних 
договорів, депозитних договорів, 
договорів про надання фінансо-
вих та майнових порук, договорів 
застави/іпотеки, договорів пози-
ки, в тому числі співробітникам 
Товариства, договорів придбання 
та відчуження обладнання, дого-
ворів придбання та відчуження 
будь-якого рухомого та нерухо-
мого майна Товариства, догово-
рів на будівельні/ремонтні робо-
ти, договорів підряду, договорів 
оренди нерухомого майна(в т.ч. 
земельних ділянок), договорів 
зберігання, договорів відступлен-
ня права вимоги, договорів при-
дбання/продажу сировини, мате-
ріалів, товарів, робіт, цінних 
паперів, послуг тощо, правочинів 
пов’язаних з укладенням миро-
вих угод - граничною сукупною 
вартістю не більш ніж 165 655 500 
(сто шістдесят п’ять мільйонів 
шістсот п’ятдесят п’ять тисяч 
п’ятсот ) гривень.

14. Про надання повноважень на 
укладання значних правочинів та 
правочинів із заінтересованістю на 
вчинення яких надана попередня 
згода.

Надати повноваження Президенту 
Товариства визначати та затвер-
джувати конкретні умови значних 
правочинів та правочинів із заін-
тересованістю на які надана попе-
редня згода та надавати повнова-
ження на укладання зазначених 
правочинів

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо пи-
тань, включених до проекту порядку денного загальних зборів 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 Товариства, а щодо кандидатів до складу органів то-
вариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних збо-
рів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонер-
ного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища 
(найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу 
належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рі-
шення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать канди-
дату, який пропонується цим акціонером до складу органів товари-
ства.

Детальна інформація стосовно оформлення, подання пропозицій та 
інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про 
проведення загальних 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 акціоне-
рів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних збо-
рів), загальна кількість акцій Товариства складає 76 691 697 (сімдесят 
шість мільйонів шістсот дев’яносто один шістсот дев’яносто сім) 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 
76  691  697 (сімдесят шість мільйонів шістсот дев’яносто один шістсот 
дев’яносто сім) штук простих іменних акцій. 

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

ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного http://34378735.infosite.com.ua/ 

Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлен-
ня акціонерів з документами – Директор Онука Л.В. Довідки за теле-
фоном: (04573) 5-48-04

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

Найменування показника  Період 
 Звітний 2017  Попередній 

2016 
Усього активів  662 622  625 612 
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

 125 389  128 823 

Запаси  168 713  67 424 
Сумарна дебіторська заборгованість  213 286  333 409 
Гроші та їх еквіваленти  3 297  40 
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

 437 598  437 598 

Власний капітал  572 548  530 395 
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

 767  767 

Довгострокові зобов’язання і забезпе-
чення
Поточні зобов’язання і забезпечення  95 217  90 074 
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

 11 464  155 859 

Середньорічна кількість акцій (шт.)  76 691 697  76 691 697 
Чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

 0,15  0,15 

__________________________________ ________
Президент
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До уваги акціонерів ПрАТ «Енергополь-Україна»!
Приватне акціонерне товариство «Енергополь-Україна» (ідентифіка-

ційний код: 20022334, місцезнаходження: 04201, м. Київ, вул. Кондратю-
ка, 1, далі – Товариство) повідомляє про скликання річних загальних збо-
рів акціонерів (далі – загальні збори), які відбудуться 27.04.2018 року о 
10:00 за адресою: 04201, м. Київ, вул. Кондратюка, 1, конференц-зал.

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

лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Костильової Тетяни 
Степанівни та члена лічильної комісії Жадана Олега Володимировича. 

2. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту директора.

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

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

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

4. Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновку Ревізора Товари-
ства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Това-
риства за результатами 2017 року.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2017 рік 
та висновок Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-
господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.

5. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товари-
ства за 2017 рік.

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

6. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Збитки, отримані в 2017 році, в розмірі 

32  922  тис. грн., покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.
7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викла-

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

ства, у зв’язку з приведенням у його відповідність до чинного законо-
давства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити 
Голову загальних зборів Шиманські Даріуша Тадеуша та Секретаря за-
гальних зборів Клименка Олександра Володимировича підписати Ста-
тут в новій редакції. Уповноважити директора Семенкову Тетяну 
Вiкторiвну забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в 
новій редакції.

8. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства 
шляхом викладення їх в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Положень Това-
риства «Про загальні збори акціонерів», «Про наглядову раду», «Про 
Директора» та «Про Ревізора» у зв’язку з приведенням їх у відповід-
ність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій 
редакції. 

9. Припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Това-
риства. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Това-
риства та затвердження умов цивільно-правового договорів, що уклада-
тимуться з членами Наглядової ради Товариства. Затвердження особи, 
уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами 
Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: 
1) Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства 

Вiсьнєвскi Єжi Мечислава, Шиманськi Дарiуша Тадеуша, Сакуна Владис-
лава В'ячеславовича.

2) Обрати Наглядову раду Товариства у складі трьох осіб:
Вiсьнєвскi Єжi Мечислава, представника акціонера Товариства 

ТОВ  «Всходні Інвест»;
Шиманськi Дарiуш Тадеуш, акціонера Товариства;
Сакун Владислав В'ячеславович, представника акціонера Товари-

ства ТОВ «Всходні Інвест».
3) Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють 

свої повноваження на безоплатній основі та затвердити умови 
цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядо-
вої ради Товариства.

4) Уповноважити Директора Товариства Семенкову Тетяну Вікто-
рівну на підписання цивільно-правового договору з членами Наглядової 
ради Товариства

10. Про попереднє надання згоди на продаж основних засобів.
Проект рішення: Попередньо надати директору Товариства Се-

менковій Тетяні Вікторівні згоду на продаж до 31.12.2018 року основних 

засобів Товариства граничною сукупною вартістю 17 966 176,85 (сім-
надцять мільйонів дев’ятсот шістдесят шість тисяч сто сімдесят 
шість гривень 85 копійок), враховуючи податок на додану вартість

11. Про попереднє надання згоди на ліквідацію тимчасових споруд за 
адресою м. Київ, вул. Ю.Кондратюка, 1

Проект рішення: Попередньо надати директору Товариства Се-
менковій Тетяні Вікторівні згоду на ліквідацію всіх споруд та тимчасо-
вих споруд, які обліковуються на балансі Товариства та знаходяться 
на території, яка підлягає забудові за адресою м. Київ, вул. Ю.Кондра-
тюка, 1 граничною сукупною вартістю 297 087,10 (двісті дев’яносто 
сім тисяч вісімдесят сім гривень 10 копійок), враховуючи податок на 
додану вартість.

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 9:00 до 9:55 години за місцем проведення загальних зборів.

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

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

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

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосуван-
ня на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання дові-
реності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає 
право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, 
замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстра-
цію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого пред-
ставника, повідомивши про це реєстраційну комісію та директора, або 
взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в за-
гальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстро-
ваним буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. 

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

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денно-
го, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, зверта-
тися за місцезнаходженням Товариства: 04201, м. Київ, вул. Кондратюка, 
1, приймальня, у робочі дні, робочі години, а в день проведення загаль-
них зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – ди-
ректор Семенкова Тетяна Вiкторiвна. Акціонери мають право не пізніше 
початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання 
щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та 
порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денно-
го не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів. Пропо-
зиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням То-
вариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування 
акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Това-
риства, запропоноване питання для включення до проекту порядку ден-
ного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного 
до проекту порядку денного. Акціонери мають право у встановлений чин-
ним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про від-
мову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних 
зборів. З запитаннями та роз’ясненнями щодо порядку подання пропо-
зицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до дирек-
тора Семенкової Тетяни Вiкторiвни за наведеним нижче номером теле-
фону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про прове-
дення загальних зборів, складеним станом на 15.03.2018 року, загальна 
кількість простих іменних акцій Товариства становить 100 штук, загальна 
кількість голосуючих акцій Товариства становить 100 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рі-
шень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та 
інша інформація, передбачена чинним законодавством України: http://
energopol-ukraine.com.

Телефон для довідок: (044) 430 47 20.
Наглядова рада

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ЕНЕРГоПоЛь-УКРАЇНА» 
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ПоВІДоМЛЕННЯ
ПРо ПРоВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛьНИХ ЗБоРІВ АКцІоНЕРІВ

ПРИВАТНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА
«ЗЕРНоПРоДУКТ МХП» 

ІДЕНТИфІКАцІйНИй КоД – 32547211
Місцезнаходження: 08800 Київська обл., м. Миронівка, 

вул. Елеваторна, 1
(надалі – «Товариство»)

Шановний акціонере! 
Товариство цим повідомляє про проведення річних загальних збо-

рів акціонерів Товариства, які відбудуться 27 квітня 2018 року об 
11:00 годині за київським часом, за місцезнаходженням Товариства за 
адресою: 08800 Київська обл., м. Миронівка, вул. Елеваторна, 1, в 
адмінбудинку, актова зала №1. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загаль-
них зборах акціонерів Товариства відбудеться 27 квітня 2018 року з 
10:30 до 10:50 години за місцезнаходженням Товариства за адресою: 
08800 Київська обл., м. Миронівка, вул. Елеваторна, 1, в адмінбудинку, 
актова зала №1.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загаль-
них зборах акціонерів Товариства відбуватиметься відповідно до пере-
ліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складе-
ному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення 
річних загальних зборах акціонерів Товариства, а саме на 24.00 годину 
23 квітня 2018 року.

Для реєстрації для участі у річних загальних зборах акціонерів То-
вариства, кожен акціонер повинен мати при собі документ, що посвід-
чує особу; представник акціонера - додатково документ, що належним 
чином підтверджує його повноваження діяти від імені акціонера.

У реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних за-
гальних зборах акціонерів Товариства може бути відмовлено реєстра-
ційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) до-
кументів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в 
разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджу-
ють повноваження представника на участь у річних загальних зборах 
акціонерів Товариства.

До дати проведення загальних зборів акціонери (учасники) можуть 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з 
питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства за 
адресою: 08800 Київська обл., м. Миронівка, вул. Елеваторна, 1, в ад-
мінбудинку, актова зала №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 ознайомлення 
акціонерів з документами – Директор Онука В.В.

Рішенням Дирекції Товариства затверджено такий проект порядку 
денного та проекти рішень з питань, включених до порядку денного:

ПРоЕКТ ПоРЯДКУ 
ДЕННоГо:

Проекти рішень з питань, включених 
до порядку денного:

1. Обрання лічильної 
комісії.

Обрати Головою Лічильної комісії – Жу-
котанську Алісу Олександрівну, 
Членами Лічильної комісії – Козловську 
Марту Ігорівну, Жук Дар’ю Вікторівну із 
припиненням їх повноважень з моменту 
закриття загальних зборів акціонерів 
товариства.

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

Затвердити порядок та спосіб засвідчен-
ня бюлетеню для голосування на 
загальних зборах акціонерів Товари-
ства, шляхом його підписання головою 
Реєстраційної комісії.

3. Обрання Голови та 
секретаря річних Загальних 
зборів акціонерів Товари-
ства.

Обрати Головою зборів – Голодненко 
Вікторію Олександрівну, Секретарем 
зборів – Теслю Родіона Ігоровича на час 
проведення цих загальних зборів 
акціонерів та уповноважити їх підписати 
протокол загальних зборів.

4. Затвердження регламен-
ту річних Загальних зборів 
акціонерів Товариства.

Затвердити наступний регламент 
(порядок) проведення річних загальних 
зборів акціонерів Товариства:
• по всім питанням порядку денного 
Зборів голосувати бюлетенями для 
голосування;

• для доповіді з питань порядку денного 
надавати до 10 хвилин;
• заяви на виступ, питання до доповіда-
ча, пропозиції з питань порядку денного 
розглядаються в порядку черговості їх 
надходження у письмовому вигляді;
• питання, пропозиції, заяви та інші 
звернення від учасників передаються 
Секретарю Зборів виключно в письмовій 
формі із зазначенням прізвища, ім’я та 
по батькові (повного найменування) 
акціонера (його представника), який 
ініціює питання (направляє пропозицію);
• питання, пропозиції, заяви та інші 
звернення в усній формі, анонімні, а 
також питання та пропозиції щодо 
питань, не включених до порядку 
денного, або таких які не є процедурни-
ми 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 викорис-
тання інших технічних засобів фіксації 
інформації на Зборах може здійснюва-
тися особами, які завчасно звернулись 
до Дирекції та отримали відповідну 
згоду.

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

Прийняти до уваги та затвердити звіт 
Дирекції про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 
2017 рік. Визнати роботу Дирекції 
Товариства за результатами 2017 року 
задовільною.

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

Прийняти до уваги та затвердити звіт та 
висновки Ревізора Товариства за 
2017 рік. Визнати 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 
висновки 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 діяльності 
Товариства на 2018 рік.

11. Внесення та затверджен-
ня змін до Статуту Товари-
ства та внутрішніх положень 
Товариства, в тому числі 
пов’язаних із приведенням ді-
яльності Товариства у відпо-
відність з Законом України 
«Про акціонерні товариства», 
затвердження нової редакції 
Статуту Товариства та вну-
трішніх положень Товариства, 
затвердження уповноваженої 
особи на підписання Статуту 
Товариства та внутрішніх по-
ложень Товариства.

1. Внести зміни до Статуту Товариства, 
шляхом викладення його в новій 
редакції (у зв’язку із приведенням 
діяльності відповідно до ЗУ «Про 
акціонерні товариства» 17.09.2008 
№ 514-VI).
2. Внести зміни до внутрішніх положень 
Товариства, шляхом викладення їх в 
новій редакції.
3. Уповноважити підписати нову 
редакцію Статуту Товариства Голові 
зборів та Секретарю зборів.

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ЗЕРНоПРоДУКТ МХП»
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4. Уповноважити підписати нові редакції 
внутрішніх положень Товариства Голові 
зборів та Секретарю зборів.
5. Доручити здійснити всі дії щодо 
державної реєстрації нової редакції 
Статуту Товариства Президенту або 
Директору Товариства із правом 
передоручення третім особам.

12. Про припинення 
повноважень Ревізора 
Товариства.

Припинити повноваження Ревізора 
Товариства, а саме: Гонцовської Олени 
Петрівни.

13. Про обрання Ревізора 
Товариства.

Обрати Ревізора Товариства, а саме 
Гонцовську Олену Петрівну на період до 
дати проведення наступних річних 
Загальних Зборів.

14. Про надання попере-
дньої згоди на вчинення 
значних правочинів.

Надати попередню згоду на вчинення 
значних правочинів, які можуть 
вчинятись Товариством протягом не 
більше ніж одного року з дати прий-
няття рішення, в тому числі правочи-
ни, пов’язані з укладенням та/або 
пролонгацією та/або внесенням змін 
до умов: кредитних договорів, 
депозитних договорів, договорів про 
надання фінансових та майнових 
порук, договорів застави/іпотеки, 
договорів позики, в тому числі 
співробітникам Товариства, договорів 
придбання та відчуження обладнання, 
договорів придбання та відчуження 
будь-якого рухомого та нерухомого 
майна Товариства, договорів на 
будівельні/ремонтні роботи, договорів 
підряду, договорів оренди нерухомого 
майна(в т.ч. земельних ділянок), 
договорів зберігання, договорів 
відступлення права вимоги, договорів 
придбання/продажу сировини, 
матеріалів, товарів, робіт, цінних 
паперів, послуг тощо, правочинів 
пов’язаних з укладенням мирових угод 
- граничною сукупною вартістю не 
більш ніж 1 525 677 250 (один мільярд 
п’ятсот двадцять п’ять мільйонів 
шістсот сімдесят сім тисяч двісті 
п’ятдесят) гривень.

15. Про надання попере-
дньої згоди на вчинення 
правочинів із заінтересова-
ністю.

Надати попередню згоду на вчинення 
правочинів із заінтересованістю, 
пов’язані з укладенням та/або 
пролонгацією та/або внесенням змін 
до умов: кредитних договорів, 
депозитних договорів, договорів про 
надання фінансових та майнових 
порук, договорів застави/іпотеки, 
договорів позики, в тому числі 
співробітникам Товариства, договорів 
придбання та відчуження обладнання, 
договорів придбання та відчуження 
будь-якого рухомого та нерухомого 
майна Товариства, договорів на 
будівельні/ремонтні роботи, договорів 
підряду, договорів оренди нерухомого 
майна(в т.ч. земельних ділянок), 
договорів зберігання, договорів 
відступлення права вимоги, договорів 
придбання/продажу сировини, 
матеріалів, товарів, робіт, цінних 
паперів, послуг тощо, правочинів 
пов’язаних з укладенням мирових 
угод  - граничною сукупною вартістю 
не більш ніж 1 525 677 250 (один 
мільярд п’ятсот двадцять п’ять 
мільйонів шістсот сімдесят сім тисяч 
двісті п’ятдесят) гривень.

16. Про надання повнова-
жень на укладання значних 
правочинів та правочинів із 
заінтересованістю на 
вчинення яких надана 
попередня згода.

Надати повноваження Президенту 
Товариства визначати та затверджувати 
конкретні умови значних правочинів та 
правочинів із заінтересованістю на які 
надана попередня згода та надавати 
повноваження на укладання зазначених 
правочинів

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо пи-
тань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товари-
ства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, 
кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з ор-
ганів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати прове-
дення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу ор-
ганів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення 
загальних 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 ор-
ганів товариства.

Детальна інформація стосовно оформлення, подання пропозицій та 
інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про 
проведення загальних 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 акціоне-
рів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних збо-
рів), загальна кількість акцій Товариства складає 317 152 000 (триста 
сімнадцять мільйонів сто п’ятдесят дві тисячі) 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 
317  152  000 (триста сімнадцять мільйонів сто п’ятдесят дві тисячі) 
штук простих іменних акцій. 

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

ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного http://32547211.infosite.com.ua/ 

Довідки за телефоном : (04343) 6-76-13

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

Найменування показника  Період 
 Звітний 

2017 
 Попередній 

2016 
Усього активів  6 102 709  5 833 236 
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

 1 490 232  1 456 312 

Запаси  1 364 634  607 597 
Сумарна дебіторська заборгованість  2 587 355  3 013 330 
Гроші та їх еквіваленти  725  1 155 
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

 4 385 267  3 391 335 

Власний капітал  5 489 138  4 495 776 
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

 31 715  31 715 

Довгострокові зобов’язання і забезпе-
чення

 23 421  1 558 

Поточні зобов’язання і забезпечення  590 150  1 335 902 
Чистий фінансовий результат: 
прибуток (збиток)

 956 374  1 299 983 

Середньорічна кількість акцій (шт.)  317 152 000  157 542 729 
Чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

 3,02  8,25 

__________________________________ ________
Президент
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До уваги акціонерів 
ПрАТ «ЛьВІВСьКИй СЕЛЕКцІйНо-ПЛЕМІННИй 

цЕНТР»
Повідомляємо, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 

за місцезнаходженням Товариства 30 квітня 2018 року о 12:00 год. за 
адресою: Львівська обл., Буський р-н, с. Купче, народний дім.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах – станом на 24 год. 24.04.2018 р.

Проект порядку денного:
1. Обрання Лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря зборів
3. Звіт виконавчого органу (директора) Товариства про результати 

фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.
4. Звіт наглядової ради Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності за 2017 рік
5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про результати пе-

ревірок фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) по ре-

зультатам діяльності Товариства за 2017 рік
7. Про переобрання Наглядової ради Товариства.
8. Про переобрання Ревізійної комісії товариства.
Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись в день 

проведення зборів з 11.00 год. до 11.50 год.
Для реєстрації акціонеру необхідно пред’явити паспорт або інший до-

кумент, який посвідчує особу, а уповноваженому представнику акціонера  – 
Довіреність, та документ, що посвідчує особу. . Порядок участі та голосу-
вання на загальних зборах за довіреністю, визначається чинним 
законодавством. Акціонери користуються правами, наданими їм відповід-

но до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства» 
після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, та про-
тягом строку, визначеного цим Законом З інформацією з проектів рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена 
на власному веб-сайту товариства за адресою: http://lspc.bfg.lviv.ua/ Акціо-
нери можуть ознайомитись з матеріалами щодо порядку денного за адре-
сою проведення зборів з понеділка по п’ятницю, за місцезнаходженням 
Товариства, з 8.00 до 16-30 год. в приймальні Дирекції Товариства. Відпо-
відальна особа Нестор А.Є. Телефон для довідок 0676002129

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

Найменування показника Період 
звітний

Період 
попередній

Усього активів 1155 1502
Основні засоби 1311 1311
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість - -
Грошові кошти та їх еквіваленти - -
Власний капітал - -
Статутний капітал 1155 1155
Нерозподілений прибуток - -
Довгострокові зобов»язання - -
Поточні зобов»язання - -
 Чистий прибуток (збиток) - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 1

Директор ПАТ «Львівський селекційно-племінний центр» Зільбер-
варг А.Р.

Річна інформація емітента цінних паперів 
 за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне 
товариство «Домобудiвельний комбiнат №1», 25594168, вул. Ме-
талiстiв, 11-А, м. Київ, Солом'янський р-н, 03057, (044) 277-38-35

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 26.03.2018 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію: немає

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ДоМоБУДIВЕЛьНИй КоМБIНАТ №1»

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
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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
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
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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
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
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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
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
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
212. ПРАТ СК ПАРТНЕРС 168
213. ПРАТ СК ПЛАНЕТА СТРАХУВАННЯ 171
214. ПРАТ СКБ-ІНВЕСТ 165
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 № 18059/1
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
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21676262

322669
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Поточний рахунок 

26006300965790 


