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Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
1) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ЧУГУЇВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД"
(код за ЄДРПОУ 00447356)

Місцезнаходження емітента - 63525, Україна, Харківська обл., Чугуївсь-
кий р-н,  смт Малинiвка, вул. Соїча, буд. 5А

Регіон емітента - 6325455900
Робочий телефон керівника емітента  - 05746 23203
Електронна адреса емітента - molzavod@emitent.net.ua 
Довідки за телефоном у м. Чугуїв  - 05746 23203. 
2) Чергові річні загальні збори акціонерів відбудуться 28 березня

2018року об 11.00 годині  за адресою: Харківська обл.‚м. Чугуїв, вул. Рєпі-
на‚ буд. 7‚ 2-й поверх контори молокозаводу.  

3) Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде здій-
снюватися з 10.00 до 10.50 за місцем проведення зборів.

4) Дата складання переліку акціонерів‚ які мають право на участь у чер-
гових річних загальних зборах акціонерів - 24.00 година 23.03.2018р.

5) Перелік питань разом з проектами рішень  кожного з питань включе-
них до порядку денного загальних зборів підготовлених Наглядовою радою

1. 1. Обрання складу Лічильної комісії
Проект рішення 
Обрати Лічильну комісію у кількості 2-х осіб, персонально:  

2. Обрання  секретаря Загальних Зборів акціонерів
Проект рішення
Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів  Кудрявцеву В.Д.
3. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської ді-

яльності підприємства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками й-
ого розгляду.. 

Проект рішення.
Затвердити Звіт Голови Правління про фінансово-господарську діяль-

ність за 2017 рік .
4.Звіт і висновки Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками

його розгляду.
Прийняте рішення   
Затвердити звіт і висновки Ревізійної  комісії.
5. Звіт Наглядової ради за 2017 рік та прийняття рішення за наслідка-

ми його розгляду.
Проект рішення  

Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік.
6.Затердження річного звіту і балансу підприємства за 2017 рік.
Проект рішення. 
Затвердити річний звіт і баланс ПрАТ"Чугуївський молочний завод"  за

2017 рік.
7. Про розподіл прибутку або покриття збитків за 2017 рік та розміру

річних дивідендів.
Проект рішення.
Затвердити розподіл чистого прибутку‚ в тому числі виплатити дивіден-

ди акціонерам у  розмірі 30 № від чистого прибутку. 
8. Вибори нового складу Наглядової ради
Перелік кандидатів у Наглядову раду;   
Голова Наглядову раду ПрАТ "Чугуївський молочний завод" -  Костєн-

ніков Сергій Олексійович‚  персоніфікований на підставі реєстру цінних па-
перів ПрАТ "Чугуївський молочний завод".

Заступник голови  Наглядової ради ПрАТ "Чугуївський молочний завод"
- Максюк Лілія Сергіївна‚ персоніфікована на підставі реєстру цінних папе-
рів ПрАТ "Чугуївський молочний завод".

Член Наглядової ради ПрАТ "Чугуївський молочний завод" - Кудрявце-
ва Валентина Дмитрівна‚ персоніфікована на підставі реєстру цінних папе-
рів ПрАТ "Чугуївський молочний завод".

5) Адреса веб - сторінки  на якій розміщена ця інформація  з проектом
рішень щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного -
http://id1696.smida.gov.ua

6) Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами під час підготовки до
загальних зборів у робочі дні робочий час з 10-00 годинги до 15-00 години
за місцем проведення зборів у корпоративного секретаря Товариства.

7) Права надані акціонерам відповідно  до вимог статей 36 та 38 Зако-
ну України "Про акціонерні товариства"

Акціонер має право внести свої пропозиції: 
- до порядку денного загальних зборів  в термін   до 08.03.2018 р.
- щодо кандидатів у члени наглядової ради - до 21.03.2018 р.
Пропозиції щодо включених нових питань до проекту денного повинні

містити відповідні проекти рішень з цих питань.
8) Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю 

Уповноважена особа акціонера повинна мати паспорт та засвідчену но-
таріально відповідно з чинним законодавством  України довіреність на
право участі та голосування на загальних зборах акціонерів.

А також документи, які підтверджують повноваження керівника юри-
дичної особи-акціонера товариства (завірені печаткою юридичної особи,
витяг із статуту та документи, що підтверджують обрання керівника (на по-
саду керівника).

Голова Правління 
ПрАТ "Чугуївський молочний завод" Максюк С.М.

Голова комісії Фоміна В.І. Гол. бухгалтер ПрАТ "Чугуївський
молочний завод"

член комісії Саморукова Л.М. бухгалтер ПрАТ "Чугуївський молочний
завод"
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 Приватне акціонерне товариство 
«Зеніт-сервіс» 

код ЄДРПОУ 30438313
повідомляє про проведення Річних Загальних зборів акціонерів, які 

відбудуться 29 березня 2018року о 14-00 за адресою: м. київ, вул. Гли-
бочицька, 71, другий поверх, офіс №1

Реєстрація учасників зборів відбудеться 29 березня 2018 року з 13 - 00 
до 13- 45 за місцем проведення зборів. Для реєстрації акціонерам, які 
мають право на участь у Загальних Зборах, згідно Реєстру акціонерів ста-
ном на 23.03.2018 року, необхідно мати документ, що посвідчує особу ак-
ціонера (паспорт), представникам акціонерів необхідно мати документ, 
що посвідчує особу та довіреність на право участі у зборах, оформлену 
згідно з вимогами чинного Законодавства.

Порядок денний :
1. Обрання Лічильної комісії зборів.
2. Затвердження Звіту Наглядової Ради про результати діяльності То-

вариства за 2017 р.
3. Затвердження Річного Звіту Правління про результати фінансово – 

господарської діяльності Товариства за 2017 р.
4. Затвердження Звіту Ревізійної комісії про перевірку фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2017 р.
5. Про затвердження балансу Товариства за 2017р.
6. Про розподіл прибутку або покриття збитків за підсумками діяльнос-

ті Товариства за 2017 р.
7. Обрання членів Наглядової Ради.
8. Обрання членів Правління
9. Обрання членів Ревізійної комісії.
10.Розгляд та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
11.Внесення змін до Реєстру ЄДРПОУ. 
Акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з матеріалами пи-

тань порядку денного за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 
10:00 до 16:00, телефон для довідок: (044) 4825682

Адреса власного веб-сайту:www.30238313smida.gov.ua 
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

за 2017р
 Найменування Період 

Звітний
Попере-

дній
Усього активів  5510,1  5788,1 
Основні засоби  417,0  497,6 
Довгострокові фінансові інвестиції 1 823,1  1823,1
Запаси  557,5  577,9 
Сумарна дебіторська заборгованність  6,9  512,3 
Грошові кошти та їх еквіваленти  1,9  12,6 
Нерозподілений прибуток -3 326,1 -3329,5
Власний капітал  2 767,0  2763,6
Статутний капітал  6093,1  6093,1
Довгострокові зобов,язання  -  -
Поточні зобов,язанн  2 743,1  3024,5
Чистий прибуток (збиток)  3,4  79,7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 121864084 121864084
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність на кінець періоду (осіб) 13 13

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідом-
ленні.

Голова Правління  ольховікова а.а.

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧне акцIонерне 
товариство «оБЛаГротеХсервIс»

2. Код за ЄДРПОУ: 00913545
3. Місцезнаходження 08132, ВИШНЕВЕ, КИЇВСЬКА,8
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)495-64-02 (044)495-64-02
5. Електронна поштова адреса: oblbazaek@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://00913545.smida.gov.ua/; додат-
ково – www.oblagrotehservis.com.ua.

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким 
належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

II. текст повідомлення
22.02.2018 року Товариство отримало iнформацiю про змiну власникiв 

акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, згiдно якої:
– пакет голосуючих акцiй що належав власнику Акціонерне товариство 

«Бодмін АГ» (BODMIN AG, код CHE-102.112.780, адреса Швецiя, Шпиль-

гоф 14-а, Гларус, 8750): до змін – частка у кількості голосуючих акцій ста-
новить 47,0359%, у загальній кількості акцій становить 45,9976%;

після змін – частка у кількості голосуючих акцій становить 47,0275%, у 
загальній кількості акцій становить 45,9976%;

– пакет голосуючих акцiй що належав власнику Товариство з обмеже-
ною відповідальністю «КИРАЙН» (код 34821138, адреса 04050, м.Київ, 
вул. Миколи Кравченка, б. 17, кв. 73): до змін – частка у кількості голосую-
чих акцій становила 30,3461%, частка у загальній кількості акцій становила 
29,6762%, після змін – частка у кількості голосуючих акцій становить 
30,3407%, у загальній кількості акцій становить 29,6762%;

– пакет голосуючих акцiй що належав власнику Товариство з обмеже-
ною відповідальністю «Логістичний центр «Еталон» (код 34618954, адреса 
04050, м.Київ, вул. Миколи Кравченка, б. 17, кв. 73): до змін – частка у кіль-
кості голосуючих акцій становила 22,4017%, частка у загальній кількості 
акцій становила 21,9072%, після змін – частка у кількості голосуючих акцій 
становить 22,4155%, у загальній кількості акцій становить 21,9246%;

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством. Голова Правлiння Чагарна катерина Бронiславiвна.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-
тю) емітента(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне 

товариство «ЄвроПеЙсЬкиЙ страХовиЙ соЮЗ»; 
2. Код за ЄДРПОУ 33552636;3. Місцезнаходження 01030, м. Київ, вулиця 
Михайла Коцюбинського,буд. 6;4.Міжміський код, телефон та 
факс(044)593-89-46,(044)593-89-48;5. Електронна поштова адреса val@
eiu.com.ua;6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття інформації http://www.eiu.com.ua/. 7. Вид 
особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або інформа-
ції про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю 
відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення Відомості про 
зміну складу посадових осіб емітента.

II. текст повідомлення
22.02.2018 р. рішенням єдиного акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-

НОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ СОЮЗ» прийнято 
рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:

- припинено повноваження Голови Наглядової ради Товстого Олексан-
дра Анатолійовича за рішенням єдиного акціонера з 22 лютого 2018р. По-
садова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Часткою 
у статутному капіталі емітента не володіє. Обіймав дану посаду з 
18.04.2016р. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини 
не має. Замість звільненої особи нікого не призначено.

- припинено повноваження члена Наглядової ради Ярмак Ольги 
Вiкторiвни за рішенням єдиного акціонера з 22 лютого 2018р. Посадова 
особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Часткою у ста-
тутному капіталі емітента не володіє. Обіймала дану посаду з 18.04.2016р. 
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. За-
мість звільненої особи нікого не призначено.

- припинено повноваження члена Наглядової ради Рудько Романа Ми-
колайовича за рішенням єдиного акціонера з 22 лютого 2018р. Посадова 
особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Часткою у ста-
тутному капіталі емітента не володіє. Обіймав дану посаду з 18.04.2016р. 
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. За-
мість звільненої особи нікого не призначено.

- припинено повноваження Голови Ревізійної комісії Гомонець Ганни 
Валерiївни за рішенням єдиного акціонера з 22 лютого 2018р. Посадова 
особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Часткою у ста-
тутному капіталі емітента не володіє. Обіймала дану посаду з 25.04.2015р. 
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. За-
мість звільненої особи нікого не призначено.

- припинено повноваження члена Ревізійної комісії Галати Ігоря Мико-
лайовича за рішенням єдиного акціонера з 22 лютого 2018р. Посадова 
особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Часткою у ста-
тутному капіталі емітента не володіє. Обіймав дану посаду з 25.04.2015р. 
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. За-
мість звільненої особи нікого не призначено.

- припинено повноваження члена Ревізійної комісії Мамедової Iнги 
Русланiвни за рішенням єдиного акціонера з 22 лютого 2018р. Посадова 
особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Часткою у ста-
тутному капіталі емітента не володіє. Обіймала дану посаду з 25.04.2015р. 
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. За-
мість звільненої особи нікого не призначено.

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

міститься у повідомленні, та визнає,що вона несе відповідальність згідно 
з законодавством.в.о. Голови Правління вальянікова т.і. 23.02.2018 р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про 
емітента

1. Загальні відомості емітента:
1.1. Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Ко-

ростенський завод залізобетонних шпал».
1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00282406. 
1.4. Місцезнаходження: вул.Маяковського, 78, м.Коростень, Жито-

мирська обл., 11505.
1.5. Міжміський код, телефон та факс: (04142) 9-61-65.
1.6. Електронна поштова адреса: zbsh_kor@ukr.net 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: korostenzzbsh.constanta.dp.ua
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення 

про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
2. Текст повідомлення.

Правління ПАТ «Укрзалізниця» 07.02.2018 року прийняло Рішення 
№71-6/6-1 про попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ «Корос-
тенський завод ЗБШ» значних правочинів. Товариство отримало це 
Рішення 22.02.2018р., вхідний №484. Товариству попередньо надано 
згоду на вчинення значних правочинів з ПАТ «Укрзалізниця» регіо-

нальними філіями та філіями ПАТ «Укрзалізниця», предметом яких є 
поставка продукції виробничо-технічного призначення власного ви-
робництва, протягом одного року з дати прийняття цього Рішення.

Відомості щодо правочинів: предмет кожного правочину становить 
10 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фі-
нансової звітності за 2017 р.; сукупна гранична вартість складає не 
більше 340 млн.грн. з урахуванням ПДВ.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності 61462 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у 
відсотках): 18,07706%.

Рішення правління ПАТ «Укрзалізниця», єдиного акціонера 
ПрАТ «Коростенський завод ЗБШ», має статус протоколу загальних 
зборів ПрАТ «Коростенський завод ЗБШ» відповідно до статті 49 
ЗУ «Про акціонерні товариства».

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

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

в.о. голови правління  куницький василь іванович

Повне найменування емітента:
 
організаційно-правова форма 
емітента: 
ідентифікаційний код за 
ЄДрПоУ емітента: 
Місцезнаходження емітента:

Міжміський код, телефон та 
факс емітента:
електронна поштова адреса:
вид відомостей:

Приватне акціонерне 
товариство «огнеупорнеруд»
Приватне акціонерне 
товариство
24464945

85050, Донецька обл., 
Добропільський р-н, 
с.  октябрське (Шахово), 
октябрська, 14
(06267) 3-45-42, 3-29-16

grinenkodu@vesco.donetsk.ua 
відомості про прийняття 
рішення про надання згоди на 
вчинення значних правочинів

текст повідомлення:
23 лютого 2018 року, згiдно вимог ст.72 Закону України «Про 

акцiонернi товариства», Наглядовою радою ПРАТ «Огнеупорнеруд» 
(протокол №34) прийнято рiшення про схвалення укладеного значного 
правочину. Предметом правочину №19 вiд 21.12.2017 р. є отримання 
послуг з транспортно-експедиторського облуговування вантажiв. Сума 

коштiв, що є предметом договору складає 30 000 000,00 грн. Вартiсть 
активiв ПРАТ «Огнеупорнеруд» за 2016 рiк складає 250 066 000 грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв ПРАТ «Огнеупорнеруд» становить 11,9968%. 

Вартiсть активiв емiтента вказана станом на 31.12.2016 року, оскiльки 
фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2017 року ще не сформована.

23 лютого 2018 року, згiдно вимог ст.72 Закону України «Про 
акцiонернi товариства», Наглядовою радою ПРАТ «Огнеупорнеруд» 
(протокол №34) прийнято рiшення про схвалення укладеного значного 
правочину. Предметом правочину №15/01/18 вiд 15.01.2018 р. є по-
ставка пшеницi 2, 3, 5, 6-го класiв, насипом, урожаю 2017 року, країна 
походження –Україна. Сума коштiв, що є предметом договору складає 
1 001 000,00 доларiв США, що за офiцiйним курсом НБУ на дату укла-
дання договору дорiвнює 28 565 173,64 грн. Вартiсть активiв 
ПРАТ  «Огнеупорнеруд» за 2016 рiк складає 250 066 000 грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв ПРАТ  «Огнеупорнеруд» становить 11,4231%. 

Вартiсть активiв емiтента вказана станом на 31.12.2016 року, оскiльки 
фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2017 року ще не сформована.

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

Генеральний директор  в.П. Черняков

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ 
М’ЯСОКОМБIНАТ»

2. Код за ЄДРПОУ 00451636
3. Місцезнаходження 76005, Iвано-Франкiвська обл., 

мiсто Iвано-Франкiвськ, ВУЛИЦЯ 
СИМОНА ПЕТЛЮРИ, будинок 10

4. Міжміський код, телефон та факс 380342223417 380342223417
5. Електронна поштова адреса KochkalovA@ulf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://meat-frankivsk.com.ua/

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

II. текст повідомлення
Вiдповiдно до наказу Директора ПАТ «IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ 

М’ЯСОКОБIНАТ» № 46-0-77 вiд 22.02.2018 року, прийнято рiшення 
звiльнити 22.02.2018 року з посади Головного бухгалтера Дрогомирецьку 

Оксану Михайлiвну, за угодою сторiн, вiдповiдно п. 1 ст. 36 КЗпП України. 
Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала. Акцiями Това-
риства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни не має. На посадi Головного бухгалтера перебувала з 14.09.2006р.

Вiдповiдно до наказу Директора ПАТ «IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ 
М’ЯСОКОБIНАТ» № 02/1 вiд 22.02.2018 року, прийнято рiшення призначити 
Панчук Олександру Iгорiвну Головним бухгалтером з 23.02.2018р. Згоди на 
оприлюдення паспортних даних особа не надала. Строк, на який призна-
чено (обрано) особу - невизначено. Акцiями Товариства не володiє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Панчук Олек-
сандра Iгорiвна останнi 5-ть рокiв займала посади: старший бухгалтер 
ПАТ  «Бiоветфарм», бухгалтер ТОВ «Новi ласощi - Житомир», головний 
бухгалтер ТОВ «Альянс Бекон», заступник головного бухгалетра ТОВ «Райз-
Прикарпаття», заступник головного бухгалтера ТОВ «Агрокомпанiя Прикар-
паття».

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 стороЖенко воЛоДиМир 

ГриГоровиЧ
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 22.02.2018
(дата)

Приватне акціонерне товариство 
«коростенсЬкиЙ ЗавоД ЗаЛіЗоБетонниХ ШПаЛ»

Приватне акціонерне товариство «оГнеУПорнерУД»

ПУБЛIЧне акцIонерне товариство «Iвано-ФранкIвсЬкиЙ М’ЯсокоМБIнат»
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Повне найменування емітента: ПУБЛіЧне акціонерне 
товариство «веско»; організаційно-правова форма емі-
тента: Публічне акціонерне товариство; ідентифікаційний код за 
ЄДрПоУ емітента: 00282049; Місцезнаходження емітента: 84205, Доне-
цька область, м. Дружківка, вул. індустріальна, буд.2; Міжміський код, 
телефон та факс емітента: (06267) 3-45-42, 3-29-16; електронна пошто-
ва адреса: grinenkodu@vesco.donetsk.ua; вид відомостей: відомості 
про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, 
щодо вчинення яких є заінтересованість

текст повідомлення:
23 лютого 2018 року Наглядовою радою ПАТ «Веско» (протокол №63) 

прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення 
якого є заiнтересованiсть, предметом якого є отримання безвiдсоткової по-
воротної фiнансової допомоги вiд Приватного акцiонерного товариства 
«Огнеупорнеруд», Донецька обл., Добропiльський район, с. Шахове  
(с.Октябрське), вул.Октябрська,14, код за ЄДРПОУ 24464945, що є 
афiлiйованою особою ПАТ «Веско». Сума коштiв, що є предметом правочи-
ну становить 25 000 000,00 грн. Вартiсть активiв ПАТ «Веско» за 2016 рiк 
складає 2 001 659 000,00 грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв ПАТ «Веско» становить 1,2490%. Iншi iстотнi 
умови правочину: перерахунок грошових коштiв може здiйснюватися рiзними 
за розмiром сумами (декiлькома платежами); повернення фiнансової допо-
моги може робитися рiзними за розмiром сумами (частинами), проте оста-
точний розрахунок має бути зроблений не пiзнiше 06.04.2018 року; фiнансова 
допомога може бути повернена Позичальником достроково.

Вартiсть активiв емiтента вказана станом на 31.12.2016 року, оскiльки 
фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2017 року ще не сформована.

23 лютого 2018 року Наглядовою радою ПАТ «Веско» (протокол №63) 
прийнято рiшення про схвалення укладеного правочину, щодо вчинення яко-
го є заiнтересованiсть. Предметом договору №11/01/2018 вiд 11.01.2018 р. є 
надання послуг з органiзацiї перевезення у власному (орендованому) 
залiзничному рухомому складi Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«ЮМГ Трейдiнг»,м. Київ, пров. Бехтеревський, 12-Б, код за ЄДРПОУ 
38475263, що є афiлiйованою особою ПАТ «Веско». Сума коштiв, що є пред-
метом правочину орiєнтовно становить 2 000 000,00 грн. Вартiсть активiв 
ПАТ «Веско» за 2016 рiк складає 2 001 659 000,00 грн. Спiввiдношення суми 
коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ «Веско» стано-
вить 0,0999%. Iншi iстотнi умови правочину: оплата послуг проводиться ви-
ходячи з фактичного обсягу перевезень вантажу за календарний мiсяць на 
пiдставi Актiв прийому-передачi наданих послуг протягом 3 (трьох) 
банкiвських днiв з дати їх пiдписання; Виконавець має право переглянути 
вартiсть послуг у разi введення нових або змiни дiючих залiзничних тарифiв, 
договiр дiє до 31.12.2018 р. з правом подальшої пролонгацiї на один рiк.

Вартiсть активiв емiтента вказана станом на 31.12.2016 року, оскiльки 
фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2017 року ще не сформована.

23 лютого 2018 року Наглядовою радою ПАТ «Веско» (протокол №63) при-
йнято рiшення про схвалення укладеного правочину, щодо вчинення якого є 
заiнтересованiсть. Предметом договору №752-18-19 вiд 01.01.2018 р. є отри-
мання послуг з розмiщення реклами вiд Приватного акцiонерного товариства 

«Футбольний клуб «Шахтар» (Донецьк)», Донецька обл., м. Донецьк, вул.Ар-
тема, 86А, код за ЄДРПОУ 00169816, що є афiлiйованою особою ПАТ «Вес-
ко». Сума коштiв, що є предметом правочину становить 35 465 743,42 грн. 
Вартiсть активiв ПАТ «Веско» за 2016 рiк складає 2 001 659 000,00 грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв 
ПАТ «Веско» становить 1,7718%. Iншi iстотнi умови правочину: оплата 
здiйснюється пiдставi вiдповiдного рахунку та здiйснюється щомiсячно у 
розмiрi, що складає еквiвалент 58.823,53 Євро за офiцiйним курсом гривнi до 
Євро, встановленим Нацiональним банком України на день оплати; договiр 
дiє до 30.06.2019 року, а в частинi зобов'язань - до повного їх виконання.

Вартiсть активiв емiтента вказана станом на 31.12.2016 року, оскiльки 
фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2017 року ще не сформована.

23 лютого 2018 року Наглядовою радою ПАТ «Веско» (протокол №63) 
прийнято рiшення про схвалення укладеного правочину, щодо вчинення 
якого є заiнтересованiсть. Предметом правочину (додаткової угоди №1 вiд 
11.01.2018 р.) є збiльшення орiєнтовної суми договору доручення №127 вiд 
20.01.2015 р., укладеного з Публiчним акцiонерним товариством 
«Дружкiвське рудоуправлiння», Донецька обл., м. Дружкiвка, вул. Полено-
ва, 112, код за ЄДРПОУ 00191796, що є афiлiйованою особою ПАТ «Вес-
ко». Сума коштiв, що є предметом правочину становить 2 000 000,00 грн. 
Вартiсть активiв ПАТ «Веско» за 2016 рiк складає 2 001 659 000,00 грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв ПАТ «Веско» становить 0,0999%.

Iнформацiя про договiр №127 вiд 20.01.2015 р. не розкривалась, 
оскiльки рiшення про вчинення такого правочину було прийнято до введен-
ня в дiю вимог щодо обов'язковостi розкриття iнформацiї про вчиненi пра-
вочини iз заiнтересованiстю.

Вартiсть активiв емiтента вказана станом на 31.12.2016 року, оскiльки 
фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2017 року ще не сформована.

23 лютого 2018 року Наглядовою радою ПАТ «Веско» (протокол №63) 
прийнято рiшення про схвалення укладеного правочину, щодо вчинення 
якого є заiнтересованiсть. Предметом правочину (додаткової угоди №3 вiд 
01.12.2017 р.) є збiльшення орiєнтовної суми договору пiдряду №799 вiд 
01.09.2016 р., укладеного з Публiчним акцiонерним товариством 
«Дружкiвське рудоуправлiння», Донецька обл., м. Дружкiвка, вул. Полено-
ва, 112, код за ЄДРПОУ 00191796, що є афiлiйованою особою ПАТ «Вес-
ко». Сума коштiв, що є предметом правочину становить 10 985 000,00 грн. 
Вартiсть активiв ПАТ «Веско» за 2016 рiк складає 2 001 659 000,00 грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв ПАТ «Веско» становить 0,5488%. Iншi iстотнi умови правочину: 
транспортування вогнетривкої глини здiйснюється в об'ємi 685 000,00 тон, 
вiдповiдно до заявок; об'єми робiт можуть пiдлягати щомiсячному коригу-
ванню; договiр дiє до 31.12.2018 року, але в будь-якому разi до повного 
виконаннясторонами своїх зобов'язань за договором.

Вартiсть активiв емiтента вказана станом на 31.12.2016 року, оскiльки 
фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2017 року ще не сформована.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством. Генеральний директор Є.в. цимарман

Приватне акціонерне товариство «вищиЙ 
навЧаЛЬниЙ ЗакЛаД «МіЖреГіонаЛЬна акаДе-
МіЯ УПравЛіннЯ ПерсонаЛоМ» (надалі – Товариство), код 
за ЄДРПОУ – 00127522, місцезнаходження – м. Київ, вул. Фрометівська, буд. 
2, повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 26 березня 
2018 року о 12:00 год. за адресою: м. київ, вул. Фрометівська, буд. 2, у 
приміщенні Президії академії.

Перелік питань проекту порядку денного:
1. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
2. Звіт керівника Академії про результати фінансово-господарської ді-

яльності Академії за 2017 рік.
3. Про рішення Загальних зборів акціонерів Академії, прийняті в період 

з 22 лютого 2017 року по 25 березня 2018 року.
4. Про рішення Наглядової ради Академії за період з 22 лютого 2017 року 

по 25 березня 2018 року.
5. Про накази і розпорядження ректора Академії, дії посадових осіб Академії за 

період з 22 лютого 2017 року по 25 березня 2018 року та видані ними документи.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-

господарської діяльності Академії за 2017 рік.
7. Про затвердження річного звіту та балансу Академії за 2017 рік.
8. Про розподіл прибутку Академії.
9. Про затвердження договорів, укладених з АТ «ТАСКОМБАНК» у 2017 

році, у тому числі кредитних та іпотечних договорів.
10. Про затвердження умов співпраці з АТ «ТАСКОМБАНК» у 2018 році.
Реєстрація учасників 26 березня 2018 року з 10:00 до 11:45 за місцем 

проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно 
мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право 
участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах 20 березня 2018 року. З документами, щодо питань порядку денного 
акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням 
Товариства: м. Київ, вул. Фрометівська, буд. 2, у приміщенні Президії Академії, 
в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 09.00 до 17.00 (перерва з 13:00 до 13:45), а 
в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення за адресою: 
м. Київ, вул. Фрометівська, буд. 2, у приміщенні Президії Академії.

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

Проект основних показників фінансово-господарської діяльності 
підприємства (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 1095403 1045344
Основні засоби 989357 929398
Довгострокові фінансові інвестиції 43231 43231
Запаси 11248 10099
Сумарна дебіторська заборгованість 17671 11935
Грошові кошти та їх еквіваленти 11133 8627
Нерозподілений прибуток 434646 399403
Власний капітал 1058713 1023470
Статутний капітал 990 990
Довгострокові зобов'язання 4166 4623
Поточні зобов'язання 2412 2553
Чистий прибуток (збиток) 39560 37130
Середньорічна кількість акцій (шт.) 200 200
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 497 552

наглядова рада
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ПовіДоМЛеннЯ Про скЛиканнЯ ріЧниХ ЗаГаЛЬниХ ЗБорів 
акціонерів

ПУБЛіЧноГо акціонерноГо товариства «По ГаЗоПостаЧаннЮ 
та ГаЗиФікаціЇ «ДонецЬкоБЛГаЗ»

Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА 

ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ», код ЄДРПОУ 03361075, місцезнахо-
дження: вул. Південна, буд. 1. м. краматорськ Донецька обл. 84313 
Україна (далі — «товариство»), повідомляє про проведення річних за-
гальних зборів акціонерів Товариства (далі — «річні Загальні збори»), які 
відбудуться 20 квітня 2018 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: 
Украї на, 84313, м. краматорськ, вул. Південна, 1, адміністративний 
корпус, 2й поверх, зала засідань.

Реєстрація акціонерів для участі у Річних Загальних зборах акціонерів 
здійснюватиметься 20 квітня 2018 року за адресою: Україна, 84313, м. Кра-
маторськ, вул. Південна, 1, адміністративний корпус, 2й поверх, зала засі-
дань, з 8 години 00 хвилин до 9 години 00 хвилин. 

Письмове повідомлення про проведення Річних Загальних зборів та 
проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в 
переліку акціонерів Товариства, складеному станом на 27 лютого 
2018 року.

Право на участь в Річних Загальних зборах мають акціонери, включені 
в перелік акціонерів Товариства станом на 24 годину 16 квітня 2018 року. 

Проект порядку денного річних Загальних зборів акціонерів  
(перелік питань, що виноситься на голосування)

1. Обрання Голови та членів лічильної комісії Загальних зборів Товари-
ства.

2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Правління.

3. Звіт Наглядової Ради Товариства про результати її діяльності за 
2017  рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийнят-
тя рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради.

4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про ре-
зультати її діяльності за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Ревізійної комісії та висновків Ревізійної комісії Товариства.

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

6. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за підсумками 2017 року.
7. Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
9. Укладення з членами Наглядової Ради Товариства цивільно-правових 

договорів, трудових договорів (контрактів) та затвердження умов цих до-
говорів, встановлення розміру винагороди Голови та членів Наглядової 
Ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання від 
імені Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контр-
актів) з членами Наглядової Ради Товариства.

10. Прийняття рішення щодо схвалення та/або вчинення значних право-
чинів у 2015-2017 роках.

11. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товари-
ством протягом одного року. Визначення характеру, граничної сукупної вар-
тості таких значних правочинів та уповноваженої особи для їх укладення.

Адреса веб-сайту Товариства на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://oblgaz.donetsk.ua

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

найменування показника Попередній 
2016 рік

Звітний 
2017 рік

Усього активів 2 024 880 2 856 911

Основні засоби 432 061 234 641
Запаси 46 493 47 131
Сумарна дебіторська заборгованість 1 279 196 2 254 061
Грошові кошти та їх еквіваленти 36 782 12 830
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

(488 608)  ( 793 090)

Власний капітал (438 875) (765 572)
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

6 960 6 960

Довгострокові зобов’язання 28 509 24 627
Поточні зобов’язання 2 435 426 3 597 856
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

(53 719) (304 482)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 696 000 000 696 000 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

(0,077) (0,437)

Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів Товариства та про-
ектів рішень з питань порядку денного приймаються не пізніше ніж за 
20 днів до дати проведення Загальних зборів за адресою: Україна, 84313, 
м. Краматорськ, вул. Південна, 1. Довідки за телефоном: (0626)42-33-06.

Акціонерам необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує 
особу. Представнику акціонера необхідно мати належним чином посвідче-
ну довіреність на право участі та голосування на Річниих Загальних збо-
рах, а також паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Повноважен-
ня представника-посадової особи акціонера, що є юридичною особою, 
брати участь та голосувати на Річних Загальних зборах повинні підтвер-
джуватись оригіналами або нотаріально посвідченими копіями чи витягами 
з установчих документів такого акціонера та документу, який свідчить про 
призначення (обрання) такої особи на посаду, що дає право діяти від імені 
юридичної особи без довіреності.

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного Річних Загальних збо-
рів, у порядку, встановленому Статутом Товариства. Акціонери можуть 
ознайомитися з матеріалами Річних Загальних зборів, звернувшись до Го-
лови Правління Товариства Федорченко Віталія Михайловича за адресою: 
Україна, 84313, м. Краматорськ, вул. Південна, 1, адміністративний корпус, 
2 поверх, прийомна, у робочі дні (крім п'ятниці, суботи та неділі) з 10 години 
00 хвилин до 14 години 00 хвилин.

Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з докумен-
тами — Голова Правління Товариства Федорченко Віталій Михайлович. 
Телефон для довідок: (0626) 42-33-06

Звертаємо увагу акціонерів — власників цінних паперів, які не укла-
ли з вибраною емітентом депозитарною установою договір про об-
слуговування рахунків в цінних паперах від власного імені або не 
здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свої рахунки у 
цінних паперах, відкритих в іншій депозитарній установі, що згідно п. 10 
Розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про 
депозитарну систему України» цінні папери такого власника (які дають 
право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні 
кворуму та при голосуванні в органах емітента. Скасування таких 
обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного ро-
бочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною 
установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах. 
ПАТ «Донецькоблгаз» обрано депозитарною установою (зберігачем) — 
ТОВ»ІНВІНТУМ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38511128. Телефон 
для довідок (044) 332-30-34. Контактна особа — Вегера Олена Володи-
мирівна.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законом. Голова Правління ____________________ / Федорченко В. М. /

ПУБЛіЧне акціонерне товариство 
«По ГаЗоПостаЧаннЮ та ГаЗиФікаціЇ «ДонецЬкоБЛГаЗ»

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

і.Загальні відомості
1. Повне найменування емітента - товариство З оБМеЖе-

ноЮ віДПовіДаЛЬністЮ «віейБі ЛіЗинГ» (далі-
Товариство)

2. Код за ЄДРПОУ - 33880354
3. Місцезнаходження 01054, м. Київ, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2, літе-

ра «Б»
4. Міжміський код, телефон (044) 359 03 99
5. Електронна поштова адреса- office@vableasing.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації - www.vableasing.com.ua
7. Вид особливої інформації - прийняття рішення про виплату дивідендів

II. текст повідомлення
22.02.2018 року Загальними Зборами Учасників Товариства (протокол 

№6 від 22.02.2018 р.) прийнято рішення про розподіл частини прибутку та 
сплату дивідендів Учасникам в наступних розмірах: за 2017 рік 7980 тис. 
Строк виплати - не пiзнiше 22.02.2018. Спосiб виплати - безпосередньо 
Учасникам, перелiк яких визначений у Статуті Товариства та протоколі За-
гальних Зборiв Учасників Товариства. 

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

титься у повідомленні, та визначає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством: Генеральний директор Л.с. Золотарьова.
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ПовіДоМЛеннЯ Про скЛиканнЯ ріЧниХ ЗаГаЛЬниХ ЗБорів 
акціонерів

ПриватноГо акціонерноГо товариства «трест 
киЇвПіДЗеМШЛЯХБУД-2»

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «трест 
київпідземшляхбуд-2» (надалі – Товариство, код ЄДРПОУ 04012721, 
адреса місцезнаходження: 02105, м. київ, вул. тампере, 13-Б) повідом-
ляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
30.03.2018 року о 15:00 годині, за адресою: 02105, м. київ, вул. тампе-
ре, 13-Б, у актовому залі, і поверх. 

Реєстрація відбудеться з 14:00 до 14:45 в день та за місцем проведен-
ня Зборів.

ПорЯДок ДенниЙ 
 (ПереЛік ПитанЬ що виносЯтЬсЯ на ГоЛосУванннЯ):

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря зборів.
3. Звіт Правління за результатами фінансово-господарської діяльнос-

ті Товариства за 2017 рік, затвердження заходів за результатами його 
розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 

4. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2017 року, затвер-
дження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту.

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками 2017 року та прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку та виплати дивідендів 

Товариства за 2017 рік.

Дата складання реєстру (переліку) акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах: 26.03.2018р. на 24 годину. 

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 письмо-
ві запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного за-
гальних 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 (повідом-
лення 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. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами 
та документами щодо питань порядку денного зборів: з матеріалами та 
проектами документів можна ознайомитись в день проведення зборів за 
місцем проведення зборів, а також в період від дати надіслання повідо-
млення про проведення загальних зборів по 29.03.2018 р. з 09:00 до 
13:00 за адресою: 02105, м. Київ, вул. Тампере, 13-Б, у залі засідань,  
І поверх, звернувшись із заявою складеною у довільній формі. Особа 
відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами – член Нагля-
дової ради Товариства Сєдова Олена Тарасівна. Для ознайомлення з 
документами необхідно пред’явити документ, що посвідчує особу, випис-
ку з рахунку в цінних паперах. Адреса власного веб-сайту, на якому роз-
міщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених 
до проекту порядку денного: http://emitent.tetra-studio.com.ua/tpshb-2.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного 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 піз-
ніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів Товариства, а щодо канди-
датів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати 
проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного 
зборів подається на ім'я Товариства за адресою за адресою: 02105, 

м. Київ, вул. Тампере, 13-Б, 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. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денно-
го повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу 
акціонера або довірену особу; довіреність на право участі в зборах для 
повноважених представників акціонерів, оформлену відповідно до чин-
ного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на збо-
рах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, по-
рядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти 
якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загаль-
них 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 довіре-
ність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком сво-
їм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи за-
мінити свого представника на зборах. Надання довіреності на право 
участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на 
цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого 
представника.

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складан-
ня переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення за-
гальних зборів: за станом на 26.02.2018 р. загальна кількість простих ак-
цій становить 241 650 штук, кількість голосуючих акцій становить 
227 167 штук.

телефон для довідок: тел.(044) 573-33-74, 558-27-00.

основні показники фінансово-господарської діяльності
Прат «трест київпідземшляхбуд-2» за 2017 рік
Найменування показників Період (в тис.грн.)

Звітний
2017 рік

Попередній 
2016 рік

Усього активів 133471 144310
Основні засоби (залишкова вартість) 1205 2808
Інші фінансові інвестиції 43021 43021
Запаси 33093 36792
Сумарна дебіторська заборгованість 36658 43479
Грошові кошти та еквіваленти 1379 83
Власний капітал 61466 62845
Статутний капітал 1692 1692
Довгострокові зобов’язання - - 
Поточні зобов’язання 72005 81465
Чистий прибуток (збиток) (1379) (4397)
Середньомісячна кількість акцій (шт.) 241650 241650
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 168 203

Проекти рішень до порядку денного Загальних зборів акціонерів 
товариства, призначених на 30 березня 2018 року.

Проект рішення до першого питання:
Обрати лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії – Сєдова 

Олена Тарасівна, члени Лічильної комісії – Крижановська Валентина Ан-
дріївна, Альхіменок Олена Миколаївна.

Проект рішення до другого питання:
Обрати: Головою зборів - Іванову Ірину Леонідівну, секретарем збо-

рів - Хитрука Василя Івановича. 
Проект рішення до третього питання:
Затвердити Звіт правління за результатами фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Правління задовіль-
ною.

Проект рішення до четвертого питання:
Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2017 року. 

Визнати роботу Наглядової ради задовільною.
Проект рішення до п’ятого питання:
Затвердити Висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками 

2017 року. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.
Проект рішення до шостого питання:
Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.
Проект рішення до сьомого питання:
Не проводити нарахування дивідендів, в зв’язку з отриманням збитків 

за звітний період.
наглядова рада товариства

Приватне акціонерне товариство «трест киЇвПіДЗеМШЛЯХБУД-2»
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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)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента 
Приватне акціонерне товариство «ЄвроПеЙсЬкиЙ стра-

ХовиЙ соЮЗ»
2. Код за ЄДРПОУ 33552636
3. Місцезнаходження 01030, м. київ, вУЛицЯ МиХаЙЛа коцЮБин-

сЬкоГо, будинок 6
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 593-89-46, (044) 593-89-48
5. Електронна поштова адреса val@eiu.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення відо-
мості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, 
представництв.

II. текст повідомлення
23.02.2018 р. рішенням єдиного акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-

НОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ СОЮЗ» прийнято 
рішення про припинення (ліквідацію) його відокремлених структурних під-
розділів, а саме:

1.1. ДЕПАРТАМЕНТУ СТРАХУВАННЯ М.ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА ПРИ-
ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ 
СОЮЗ», Код ЄДРПОУ ВП: 40785150. Місцезнаходження ВП: 51900, Дніпро-
петровська обл., місто Кам’янське, Заводський район, ПРОСПЕКТ ЛЕНІНА, 
будинок 4. Департамент здійснював страхову діяльність за наявними у То-
вариства ліцензіями. Причиною прийняття зазначеного рішення є вiдсутнiсть 
виробничої необхiдностi в iснуваннi даного відокремленого пiдроздiлу.

1.2. ДЕПАРТАМЕНТУ СТРАХУВАННЯ М.НІКОПОЛЯ ПРИВАТНОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВПРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ СОЮЗ» 
Код ЄДРПОУ ВП: 40785166. Місцезнаходження ВП: 53200, Дніпропетров-
ська обл., місто Нікополь, ПРОСПЕКТ ТРУБНИКІВ, будинок 41. Департа-
мент здійснював страхову діяльність за наявними у Товариства ліцензія-
ми. Причиною прийняття зазначеного рішення є вiдсутнiсть виробничої 
необхiдностi в iснуваннi даного відокремленого пiдроздiлу.

1.3. ДЕПАРТАМЕНТУ СТРАХУВАННЯ ВОЛИНСЬКОГО РЕГІОНУ №2 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРА-
ХОВИЙ СОЮЗ», Код ЄДРПОУ ВП: 40791981 Місцезнаходження ВП: 
43025, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ СЛОВАЦЬКОГО, будинок 7, 
офіс 90. Департамент здійснював страхову діяльність за наявними у Това-
риства ліцензіями. Причиною прийняття зазначеного рішення є вiдсутнiсть 
виробничої необхiдностi в iснуваннi даного відокремленого пiдроздiлу.

1.4. ДЕПАРТАМЕНТУ СТРАХУВАННЯ КИЇВСЬКОГО РЕГІОНУ ПРАТ 
«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ СОЮЗ», Код ЄДРПОУ ВП: 40791997 Міс-
цезнаходження ВП: 03056, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ДА-
ШАВСЬКА, будинок 25, офіс 89А. Департамент здійснював страхову ді-
яльність за наявними у Товариства ліцензіями. Причиною прийняття 
зазначеного рішення є вiдсутнiсть виробничої необхiдностi в iснуваннi да-
ного відокремленого пiдроздiлу.

1.5. ДЕПАРТАМЕНТУ СТРАХУВАННЯ ОДЕСЬКОГО РЕГІОНУ ПРИ-
ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХО-
ВИЙ СОЮЗ» Код ЄДРПОУ ВП: 40792000 Місцезнаходження ВП: 65021, 
Одеська обл., місто Одеса, Приморський район, ВУЛИЦЯ ОСИПОВА, бу-
динок 45. Департамент здійснював страхову діяльність за наявними у То-
вариства ліцензіями. Причиною прийняття зазначеного рішення є 
вiдсутнiсть виробничої необхiдностi в iснуваннi даного відокремленого 
пiдроздiлу.

1.6. ДЕПАРТАМЕНТУ СТРАХУВАННЯ СУМСЬКОГО РЕГІОНУ ПРИ-
ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХО-

ВИЙ СОЮЗ» Код ЄДРПОУ ВП: 40792016 Місцезнаходження ВП: 40030, 
Сумська обл., місто Суми, Зарічний район, ВУЛИЦЯ КООПЕРАТИВНА, бу-
динок 3. Департамент здійснював страхову діяльність за наявними у Това-
риства ліцензіями. Причиною прийняття зазначеного рішення є вiдсутнiсть 
виробничої необхiдностi в iснуваннi даного відокремленого пiдроздiлу.

1.7. ДЕПАРТАМЕНТУ СТРАХУВАННЯ ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ №2 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРА-
ХОВИЙ СОЮЗ» Код ЄДРПОУ ВП: 40792021 Місцезнаходження ВП: 61052, 
Харківська обл., місто Харків, Ленінський район, ВУЛИЦЯ БЛАГОВІЩЕН-
СЬКА, будинок 7, офіс 13. Департамент здійснював страхову діяльність за 
наявними у Товариства ліцензіями. Причиною прийняття зазначеного рі-
шення є вiдсутнiсть виробничої необхiдностi в iснуваннi даного відокрем-
леного пiдроздiлу.

1.8. ДЕПАРТАМЕНТУ СТРАХУВАННЯ РІВНЕНСЬКОГО РЕГІОНУ 
ПРАТ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ СОЮЗ» Код ЄДРПОУ ВП: 
40797276. Місцезнаходження ВП: 33018, Рівненська обл., місто Рівне, ВУ-
ЛИЦЯ ВІДІНСЬКА, будинок 38. Департамент здійснював страхову діяль-
ність за наявними у Товариства ліцензіями. Причиною прийняття зазна-
ченого рішення є вiдсутнiсть виробничої необхiдностi в iснуваннi даного 
відокремленого пiдроздiлу.

1.9. ДЕПАРТАМЕНТУ СТРАХУВАННЯ ЛУГАНСЬКОГО РЕГІОНУ 
ПРАТ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ СОЮЗ» Код ЄДРПОУ ВП: 
40799509. Місцезнаходження ВП: 93010, Луганська обл., місто Рубіжне, 
ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 89. Департамент здій-
снював страхову діяльність за наявними у Товариства ліцензіями. Причи-
ною прийняття зазначеного рішення є вiдсутнiсть виробничої необхiдностi 
в iснуваннi даного відокремленого пiдроздiлу.

1.10. ДЕПАРТАМЕНТУ СТРАХУВАННЯ ЛЬВІВСЬКОГО РЕГІОНУ 
ПРАТ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ СОЮЗ» Код ЄДРПОУ ВП: 
40799514. Місцезнаходження ВП: 79053, Львівська обл., місто Львів, 
Франківський район, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО, будинок 16. Де-
партамент здійснював страхову діяльність за наявними у Товариства лі-
цензіями. Причиною прийняття зазначеного рішення є вiдсутнiсть вироб-
ничої необхiдностi в iснуваннi даного відокремленого пiдроздiлу.

1.11. ДЕПАРТАМЕНТУ СТРАХУВАННЯ МАРІУПОЛЬСЬКОГО РЕГІОНУ 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРА-
ХОВИЙ СОЮЗ» Код ЄДРПОУ ВП: 40799525 Місцезнаходження ВП: 87534, 
Донецька обл., місто Маріуполь, Жовтневий район, ВУЛИЦЯ ГРОМОВОЇ, 
будинок 63, кімната 410. Департамент здійснював страхову діяльність за 
наявними у Товариства ліцензіями. Причиною прийняття зазначеного рі-
шення є вiдсутнiсть виробничої необхiдностi в iснуваннi даного відокрем-
леного пiдроздiлу.

1.12. ДЕПАРТАМЕНТУ СТРАХУВАННЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РЕГІОНУ 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРА-
ХОВИЙ СОЮЗ» Код ЄДРПОУ ВП: 40799535 Місцезнаходження ВП: 29017, 
Хмельницька обл., місто Хмельницький, ВУЛИЦЯ ЗАРІЧАНСЬКА, будинок 
11М. Департамент здійснював страхову діяльність за наявними у Товари-
ства ліцензіями. Причиною прийняття зазначеного рішення є вiдсутнiсть 
виробничої необхiдностi в iснуваннi даного відокремленого пiдроздiлу.

1.13. ДЕПАРТАМЕНТУ СТРАХУВАННЯ ВІННИЦЬКОГО РЕГІОНУ ПРИ-
ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХО-
ВИЙ СОЮЗ» Код ЄДРПОУ ВП: 41443996, Місцезнаходження ВП: 21001, 
Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ ПРИВОКЗАЛЬНА, будинок 9Б, 
кімната 202. Департамент здійснював страхову діяльність за наявними у 
Товариства ліцензіями. Причиною прийняття зазначеного рішення є 
вiдсутнiсть виробничої необхiдностi в iснуваннi даного відокремленого 
пiдроздiлу.

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

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

в.о. Голови Правління вальянікова т.і.  23.02.2018 р.

Приватне акціонерне товариство «ЄвроПеЙсЬкиЙ страХовиЙ соЮЗ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості

Приватне акціонерне товариство 
«авіаціЙно-трансПортне ПіДПриЄМство 
«артеМ-авіа» (код за ЄДРПОУ 22864221). Місцезнаходження – 
04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10. Телефон (факс) – (044) 239-90-85. 
Електронна поштова адреса – artemavia@artem.ua. Адреса сторінки в мере-
жі Інтернет – http://22864221.smida.gov.ua. Вид особливої інформації – відо-
мості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих 
акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства).

2.текст повідомлення
Від особи, що здійснює облік прав власності на акції ПрАТ «АТП «Артем-

Авіа» 23.02.18р. отримана інформація про зміну власника акцій, якому на-
лежить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства: Това-
риство з обмеженою відповідальністю «ФКС-КОНСАЛТ» (код за ЄДРПОУ 
31825056), місцезнаходження м. Дніпропетровськ, вул. Набережна В.І. Ле-
ніна, буд. 53 - розмір частки в загальній кількості акцій до змін – 29,04936%, 
після змін – 20,96572%; в загальній кількості голосуючих акцій до змін – 
33,98760%, після змін – 24,52978%.

3. Підпис.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

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

т.в.о. директора разуменко о.Ю.  23.02.18р.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №40, 27 лютого 2018 р. 
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ПовіДоМЛеннЯ
про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство «ХарківГаЗ» (надалі – «Това-
риство»), місцезнаходження якого: 61109, Україна, Харківська обл., м. 
Харків, вул. Безлюдівська, 1, повідомляє про проведення річних За-
гальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори Това-
риства») 03 квітня 2018 року о 14.00 годині за адресою: м. Харків, 
вул. Безлюдівська, 1 (в актовому залі товариства).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства 
буде здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адре-
сою, початок реєстрації - о 13.20, закінчення реєстрації - о 13.50.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Загальних зборах Товариства - 28 березня 2018 р.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного 
Загальних зборів товариства:

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

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

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

сумками 2017 року.
10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства 

на 2018 рік.
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом 

затвердження його в новій редакції.
12. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні 

збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства 
шляхом затвердження їх у новій редакції.

13. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової 
ради Товариства.

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

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

16. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комі-
сії Товариства.

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

членами Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка упов-
новажується на підписання від імені Товариства договору (контракту) 
з членами Ревізійної комісії Товариства.

19. Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством зна-
чних правочинів. 

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених 
до проекту порядку денного, а також інша інформація, що передбаче-
на законодавством розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: 
https://kh.104.ua/ .

Від дати надіслання цього повідомлення про проведення Загаль-
них зборів Товариства до дати проведення Загальних зборів Товари-
ства, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних 
зборів Товариства в порядку, передбаченому статтею 36 Закону Украї-
ни «Про акціонерні товариства», у приміщенні Товариства за адресою: 
61109, Україна, Харківська обл., м. Харків, вул. Безлюдівська, 1,  
(кім. 313), щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 16:00 год. 
(обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год.), а в день проведення За-
гальних зборів Товариства - також у місці їх проведення. Відповідаль-
ною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними до-
кументами є Голова правління Товариства. Контактна особа – фахівець 
з корпоративних відносин Гладир Володимир Миколайович. Довідки 
за телефоном (057) 341-44-60.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, вклю-
чених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а та-
кож щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість 
яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Про-
позиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загаль-
них зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товари-

ства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів 
Товариства. 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 Товариства ма-
ють містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат пред-
ставником акціонера (акціонерів). Пропозиція до проекту порядку ден-
ного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із 
зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, 
кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до 
питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу 
акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до 
складу органів Товариства. У разі внесення змін до проекту порядку 
денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати 
проведення Загальних зборів Товариства повідомляє акціонерів про 
такі зміни у порядку передбаченому Статутом Товариства.

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

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах 
Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або 
іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також 
може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому На-
ціональною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. До-
віреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товари-
ства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, 
уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на 
право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може 
містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку 
денного Загальних зборів Товариства із зазначенням того, як і за яке 
(проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 
Загальних зборах Товариства представник повинен голосувати саме 
так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність 
не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі пи-
тання щодо голосування на Загальних зборах Товариства на свій роз-
суд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голо-
сування на Загальних зборах Товариства декільком своїм 
представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи за-
мінити свого представника на Загальних зборах Товариства. Надання 
довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах Това-
риства не виключає право участі на цих Загальних зборах Товариства 
акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, 
якщо для участі в Загальних зборах Товариства з'явилося декілька 
представників акціонера, реєструється той представник, довіреність 
якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власнос-
ті декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних збо-
рах Товариства здійснюється за їх згодою одним із співвласників або 
їх загальним представником.

Загальна кількість акцій Товариства складає 7 280 924 шт., загаль-
на кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення 
переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення За-
гальних зборів Товариства складає 7 200 743шт.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
товариства за 2016 - 2017рр. (тис.грн.).

найменування показника період
2017р.* 2016р.

Усього активів 3 570 968 2 957 453
Основні засоби (за залишковою вартістю) 315 685 302 582
Запаси 20 304 27 705
Сумарна дебіторська заборгованість 3 166 356 2 563 999
Грошові кошти та їх еквіваленти 29 270 39 261
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-634 065 -315 238

Власний капітал -568 436 -249 609
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 3 641 3 641
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 233 849 220 082
Поточні зобов’язання і забезпечення 3 890 123 2 965 317
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток) 

-322 255 47 796

Середньорічна кількість акцій (шт.) 7 280 924 7 280 924
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн) 

-4,43 0,66

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

Пат «ХарківГаЗ»

ПУБЛіЧне акціонерне товариство «ХарківГаЗ»
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ПовіДоМЛеннЯ
про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство «ХарківМісЬкГаЗ» (надалі – 
«Товариство»), місцезнаходження якого: 61004, Україна, Харківська 
обл., м. Харків, вул. Москалівська, буд. 57/59 повідомляє про проведен-
ня Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори 
Товариства») 03 квітня 2018 року о 10.00 годині за адресою: м. Хар-
ків, вул. Москалівська, буд. 57/59 (в актовому залі товариства).

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Загальних зборах Товариства - 28 березня 2018 р.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного 
Загальних зборів товариства:

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

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

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

сумками 2017 року.
10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства 

на 2018 рік.
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом 

затвердження його в новій редакції.
12. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні 

збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства 
шляхом затвердження їх у новій редакції.

13. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової 
ради Товариства.

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

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

16. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комі-
сії Товариства.

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

членами Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка упо-
вноважується на підписання від імені Товариства договору (контракту) 
з членами Ревізійної комісії Товариства.

19. Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством зна-
чних правочинів. 

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених 
до проекту порядку денного, а також інша інформація, що передбаче-
на законодавством розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: 
https://khgor.104.ua/ .

Від дати надіслання цього повідомлення про проведення Загаль-
них зборів Товариства до дати проведення Загальних зборів Товари-
ства, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних 
зборів Товариства в порядку, передбаченому статтею 36 Закону Украї-
ни «Про акціонерні товариства», у приміщенні Товариства за адресою: 
м. Харків, вул. Москалівська, 57/59 (каб. № 114), щоденно (крім суботи 
та неділі) з 10:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:30 год. до 
13:00 год.), а в день проведення Загальних зборів Товариства - також 
у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайом-
лення акціонерів із зазначеними документами є Голова Правління То-
вариства. Контактна особа – Терещенко Ніна Петрівна, фахівець з 
корпоративних відносин. Довідки за телефоном (057)763-07-92.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, вклю-
чених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а та-
кож щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість 
яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Про-
позиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загаль-
них зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товари-
ства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів 

Товариства. 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 Товариства ма-
ють містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат пред-
ставником акціонера (акціонерів). Пропозиція до проекту порядку ден-
ного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із 
зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, 
кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до 
питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу 
акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до 
складу органів Товариства. У разі внесення змін до проекту порядку 
денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати 
проведення Загальних зборів Товариства повідомляє акціонерів про 
такі зміни у порядку передбаченому Статутом Товариства.

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

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах 
Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або 
іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також 
може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому На-
ціональною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. До-
віреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товари-
ства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, 
уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на 
право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може 
містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку 
денного Загальних зборів Товариства із зазначенням того, як і за яке 
(проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 
Загальних зборах Товариства представник повинен голосувати саме 
так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність 
не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі пи-
тання щодо голосування на Загальних зборах Товариства на свій роз-
суд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голо-
сування на Загальних зборах Товариства декільком своїм 
представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи за-
мінити свого представника на Загальних зборах Товариства. Надання 
довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах Това-
риства не виключає право участі на цих Загальних зборах Товариства 
акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, 
якщо для участі в Загальних зборах Товариства з'явилося декілька 
представників акціонера, реєструється той представник, довіреність 
якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власнос-
ті декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних збо-
рах Товариства здійснюється за їх згодою одним із співвласників або 
їх загальним представником.

Загальна кількість акцій Товариства складає 3 500 000 шт., загаль-
на кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення 
переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення За-
гальних зборів Товариства складає 3 386 245 шт.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
товариства за 2016 - 2017рр. (тис.грн.).

найменування показника період
2017р.* 2016р.

Усього активів 479231 373795
Основні засоби (за залишковою вартістю) 171314 161532 
Запаси 8321 6375
Сумарна дебіторська заборгованість 238187 146758
Грошові кошти та їх еквіваленти 31059 23411
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

25659 20445

Власний капітал 30611 25397
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 875 875
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 49274 49982
Поточні зобов’язання і забезпечення 399346 298416
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток) 

3507 22070

Середньорічна кількість акцій (шт.) 3500000 3500000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн) 

1,002 6,30571

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

Пат «ХарківМісЬкГаЗ»

ПУБЛіЧне акціонерне товариство «ХарківМісЬкГаЗ» 
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ПовіДоМЛеннЯ
про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифіка-
ції «сУМиГаЗ» (надалі – «Товариство»), місцезнаходження якого: 40021, 
Україна, Сумська область, м. Суми, вул. Лебединська, буд. 13, повідом-
ляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (на-
далі – «Загальні збори Товариства») 

02 квітня 2018 року о 10.00 годині за адресою: м. суми, вул. Лебе-
динська, буд. 13 (в актовому залі товариства).

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах Товариства - 27 березня 2018 р.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного Загальних 
зборів товариства:

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

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

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

ками 2017 року.
10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 

2018 рік.
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом 

затвердження його в новій редакції.
12. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збо-

ри, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом 
затвердження їх у новій редакції.

13. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради 
Товариства.

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

нами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважу-
ється на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами 
Наглядової ради Товариства.

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

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

нами Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповноважу-
ється на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами 
Ревізійної комісії Товариства.

19. Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних 
правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. 

20. Звіт Правління Товариства, щодо виконання вимог умов договору 
купівлі-продажу пакета акцій Товариства за конкурсом від 10.09.2012 р. 
№КПП-611 за 2017 рік.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених 
до проекту порядку денного, а також інша інформація, що передбаче-
на законодавством розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: 
https://sm.104.ua/ .

Від дати надіслання цього повідомлення про проведення Загальних 
зборів Товариства до дати проведення Загальних зборів Товариства, ак-
ціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів Това-
риства в порядку, передбаченому статтею 36 Закону України «Про акціо-
нерні товариства», у приміщенні Товариства за адресою: 40030, м. Суми, 
вул. О. Береста, 21, кім. 310, щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. 
до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день прове-
дення Загальних зборів Товариства - також у місці їх проведення. Відпо-
відальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними 
документами є Голова правління Товариства. Контактна особа – Юрчен-
ко Ірина Миколаївна. Довідки за телефоном (0542) 65-99-12.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе-
них 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 вно-

сяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів 
Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше 
ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів Товариства. Пропо-
зиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні 
містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо канди-
датів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію 
про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціо-
нерів). Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товари-
ства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменуван-
ня) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому 
акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кіль-
кості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонуєть-
ся цим акціонером до складу органів Товариства. У разі внесення змін до 
проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 
10 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства повідомляє ак-
ціонерів про такі зміни у порядку передбаченому Статутом Товариства.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах Товариства акціонер по-
винен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відпо-
відну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України. 

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Това-
риства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими 
посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвід-
чуватися депозитарною установою у встановленому Національною комі-
сією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право 
участі та голосування на Загальних зборах Товариства від імені юридич-
ної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це 
її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування 
на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосуван-
ня, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів Товариства 
із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголо-
сувати. Під час голосування на Загальних зборах Товариства представ-
ник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голо-
сування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, 
представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах 
Товариства на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на 
право участі та голосування на Загальних зборах Товариства декільком 
своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи 
замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. Надання 
довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах Товари-
ства не виключає право участі на цих Загальних зборах Товариства акці-
онера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо 
для участі в Загальних зборах Товариства з'явилося декілька представ-
ників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана 
пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, 
повноваження щодо голосування на Загальних зборах Товариства здій-
снюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представ-
ником.

Загальна кількість акцій Товариства складає 4193436 шт., загальна 
кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення перелі-
ку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних збо-
рів Товариства складає 4094317 шт.

основні показники фінансово-господарської діяльності товари-
ства за 2016 - 2017рр. (тис.грн.).

найменування показника період
2017р.* 2016р.

Усього активів 1725326  1387913
Основні засоби (за залишковою вартістю) 277032  279926
Запаси 2848 3844 
Сумарна дебіторська заборгованість 1382426  1035092
Грошові кошти та їх еквіваленти 11919 20877 
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

(182544) (120258)

Власний капітал 133081 195363 
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 1048 1048 
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 30507  37447
Поточні зобов’язання і забезпечення 1561736  1155103
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток) 

(65659) (3240) 

Середньорічна кількість акцій (шт.) 4193436 4193436
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн) 

1,68 1,58

* Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським 
висновком, буде надана на Загальних зборах Товариства. 

Пат «сУМиГаЗ»

ПУБЛіЧне акціонерне товариство 
По ГаЗоПостаЧаннЮ та ГаЗиФікаціЇ «сУМиГаЗ» 
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(далі за текстом - Товариство),
ідентифікаційний код юридичної особи 05581898,
місцезнаходження: площа Павленківська, буд. 24 , м. Полтава; пошто-

вий індекс: 36014,
повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів 
(далі за текстом – Загальні збори)
6 квітня 2018 року за адресою: площа Павленківська, буд. 24,кім. 22, 

м. Полтава, поштовий індекс 36014
Початок Загальних зборів о 15 год. 00 хв. Реєстрація акціонерів (їх 

представників) для участі у Загальних зборах відбудеться 6 квітня 2018 року 
з 14год. 00 хв. по 14 год. 45 хв. за місцем проведення Загальних зборів.

№ Перелік питань, 
включених до 

проекту порядку 
денного:

Проекти рішень з питань, включених до 
проекту порядку денного:

1. Обрання членів 
лічильної комісії 
Загальних зборів.

Обрати лічильну комісію Загальних зборів у 
складі: голови лічильної комісії Пивовара Іго-
ря Васильовича, членів лічильної комісії Ре-
пецького Олексія Івановича,Іванченко Ніну 
Павлівну.

2. Обрання секретаря 
Загальних зборів.

Обрати секретарем Загальних зборів Анкуцу 
Василя Васильовича.

3. Затвердження річного 
звіту Товариства.

Затвердити річний звіт Товариства за 
2017  рік.

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

Затвердити висновки зовнішнього аудита за 
результатами перевірки річної фінансової 
звітності Товариства за 2017 рік без заува-
жень та додаткових заходів.

5. Розподіл прибутку 
(покриття збитків) 
Товариства.

Прибуток, отриманий Товариством за резуль-
татами діяльності в 2017 році, у розмірі 
137  256 тис. грн., залишити нерозподіленим. 

6. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду 
звіту Наглядової ради, 
звіту виконавчого 
органу.

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товари-
ства про результати діяльності у 2017 році.
2. Затвердити звіт директора про результати 
фінансово-господарської діяльності за 
2017  рік.

7. Затвердження умов 
цивільно-
правовогодоговору, що 
укладатиметься з 
членом Наглядової 
ради, встановлення 
розміру його винагоро-
ди, обрання особи, яка 
уповноважується на 
підписання договору з 
членом Наглядової 
ради.

1. Затвердити умови цивільно-правового до-
говору, що укладатиметься з членом Наглядо-
вої ради Товариства (згідно з запропонованим 
проектом).
2. Встановити, що член Наглядової ради То-
вариства виконує свої обов’язки на безоплат-
ній основі.
3. Обрати директора Товариства уповноваже-
ною особою на підписання цивільно-правового 
договору з членом Наглядової ради Товари-
ства.

8. Внесення змін до стату-
ту. Затвердження стату-
ту в новій редакції.

1. Внести зміни до статуту Товариства. Статут 
Приватного акціонерного товариства «Пол-
тавське хлібоприймальне підприємство» за-
твердити у новій редакції.
2. Уповноважити голову річних Загальних збо-
рів Товариства Минець Валерія Івановича 
підписати статут Товариства у новій редакції.
3. Доручити директору Товариства здійснити 
усі необхідні дії для забезпечення проведення 
державної реєстрації змін до установчих до-
кументів в органах державної реєстрації, з 
правом видачі довіреностей.

9. Попереднє схвалення 
значних правочинів.

Схвалити (попередньо) значні правочини, 
які можуть вчинятися Товариством у строк 
до 5 квітня 2019 року (включно), за умови 
попереднього погодження таких правочинів 
Наглядовою радою Товариства, граничною 
вартістю 5 (п’ять) млрд. доларів США або 
відповідний еквівалент в іншій іноземній 
або національній валюті, наступного харак-
теру: купівля – продаж, поставка, відчужен-
ня або набуття у власність будь-якого май-
на, застава (у тому числі іпотека), порука, 
надання або одержання послуг, позик, кре-
дитів, оренда, користування майном, фінан-
совий лізинг.

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

Найменування показника періоди
попередній 

(2016р.)
звітний 
(2017р.)

Усього активів 1 341 992 1 675 877
Основні засоби 388 225 400 319
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 260 512 6 820
Сумарна дебіторська заборгованість 612 985 1 215 927
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 806 682
Нерозподілений прибуток 80 066 217 208
Власний капітал 88 693 225 824
Статутний капітал 1 051 1 051
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 1 246 205 1 444 430
Чистий прибуток (збиток) 518 608 137 256
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4 202 648 4 202 648
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 077 987

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного розміщено на веб-сайті Товариства, а саме: 
05581898.infosite.com.ua.

Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах, є 2 квітня 2018 року (станом на 24.00 годину).

Станом на 15 лютого 2018 року (дата складення переліку осіб, яким 
надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів) загальна 
кількість простих іменних акцій Товариства складає: 4 202 648 шт.; загаль-
на кількість голосуючих акцій Товариства складає: 3 963 891 шт.

Для участі у Загальних зборах при собі слід мати документ, що іденти-
фікує особу акціонера (його представника), а для представника акціоне-
ра  – також документи, що підтверджують повноваження представника на 
участь у Загальних зборах. 

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, вида-
на фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими 
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депо-
зитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних па-
перів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосу-
вання на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом 
або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

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

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

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

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» акціо-
нери мають право звернутися до Товариства за його місцезнаходженням з 
письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку 
денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати 
проведення зборів.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кож-
ний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до 
проекту 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 Товариства, а щодо 
кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати 
проведення Загальних зборів.

У період від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних збо-
рів до дати проведення Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, 
за місцезнаходженням Товариства:площа Павленківська, буд. 24, кім. 33,  
м. Полтава, у робочі дні та у робочий час (з 8:30 до 18:00, обідня перерва з 
12:30 до 14:00), а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх про-
ведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами, є директор Товариства – Брідня Сергій Олексійович.

Довідки за телефоном: (0532) 66-94-93, (0532) 50-34-00. 

Приватне акціонерне товариство «ПоЛтавсЬке ХЛіБоПриЙМаЛЬне ПіДПриЄМство»
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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- Приват-
не акціонерне товариство «тетіЇвсЬке ХЛіБоПриЙМаЛЬне 
ПіДПриЄМство», 00954478, Київська, 27, м.Тетіїв, Тетіївський, Київ-
ська область, 09800, Україна. 2. Дата розкриття повного тексту річної 
інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 
26.02.2018. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено ре-
гулярну річну інформацію: http://patthpp.informs.net.ua/.4. Інформація 
про загальні збори: Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 

20.04.2017 року. Кворум зборів: 75,121% до загальної кількості голосів.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання голо-
ви та членів лічильної комісії зборів.2.Обрання голови та секретаря 
зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламен-
ту зборів).3.Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню 
для голосування на загальних зборах Товариства.4.Розгляд звіту Гене-
рального директора про результати роботи Товариства за 2016 рік . 
5.Розгляд звіту Наглядової ради за 2016 рік та його затвердження.6.Розгляд 
звіту та висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяль-
ність Товариства за 2016 рік та його затвердження. 7.Затвердження 
річного звіту та балансу Товариства за 2016.8.Затвердження порядку 

Приватне акціонерне товариство «тетіЇвсЬке ХЛіБоПриЙМаЛЬне ПіДПриЄМство»

Повідомлення про проведення чергових річних загальних зборів та 
проект порядку денного
До УваГи акціонерів!

ПриватноГо акціонерноГо товариства 
«інвестБУДсервіс» 

(далі-Товариство), (місцезнаходження: Україна, 01010, місто Київ,  
вулиця. Михайла Омеляновича-Павленка, будинок .4)

Повідомляємо, що «02» квітня 2018 року за адресою Україна, 01010, 
місто київ, вулиця Михайла омеляновича-Павленка, б.4, к. № 413, від-
будуться чергові річні загальні збори акціонерів.

Реєстрація акціонерів : «02» квітня 2018 року з 14.10 до 14.45 за місцем 
проведення загальних зборів Товариства. Початок зборів об 15.00

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових 
річних загальних зборах – «27» березня 2018 року 

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії чергових річних загальних зборів акціонерів 

Товариства.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
3. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора То-

вариства. Затвердження звіту та висновків Ревізора.
4. Розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами 

його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради.

5. Розгляд звіту Виконавчого органу та затвердження заходів за результата-
ми його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого 
органу.

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

році.
8. Затвердження основних напрямків діяльності на 2018 рік.
9.Прийняття рішення про зміну юридичної адреси Товариства.
10. Внесення змін до Статуту шляхом викладення його у новій редакції, за-

твердження нової редакції Статуту Товариства.
11. Затвердження нової редакції Положення «Про загальні збори акціоне-

рів».
12. Затвердження нової редакції Положення «Про Наглядову раду». 

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

Звітний Попередній 
Усього активів 796782 748102
Основні засоби (за залишковою вартістю) 79361 79486
Запаси 129204 128307
Сумарна дебіторська заборгованість 55903 43301
Гроші та їх еквіваленти 1 4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 40799 -41629
Власний капітал 54201 53371
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 95000 95000
Довгострокові зобов’язання і запезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і запезпечення 742581 694731
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 830 7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 380 000 000 380 000 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

0.0021842  0.0000184

Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2017 р. можуть 
змінюватися. Остаточні данні показників будуть затверджені черговими 
річними загальними зборами акціонерів. 

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація 
з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного, а також інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій 
станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення 
про проведення загальних зборів та на дату складання переліку осіб, які 
мають право на участь у загальних зборах www.invest-buds.pat.ua

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати 
проведення загальних зборів кожний акціонер має можливість ознайомитися з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, 

звернувшись за письмовим запитом або особисто до відповідальної посадової 
особи, кожний робочий день з 09-00 по 17-00 (перерва з 13-00 по 14-00 ) за адре-
сою: Україна, 01010, місто Київ, вулиця. Михайла Омеляновича-Павленка, б.4, 
к. № 413, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

Письмовий запит щодо ознайомлення з документами необхідними для прий-
няття рішень, повинен містити прізвище, ім’я, по батькові (найменування) акціо-
нера, адресу місця проживання (місцезнаходження) або поштову адресу, кількість 
акцій що належать акціонеру. У разі особистого звернення до Товариства, акціо-
нер повинен мати документ, що підтверджує його особу та/або повноваження.

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

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пода-
ється 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 това-
риства. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного за-
гальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіаль-
ного виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного 
виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо канди-
датури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного то-
вариства (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 питань.

Для участі у зборах необхідно мати при собі документ, що підтверджує особу 
та/або повноваження або документ, що підтверджує особу та довіреність на пра-
во участі та голосування на загальних зборах, оформлену відповідно до діючого 
Законодавства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, 
видана фізичній особі, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими осо-
бами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною 
установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондово-
го ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах 
від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою 
на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на 
загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, 
порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) 
рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах пред-
ставник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосу-
вання. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник 
вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій 
розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на 
загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який 
час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. 
Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не ви-
ключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, 
замість свого представника. Представником акціонера - фізичної чи юридичної 
особи на загальних може бути інша фізична особа або уповноважена особа юри-
дичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть 
бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Акціонер 
має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер 
має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це 
виконавчий орган акціонерного товариства. 

Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами визначається Голова Правління Товариства – Косен-
ко Ігор Степанович. Довідки за телефоном 044 280 70 91

Голова наглядової ради Приватного акціонерного товариства 
 «інвестбудсервіс» с. о. кучін
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розподілу прибутку та збитків за 2016 рік, згідно якого прибуток за 
2016 рік направити на покриття збитків за 2015 рік. 9.Прийняття рішен-
ня про зміну типу товариства з публічного на приватне. Прийняття рі-
шення про зміну найменування Публiчного акцiонерного товариства 
«Тетіївське хлібоприймальне підприємство» на Приватне акцiонерне 
товариство «Тетіївське хлібоприймальне підприємство», скорочене на-
йменування ПрАТ «Тетіїївське ХПП».10.Внесення змін до Статуту Това-
риства шляхом затвердження його нової редакції. Обрання особи, якій 
надаватимуться повноваження з підписання Статуту та забезпечення 
його реєстрації.11.Визначення переліку внутрішніх положень Товари-
ства та їх затвердження.12.Визначення структури та кількісного складу 
органів Товариства.13.Прийняття рішення про припинення повнова-
жень голови та членів Наглядової ради Товариства.14.Обрання членів 

Наглядової ради Товариства.15.Прийняття рішення про припинення 
повноважень Ревізійної комісії Товариства.16.Затвердження умов 
цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядо-
вої ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка упо-
вноважується на підписання договорів із членами Наглядової ради. 
17.Про схвалення та надання згоди на укладення значних правочинів. 
18.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, та надання повнова-
жень на укладення таких правочинівВсі питання порядку денного за-
гальних зборів акціонерів розглянуто і по кожному питанню прийнято 
рішення. 5.Інформація про дивіденди: дивіденди не нараховувались і 
не виплачувались.

 До уваги акціонерів

Пат «УкрГіПроШтУв» 
адреса: 01033, м. Київ, вул. Паньківська, буд.11, код ЄДРПОУ 04691254

Повідомляємо про проведення річних Загальних зборів товари-
ства, які відбудуться 17 квітня 2018 року об 11.00 годині за адресою:  
м. київ, вулиця Гарматна, 26/2, Палац культури «росток» (колонна 
зала будівлі, перший поверх). 

Проїзд: швидкісним трамваєм № 1 або № 3 до зупинки «Національний 
авіаційний університет», далі по вулиці Гарматна пішки до 20 хвилин. реє-
страція учасників з 10.00 до 10.45 годин. 

 Проект порядку денного чергових загальних зборів
1 Обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів Товари-

ства.
2. Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на 

річних Загальних зборах Товариства.
4. Затвердження порядку проведення річних Загальних зборів Товари-

ства.
5. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність 

Товариства у 2017 ріці. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Генерального директора Товариства.

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

7. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

8. Затвердження річного звіту та результатів фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2017 рік.

9. Розподіл прибутку та збитків за підсумками роботи Товариства у 
2017  році, розмір, терміни та порядок виплати дивідендів.

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

11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-

рів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товари-
ства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання договорів (контрактів) з ними.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщується інформація з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного, а також інформація, зазначена в частині 4 ст. 35 Закону України «Про 
акціонерні товариства»: http://giproshtuv.com.ua.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідом-
лення про проведення Загальних зборів Товариства, тобто станом на 
19  лютого 2018 року, загальна кількості акцій Товариства складає  
5 612 000 штук, загальна кількості голосуючих акцій складає 5 137 028 штук.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до 
дати проведення Загальних зборів кожен з акціонерів має право ознайоми-
тися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, за місцезнаходженням Товариства (01033, м. Київ, вул. Паньків-
ська, буд. 11, кім № 204) у робочі дні з 13-00 до 17-00 годин, а в день про-
ведення Загальних зборів - за місцем їх проведення. 

Відповідальними особи за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами є Генеральний директор Кокошин О.В., провідний спеціаліст Пусто-
войт А.Д. 

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо 
нових кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, кількість яких не 
може перевищувати кількісного складу Наглядової ради. Пропозиції вно-
сяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Това-
риства, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства - не пізні-
ше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо 
включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відпо-
відні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени На-
глядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропо-
нований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що 

кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного ди-
ректора.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства 
подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) ак-
ціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропо-
зиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу акцій, що 
належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу Нагля-
дової ради Товариства.

Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства вно-
сяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запро-
понованих питань.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних Загальних 
зборах Товариства відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які 
мають право на участь у Загальних зборах, складеному станом на 24 годи-
ну за три робочі дні до дня проведення Загальних зборів Товариства, тобто 
на 24-00 годину 11.04.2018 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 Товариства, оформлену згідно з 
вимогами чинного законодавства. 

 Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних 
зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа 
юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника по-
стійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент заміни-
ти свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, вида-
на фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими 
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депо-
зитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних па-
перів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосу-
вання на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом 
або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Това-
риства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань по-
рядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти яко-
го) 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 на свій розсуд.

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

Довідки за телефонами: (044) 288-33-13, (044) 288-25-45.

основні показники фінансово-господарської діяльності за 2017 рік 
(тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний
2017р.

Звітний
2016р.

Усього активів 14141 14065
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2756 2750
Запаси 7 2
Сумарна дебіторська заборгованість 9571 10271
 Гроші та їх еквіваленти 1674 919
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 29 (2210)
Власний капітал 13786 13757
Зареєстрований (пайовий і статутний) капітал 1403 1403
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 355 308
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 29 (797)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5612000 5 612 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

0,01 (0,14)

наглядова рада товариства
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річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

I. основні відомості про емітента
1. Повне наймену-
вання емітента, код 
за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та 
телефон емітента

Публiчне акцiонерне товариство «новокахов-
ський завод «Укргiдромех», 00100256, 74900 Хер-
сонська область д/н м. нова каховка вул. Про-
мислова, 2, (05549) 4-21-33

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

26.02.2018

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

www. ukrgidromeh.com.ua

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

Незалежна аудиторська фiрма «Прiоритет» ТОВ 
А.М.Щербина, 14124964

5. Інформація про 
загальні збори 
(розділ заповнюєть-
ся у випадку, якщо 
емітент - акціонерне 
товариство)

Дата проведення чергових загальних зборів 
17.03.2017 року
Перелiк питань, що розглядалися на загальних збо-
рах: 
1. Обрання голови та секретаря Загальних зборiв, 
лiчильної комiсiї. 
2.Звiт Правлiння та Наглядової Ради про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «Укргiдро-
мех» за 2016 рiк.
3.Звiт Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-
господарської дiяльностi ПАТ «Укргiдромех» за 
2016 рiк.
4. Затвердження рiчного звiту, звiтiв Правлiння, На-
глядової ради та Ревiзiйної комiсiї, рiчних результатiв 
дiяльностi товариства. 
5.Про розподiл прибутку, в тому числi виплату 
дивiдендiв, розмiр дивiдендiв та спосiб виплати 
дивiдендiв. 
6 Про припинення повноважень членiв Наглядової 
ради та обрання членiв Наглядової Ради, затверджен-
ня умов цивiльно-правових договорiв, що укладати-
муться з ними, обрання особи, яка уповноважується 
на пiдписання договорiв з членами наглядової ради. 
7.Про затвердження значних правочинiв та надання по-
передньої згоди на укладення значних правочинiв про-
тягом року до наступних загальних зборiв акцiонерiв.
Особи, що подавали пропозицiї до порядку денно-
го : члени Наглядової ради. Пропозицiї щодо поряд-
ку денного вiд акцiонерiв не надходило.

Результати розгляду питань порядку денного:1. 
Прий нято рiшення обрати Головою загальних зборiв 
Житкова О.М., секретарем Махонькiна Ю.В., Голо-
вою Лiчильної комiсiї Литвиненко О.А., членами 
лiчильної комiсiї Тищенко С.Л., Тютюн I.М. 2. Прий-
нято рiшення затвердити рiчний звiт товариства за 
2016 рiк, звiт Правлiння та Наглядової ради про ре-
зультати фiнансово-господарської дiяльностi 
ПАТ «Укргiдромех» за 2016 рiк, звiт Ревiзiйної комiсiї 
про результати фiнансово-господарської дiяльностi 
ПАТ «Укргiдромех» за 2016 рiк, а також рiчнi резуль-
тати дiяльностi товариства за 2016 рiк. 5.Прийнято 
рiшення затвердити розподiл прибутку. 6. Прийнято 
рiшення : I. Припинити повноваження членiв нагля-
дової ради Бегiшева Р.Н., Суслiкова О.В.., Куро-
ва  М.Б., Житкова, О.М., Чорного С.В.;II. Обрати 
членiв Наглядової ради ПАТ «Укргiдромех»: ради 
Бегiшева Р.Н., Суслiкова О.В.., Курова М.Б., Житко-
ва, О.М., Чорного С.В III. Затвердити умови цивiльно-
правових договорiв з членами Наглядової ради та 
уповноважити голову Правлiння Безобразова О.Є. 
пiдписати договори з членами Наглядової 
ради.7.Прийнято рiшення затвердити значнi право-
чини .
У 2017 роцi позачерговi загальнi збори акцiонерiв не 
скликались.

6. Інформація про дивіденди
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

II. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)
Найменування

показника
період

звітний попередній
Усього активів 104354 100933
Основні засоби (за залишковою вартістю) 24889 25219
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 23271 43049
Сумарна дебіторська заборгованість 46923 13594
Грошові кошти та їх еквіваленти 5755 2273
Власний капітал 101016 97432
Статутний капітал 100 100
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 64226 60630
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Поточні зобов’язання і забеспечення 3338 3501
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 8.97076 5.97717
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.) 

8.97076 5.97717

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 388520 399520
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду 

загальна номінальна 
вартість 

-- --

у відсотках від статутного 
капіталу 

-- --

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
цінних паперів власних випусків протягом періоду 

-- --

Голова правлiння ____________  Безобразов олег Євгенiйович

ПУБЛIЧне акцIонерне товариство «новокаХовсЬкиЙ ЗавоД «УкрГIДроМеХ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: Приватне акцIонерне то-
вариство «наУково-ДосЛIДниЙ IнститУт При-
кЛаДниХ IнФорМацIЙниХ теХноЛоГIЙ». 
2.Іденти фікаційний код за ЄДРПОУ емітента:30674051. 3.Місцезнаходження 
емітента: 01010, м.Київ, вул.I.Мазепи,3. 4.Міжміський код, телефон та факс 
емітента: (044) 246-27-82, (044) 246-27-82. 5.Електронна поштова адреса емі-
тента: account@osvita.net. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.ndipit.com.
ua/instytut/povidomlennya. 7.Вид особливої інформації: Відомості про прийнят-
тя рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

2. текст повідомлення
Дата прийняття рішення: 23 лютого 2018 року. Гранична сукупна вартість 

правочинів (тис. грн): 200000. Вартість активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності (тис. грн): 53243. Співвідношення граничної су-
купної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності (у відсотках): 375,6362%. Найменування уповно-

важеного органу, що прийняв рішення: річні загальні збори акціонерів. Відо-
мості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: договори щодо 
виготовлення документів про освіту, договори щодо виготовлення студент-
ських і учнівських квитків; договори щодо обслуговування (ведення) баз да-
них; контракти міжнародної купівлі-продажу необхідних матеріалів (в тому 
числі тесліну, плівки ламінованої тощо); договори на закупівлю бланків суво-
рої звітності; а також будь-які інші правочини, які не суперечать вимогам 
щодо суми правочину, вказаної в цьому абзаці, незалежно від контрагентів 
за такими правочинами, в тому числі, на підставі окремого рішення Наглядо-
вої ради Товариства про такий дозвіл – укладення (підписання) будь-яких 
договорів щодо переходу права власності на нерухоме майно Товариства до 
інших фізичних та/або юридичних осіб. Загальна кількість голосуючих акцій: 
100 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах: 80 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» 
прийняття рішення: «за» - 80 акцій, «проти» - 0 акцій.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законо-
давством. 3.2. Найменування посади: Директор Єсаулов Юрiй Вячеславович.
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До уваги акціонерів
ПУБЛіЧноГо акціонерноГо товариства «оБЛаГротеХсер-

віс» (код за ЄДРПОУ 00913545, місцезнаходження: 08132, Київська обл., 
Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул.Київська,8) повідомляє про про-
ведення річних Загальних зборів Товариства (акціонерів), що відбудуться 
30 березня 2018р. об 11.00 годині, за адресою: 08322, київська обл., 
києво-святошинський р-н, м. вишневе, вул.київська,8 (актова зала бу-
дівлі атП, 2 поверх). Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах 
відбудеться 30 березня 2018 року за місцем проведення загальних зборів з 
10:00 до 10:45 годин. Дата складання переліку акціонерів, що мають право 
на участь у Зборах станом на 24 годину 26 березня 2018р.

ПереЛік ПитанЬ раЗоМ З ПроектоМ ріШенЬ щоДо коЖноГо З 
ПитанЬ, вкЛЮЧениХ До ПроектУ ПорЯДкУ ДенноГо

1.обрання Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення 
їх повноважень.

Проект рішення: 1. Взяти до відома Рішення загальних зборів акціоне-
рів ПАТ «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС» від 24 квітня 2017 року з питання 1 порядку 
денного, щодо утворення Лічильної комісії в кількості трьох осіб, обрання до 
її складу: Лукошиної М.В., Карпухіна Я.В. та Алгініна О.Г., а також поширен-
ня повноважень обраних членів Лічильної комісії на наступні Загальні збори 
акціонерів Товариства.

2. Повноваження членів Лічильної комісії поширити на наступні Загальні 
збори акціонерів Товариства.

3. Передбачити можливість (за рішенням Наглядової ради) передачі за 
договором повноважень лічильної комісії зберігачу або депозитарію та за-
твердити умови такого договору.

2. обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів това-
риства, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів това-
риства.

Проект рішення: 1. Взяти до відома Рішення Наглядової ради Товари-
ства від __ березня 2018 року про призначення робочих органів Загальних 
зборів від 30 березня 2018 року:

голови загальних зборів - Некрасова Д.А.; секретаря – Левченко О.В.  
2. Обрати редакційну комісію загальних зборів у складі: Некрасов Д.А. – го-
лова комісії; Чагарна К.Б. – член комісії.

3. Затвердити наступний Регламент роботи Загальних зборів акціонерів 
30 березня 2018 року: для доповіді Голови Правління по 3-му питанню по-
рядку денного – до 20хв; для доповіді Голови Наглядової ради по 4-му пи-
танню порядку денного –до 10 хв; для доповіді по всім іншим питанням по-
рядку денного – до 5 хв; для відповідей на запитання – до 5 хв; для виступів 
акціонерів і їхніх представників після кожної доповіді – до 5 хв. Всі питання 
до доповідачів надаються в письмовій формі із зазначенням прізвища (най-
менування) акціонера та кількості належних йому акцій. Один акціонер 
(представник акціонера) має право на один виступ по кожному з питань по-
рядку денного.

3.Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність товари-
ства за 2017 рік.

Проект рішення: Звіт Правління Товариства про фінансово-господарську 
діяльність Товариства за 2017 р – взяти до відома.

4.Звіт наглядової ради товариства за 2017 рік.
Проект рішення:Звіт Наглядової ради Товариства за 2017р – взяти до 

відома.
5.Звіт ревізійної комісії товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017р. – взяти до 

відома.
6.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту 

наглядової ради та звіту ревізійної комісії товариства.
Проект рішення: 1. Затвердити звіти Правління, Наглядової ради та Ре-

візійної комісії Товариства за 2017р.
2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2017р задовільною.
3. Затвердити висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу 

Товариства за 2017р.
7.Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт, баланс та інші форми бухгал-

терської звітності Товариства за 2017р.
8.розподіл прибутку (збитку) товариства за результатами 

фінансово-господарської діяльності товариства у 2017 році.
Проект рішення: 1. Взяти до відома рішення Загальних зборів акціоне-

рів Товариства від 24 квітня 2017 року з питання 8 порядку денного – у разі 
отримання прибутку, направити його в повному обсязі на покриття збитків 
минулих періодів та на розвиток Товариства. 2. Визначити порядок розподі-
лу прибутку Товариства за результатами роботи у 2017 році та направити 
його в повному обсязі на покриття збитків минулих періодів та на розвиток 
Товариства. 3. Визначити планові нормативи розподілу прибутку на 
2018-й рік; у разі отримання прибутку, направити його в повному обсязі на 
покриття збитків минулих періодів та розвиток Товариства.

9. визначення основних напрямів діяльності товариства на 2018-й рік.
Проект рішення: Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 

2018-й рік.

10.Затвердження рішень наглядової ради.
Проект рішення: Затвердити всі рішення, прийняті Наглядовою радою 

Товариства в звітному періоді та визнати їх такими, що відповідають інте-
ресам Товариства. 

11.Затвердження Договорів (угод), укладених товариством.
Проект рішення: Затвердити Договори (угоди) , укладені Товариством в 

звітному періоді та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.
12. внесення та затвердження змін до статуту товариства шляхом 

викладення його в новій редакції та внутрішніх положень товариства, 
затвердження нової редакції статуту товариства та внутрішніх поло-
жень товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання 
статуту товариства та внутрішніх положень товариства.

Проект рішення 1. Внести запропоновані зміни до Статуту Товариства, 
відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом 
викладення його в новій редакції. 2.Надати повноваження керівнику Това-
риства Чагарній Катерині Броніславівні на підписання Статуту ПУБЛІЧНО-
ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС» в новій редак-
ції (без права передоручення третім особам).

3. Надати повноваження керівнику Товариства Чагарній Катерині Броніс-
лавівні здійснити всі необхідні дії, пов’язані з державною реєстрацією Ста-
туту в новій редакції, а також вчиненням інших дій та отриманням всіх інших 
необхідних документів, пов’язаних із приведенням діяльності Товариства у 
відповідність із Законом (з правом передоручення третім особам). 

4. Затвердити нові редакції «Положення про Загальні збори ПАТ «ОБЛ-
АГРОТЕХСЕРВІС», «Положення про Наглядову раду ПАТ «ОБЛАГРОТЕХ-
СЕРВІС», «Положення про Правління ПАТ «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС», «По-
ложення про Ревізійну комісію ПАТ «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС» та інші 
внутрішні положення, передбачені Статутом Товариства, та надати повно-
важення на їх підписання Голові та Секретарю Загальних зборів акціонерів 
Товариства від 30.03.2018 року.

13. внесення змін до принципів (кодексу) корпоративного управління. 
Проект рішення: Внести зміни до принципів (кодексу) корпоративного 

управління ПАТ «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС», пов’язані із змінами у Статуті То-
вариства.

14. Про припинення повноважень Голови та членів наглядової 
ради товариства.

Проект рішення:Припинити повноваження Голови та членів Наглядової 
ради Товариства.

15. Про обрання членів наглядової ради товариства.
Проект рішення не надається на підставі п.5 ч.3 ст.35 Закону України 

«Про акціонерні товариства.
16. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових 

договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради, 
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради. 

Проект рішення: 1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що 
укладатимуться з членами Наглядової ради та встановити, що ці договори 
є безоплатними.

2. Встановити, що: на вимогу Акціонера, Представник зобов’язаний пе-
ред засіданнями Наглядової ради Товариства звертатися до Акціонера для 
одержання (в разі, коли Акціонер вважатиме це за доцільне) письмових 
(окремих) доручень для голосування з питань порядку денного. В разі отри-
мання таких доручень Представник зобов’язаний суворо дотримуватись ви-
мог, зазначених у них, у разі коли Представник, при наявності письмового 
(окремого) доручення, проголосує з питання порядку денного інакше, ніж 
визначено в цьому дорученні, його голосування вважається недійсним, а 
голос не може бути врахованим під час підрахунку голосів. 

3. Визначити керівника Товариства особою, яка уповноважується на під-
писання від імені товариства цивільно-правових договорів з членами На-
глядової ради.

17. Прийняття рішення про дату набрання чинності окремими рі-
шеннями річних Загальних зборів товариства.

Проект рішення: Питання залишити без розгляду.
18. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та про по-

переднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товари-
ством протягом не більш як одного року, визначення характеру та гра-
ничної вартості таких правочинів.

Проект рішення: Відповідно до ст. 70 Закону України «Про акціонерні 
товариства» попередньо схвалити (надати згоду на вчинення) правочини, 
які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, пред-
метом яких може бути майно або послуги, вартість яких перевищує 25 від-
сотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності 
акціо нерного товариства для залучення додаткових грошових коштів у на-
ціональній та іноземній валюті а також роботи, пов’язані з капітальним бу-
дівництвом та реконструкцією на загальну суму у еквіваленті до  
300 000 000, 00 (триста мільйонів) грн., 00 коп.

2. Надати повноваження щодо підписання правочинів керівнику Товари-
ства за умови їх обов’язкового попереднього погодження з Наглядовою ра-
дою товариства.

ПУБЛіЧне акціонерне товариство «оБЛаГротеХсервіс»
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19. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Проект рішення: Попереднє надати згоду на вчинення правочинів, щодо 
яких є заінтересованість.

20. Про реорганізацію ПУБЛіЧноГо акціонерноГо товариства 
«оБЛаГротеХсервіс» шляхом його перетворення в товариство З 
оБМеЖеноЮ віДПовіДаЛЬністЮ та затвердження місцезнаходжен-
ня правонаступника.

Проект рішення: Реорганізувати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС» шляхом його перетворення у ТОВАРИСТВО 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (місцезнаходження: 08132, Київ-
ська  обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Київська, 8).

21. Про реорганізацію ПУБЛіЧноГо акціонерноГо товариства 
«оБЛаГротеХсервіс» шляхом його перетворення в товариство З 
ДоДатковоЮ віДПовіДаЛЬністЮ та затвердження місцезнаходжен-
ня правонаступника.

Проект рішення: Реорганізувати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС» шляхом його перетворення у ТОВАРИСТВО 
З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (місцезнаходження: 08132, Київ-
ська  обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Київська, 8).

22. Про порядок та строки для прийняття претензій кредиторів.
Проект рішення: Порядок та строки для прийняття претензій кредито-

рів: 1, Протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами рішення про 
припинення акціонерного товариства шляхом перетворення, товариство 
зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів товариства і опубліку-
вати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення. 
2. Кредитор, вимоги якого не забезпечені договорами застави чи поруки, 
протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення то-
вариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір 
товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом 
укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або ви-
конання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо 
інше не передбачено правочином між товариством та кредитором. У разі 
якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до това-
риства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства 
вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним. 3. Претензії кредито-
рів у зв’язку з процедурою перетворення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС» приймаються комісією з припинен-
ня (перетворення) в письмовому вигляді протягом 2-х місяців з дня опри-
люднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи 
шляхом перетворення, за місцезнаходженням товариства за адресою: 
08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Київ-
ська, 8 та згідно ст. 82 Закону України «Про акціонерні товариства».

23. Про затвердження найменування товариства, що створюється 
внаслідок реорганізації та буде правонаступником ПУБЛіЧноГо 
акціо нерноГо товариства «оБЛаГротеХсервіс.

Проект рішення: Затвердити найменування Товариства, що створюєть-
ся внаслідок реорганізації – правонаступника ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНО-
ГО ТОВАРИСТВА «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС», – Товариство з обмеженою (або 
додатковою) відповідальністю «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС».

24. Про припинення повноважень Правління товариства. 
Проект рішення: Припинити повноваження членів Правління ПАТ «ОБЛ-

АГРОТЕХСЕРВІС»: 1) Чагарної К.Б. – Голови Правління; 2) Демченка І.П. – 
Першого заступника Голови Правління; 3) Чагарного П.М. – Заступника Го-
лови Правління; 4) Рогової І.В. - Заступника Голови Правління з фінансових 
та економічних питань; 5) Царука Г.Б. - Керівника технічної служби.

25. Про призначення комісії з припинення (перетворення) ПУБЛіЧ-
ноГо акціонерноГо товариства «оБЛаГротеХсервіс».

Проект рішення: Затвердити наступний персональний склад Комісії з при-
пинення (перетворення): Чагарна К.Б. - Голова комісії з припинення (перетво-
рення); Демченко І.П. – член комісії з припинення (перетворення); Чагарний П.М. – 
член комісії з припинення (перетворення); Рогова І.В. - член комісії з припинення 
(перетворення); Царук Г.Б. - член комісії з припинення (перетворення).

26. Про затвердження порядку скасування реєстрації випуску акцій 
і анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

Проект рішення: Затвердити виконання скасування реєстрації випуску 
акцій і анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у порядку вста-
новленому чинним законодавством України.

27. Про порядок та умови обміну акцій ПУБЛіЧноГо акціонерно-
Го товариства «оБЛаГротеХсервіс» на частки у статутному капі-
талі товариства-правонаступника, що створюється внаслідок реорга-
нізації.

Проект рішення: Затвердити порядок та умови обміну акцій ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС» на частки у статутно-
му капіталі товариства-правонаступника, що створюється внаслідок реорганіза-
ції у відповідності до вимог ст. 80, 82, 87 Закону України «Про акціонерні товари-
ства». Акціонерне товариство, що прийняло рішення про припинення діяльності 
товариства шляхом його реорганізації, зобов'язано здійснити обмін акцій на 
частки у статутному капіталі товариства, що створюється під час реорганізації.

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

учасників. Розподіл часток підприємницького товариства - правонаступника 
відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між 
акціонерами у статутному капіталі акціонерного товариства, що перетвори-
лося. У разі перетворення акціонерного товариства всі його акціонери, акції 
яких не були викуплені, стають засновниками (учасниками) підприємниць-
кого товариства - правонаступника. 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС», здій-
снює конвертацію акцій в частки товариства-правонаступника

Відсотковий розмір частки власника акцій у статутному капіталі ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС», що реорга-
нізується, має дорівнювати відсотковому розміру його частки у статутному 
капіталі товариства-правонаступника, що створюється під час реорганіза-
ції. Розмір частки учасника в статутному капіталі товариства-правонаступника 
дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій належних йому у ста-
тутному капіталі до перетворення. Обмін акцій на частки правонаступника 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС» 
здійснюється таким чином, щоб розмір статутного капіталу товариства-
правонаступника дорівнював розміру статутного капіталу Товариства на 
момент прийняття рішення про реорганізацію (7 000 000,00 грн.).

28. Про визначення строків оцінки та викупу акцій у акціонерів, які 
вимагають цього, у разі, якщо ці акціонери не голосували за прийняття 
загальними зборами рішення про реорганізацію і звернулись до това-
риства з письмовою заявою.

Проект рішення: 1. Затвердити ПОРЯДОК І СТРОКИ ОЦІНКИ ТА ВИ-
КУПУ АКЦІЙ У АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС».

1. Кожний акціонер - власник простих акцій товариства має право вима-
гати здійснення обов'язкового викупу акціонерним товариством належних 
йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних збо-
рах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про пере-
творення. Акціонерне товариство у цьому випадку зобов'язане викупити на-
лежні акціонерові акції. Перелік акціонерів, які мають право вимагати 
здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі 
переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, на 
яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового 
викупу акцій. 2. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вар-
тість. Ціна викупу акцій розрахована станом на день, що передує дню опу-
блікування в установленому порядку повідомлення про скликання загальних 
зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги 
обов'язкового викупу акцій. Ринкова вартість акцій визначена на засадах не-
залежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, 
майнових прав та професійну оціночну діяльність. 3. Товариство протягом 
не більш як п'яти робочих днів після прийняття загальними зборами рішен-
ня, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, 
встановленому статутом Товариства, повідомляє акціонерів, які мають пра-
во вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового ви-
купу акцій із зазначенням: а) ціни викупу акцій; б) кількості акцій, викуп яких 
має право вимагати акціонер; в) загальної вартості у разі викупу акцій това-
риством; г) строку здійснення акціонерним товариством укладення договору 
та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий 
викуп акцій). 4. Договір між акціонерним товариством та акціонером про 
обов'язковий викуп товариством належних йому акцій укладається в пись-
мовій формі. Голова комісії з припинення (перетворення) уповноважена на 
укладення договорів купівлі-продажу простих іменних акцій ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС». Протягом 30 днів 
після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для ви-
моги обов'язкового викупу акцій, а саме з 30.03.2018 року по 30.04.2018 року, 
акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає товариству 
письмову вимогу. На вимогу акціонера про обов'язковий викуп акцій мають 
бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезна-
ходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він ви-
магає. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий 
викуп акцій товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, за-
значеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що 
належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхід-
ні для набуття товариством права власності на акції, обов'язкового викупу 
яких він вимагає. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони 
в межах установлених строків не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

29. Про затвердження умов та порядку здійснення перетворення.
Проект рішення: Затвердити наступний порядок і умови здійснення пе-

ретворення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛАГРОТЕХ-
СЕРВІС» у ТОВАРИСТВО - ПРАВОНАСТУПНИКА:

1.Прийняття на загальних зборах акціонерів рішення про реорганізацію, 
яке оформлюється протоколом загальних зборів акціонерів. 2.Після закриття 
загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома виконавчого 
органу (негайно) та акціонерів - згідно вимог законодавства. 3.Розкриття осо-
бливої інформації про припинення емітента шляхом перетворення за рішен-
ням вищого органу емітента; зміну складу посадових осіб емітента. 4.Подан-
ня документів до державного реєстратора для внесення відомостей про 
реорганізацію АТ до ЄДР, та для оприлюднення повідомлення про припинен-
ня юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до 
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неї. 5.Персональне письмове повідомлення про реорганізацію кожного кре-
дитора. Вжиття заходів щодо виявлення кожного кредитора та розгляд їх ви-
мог. Публікація про припинення (перетворення) Товариства в офіційному 
друкованому органі відповідно до вимог ст. 82 Закону України «Про акціонер-
ні товариства». 6.Подання документів до НКЦПФР для зупинення обігу акцій 
у разі припинення діяльності акціонерного товариства шляхом його реоргані-
зації. 7.Обов`язковий викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього, у разі, 
якщо ці акціонери зареєструвалися для участі у загальних зборах та голосу-
вали проти прийняття загальними зборами рішення про реорганізацію і звер-
нулись до товариства з письмовою заявою. 8.Прийняття рішення про скли-
кання загальних зборів акціонерів, на яких будуть прийматися рішення про 
затвердження передавального акту товариства, визначення дати складання 
переліку для персонального повідомлення акціонерів про збори. 9.Скликання 
загальних зборів акціонерів, на яких будуть прийматися рішення про затвер-
дження передавального акту згідно чинного законодавства України. 
10.Прийняття на загальних зборах акціонерів рішення про затвердження пе-
редавального акту. 11.Після закриття загальних зборів підсумки голосування 
доводяться до відома виконавчого органу (негайно) та акціонерів - згідно ви-
мог законодавства. 12.Проведення зборів засновників (установчих зборів) - 
учасників Товариства - правонаступника АТ. 13.Конвертація акцій в частки в 
Товариства - правонаступника. 14.Подання документів до НКЦПФР для ска-
сування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію 
випуску акцій у зв'язку з реорганізацією акціонерного товариства. 15.Подання 
документів до державного реєстратора для державної реєстрації Товари-
ства - правонаступника та державної реєстрації припинення АТ. 

30. Про затвердження плану перетворення.
Проект рішення: 1. Затвердити план перетворення ПАТ «ОБЛАГРОТЕХ-

СЕРВІС» в наступній редакції:
ПЛАН ПЕРЕТВОРЕННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС» (згідно ст. 81 Закону України «Про акціонерні това-
риства») 1) повне найменування та реквізити товариства, що бере участь у 
перетворенні: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБЛАГРОТЕХСЕР-
ВІС» (код ЄДРПОУ 00913545, місцезнаходження – 08132, Київська обл., 
Києво-Святошинський р-н., м. Вишневе, вул. Київська, 8) реорганізується 
шляхом перетворення у Товариство з відповідальністю «ОБЛАГРОТЕХСЕР-
ВІС «, місцезнаходження – 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н., 
м. Вишневе, вул. Київська, 8, розмір статутного капіталу – 7 000 000,00 грн., 
кількість учасників – 265 осіб. 2) порядок і коефіцієнти конвертації акцій та 
інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам. 
Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки підприємниць-
кого товариства-правонаступника та розподіляються серед його учасників. 
Розподіл часток підприємницького товариства - правонаступника відбуваєть-
ся із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у 
статутному капіталі акціонерного товариства, що перетворилося. У разі пере-
творення акціонерного товариства всі його акціонери, акції яких не були ви-
куплені, стають засновниками (учасниками) підприємницького товариства - 
правонаступника. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОБЛ АГРО ТЕХСЕРВІС» здійснює конвертацію акцій в частки Товариства-
правонаступника. Відсотковий розмір частки власника акцій у статутному 
капіталі ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛАГРОТЕХ-
СЕРВІС», що реорганізується, має дорівнювати відсотковому розміру його 
частки у статутному капіталі Товариства-правонаступника, що створюється 
під час реорганізації. Розмір частки учасника в статутному капіталі Товариства-
правонаступника дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій на-
лежних йому у статутному капіталі ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС» до перетворення. Обмін акцій на частки 
правонаступника ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛАГРО-
ТЕХСЕРВІС» здійснюється таким чином, щоб розмір статутного капіталу 
Товариства-правонаступника дорівнював розміру статутного капіталу Това-
риства на момент прийняття рішення про реорганізацію (7 000 000,00 грн.). 
Коефіцієнт конвертації 1:1. Інші цінні папери товариством не випускались. 
Грошові виплати акціонерам не передбачені. 3) відомості про права, які нада-
ватимуться підприємницьким товариством-правонаступником власникам ін-
ших, крім акцій, цінних паперів товариства, діяльність якого припиняється 
внаслідок перетворення, та/або перелік заходів, які пропонується вжити сто-
совно таких цінних паперів: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБЛ-
АГРОТЕХСЕРВІС» не випускало інших, крім акцій, цінних паперів. 4) інфор-
мацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства 
у підприємницькому товаристві – правонаступнику після завершення пере-
творення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компен-
сації. Виконавчим органом у підприємницькому товаристві – правонаступни-
ку –після завершення перетворення запропоновано призначити: Генеральний 
директор: Чагарна Катерина Брониславівна.; Фінансовий директор Рогова 
Ірина Віталіївна; Виконавчий директор Демченко Іван Петрович; Директор з 
загальних питань: Чагарний Петро Миколайович; Технічний директор: Царук 
Григорій Борисовичвич із посадовим окладом у розмірі, який був встановле-
ний згідно штатного розпису ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ 
«ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС». 5) порядок голосування на спільних загальних збо-
рах акціонерів товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні: ПУБЛІЧ-
НИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС» було прийня-
то рішення про реорганізацію шляхом перетворення.

Загальна кількість акцій Товариства складає 28 000 000 шт. Загальна 
кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку 
осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів 
Товариства складає 27 386 795 шт. 

З документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів акціо-
нерів, Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцем знахо-
дження Товариства (Київська область, Києво-Святошинський район, м. Ви-
шневе, вул. Київська, 8, до дати скликання (проведення) зборів в робочі дні: 
понеділок-п’ятниця з 9.00 до 11.00, а в день проведення зборів – у місці їх 
проведення та на веб-сайті: http://00913545.smida.gov.ua/; додатково –  
www.oblagrotehservis.com.ua. Особа, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами: заступник Голови Правління Чагарний 
Петро Миколайович. Для реєстрації акціонери повинні мати при собі пас-
порт, представники акціонерів - паспорт та довіреність оформлену згідно з 
чинним законодавством України. Довідки за телефоном: (044) 239-04-28, 
496-64-02. Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
законодавства: Голова Правління Чагарна Катерина Броніславівна.
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства у 

2016-2017р.р.
Найменування показника Період

2017* 2016
Усього активів 289 010 277 707
Основні засоби (за залишковою вартістю) 74 515 74 305
Запаси 7 726 5 192
Сумарна дебіторська заборгованість 13 452 11 306
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 163 1 705
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 61 932 53 459
Власний капітал 168 721 155 728
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 7 000 7 000
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 117 305 119 859
Чистий фінансовий результат: 
прибуток(збиток)

8 473 6 691

Середньорічна кількість акцій (шт.) 28 000 000 28 000 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

0,46 0,24

*Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським ви-
сновком, буде надана на Загальних зборах Товариства.

Керівник  К.Б.Чагарна
Головний бухгалтер  І.В.Рогова

ПоЯсненнЯ До ПЛанУ ПеретвореннЯ
Публічного акціонерного товариства «оБЛаГротеХсервіс»

(ідентифікаційний код за ЄДрПоУ 00913545, адреса 
місцезнаходження: 08132, київська обл., києво-святошинський 

район, місто вишневе, вулиця київська, 8)
1. Економічне обґрунтування доцільності перетворення.
З огляду здійснення Товариством господарської діяльності в 

організаційно-правовій формі акціонерного товариства або товариства з об-
меженною (додатковою) відповідальністю то будь-яких відмінностей не вба-
чається. Товариство не отримує яких-небудь знижок щодо витрат, або пільг 
з оплати податків та обов'язкових платежів. З точки зору отримання доходу 
(прибутку) будь-яких із зазначених організаційно-правових форм не надає 
Товариству переваг та не створює перешкод.

З огляду на розвиток діяльності що потребує залучення інвес-
тицій, то існують суттєві відмінності для різних організаційно-правових 
форм щодо різних способів залучення інвестицій. Якщо розглянути отри-
мання інвестицій шляхом отримання кредитів, позик, фінансової допомоги, 
випуску боргових цінних паперів, то відмінності відсутні. Але у випадку за-
лучення коштів шляхом збільшення статутного капіталу є суттєві відміннос-
ті, які полягають у наступному:

1) строк, який необхідний для отримання коштів:
– для товариства з обмеженною (додатковою) відповідальністю стано-

вить від 3 робочих днів з моменту прийняття рішення про збільшення ста-
тутного капіталу, який витрачається на реєстрацію змін до установчих до-
кументів та відповідного рішення;

– для акціонерного товариства строк становить не менше 45 днів, які 
необхідні для реєстрації випуску акцій в НКЦПФР, ведення реєстру власни-
ків іменних цінних паперів (при документарній формі існування акцій), та 
інших підготовчих дій. В цілому процес збільшення статутного капіталу три-
ває 5-6 місяців і є дуже зарегульованим.

2) витрати пов'язані зі збільшенням статутного капіталу:
– для товариства з обмеженною (додатковою) відповідальністю витрати 

відсутні;
– для акціонерного товариства витрати (для мінімального обсягу збіль-

шення) становлять: державне мито за реєстрацію випуску акцій, на публіка-
ції в друкованих органах, на оцінку акцій, на проведення аудиторських пере-
вірок, послуги Центрального депозитарію.

Таким чином залучення інвестицій шляхом збільшення статутного капі-
талу для акціонерного товариства є суттєво затратними з точки зору часу та 
фінансових витрат.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №40, 27 лютого 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

18

Слід розглянути питання загальних витрат на утримання това-
риства в різних організаційно-правових формах.

1) Товариство з обмеженною (додатковою) відповідальністю не вимагає 
додаткових витрат на своє утримання.

2) Акціонерне товариство, існування якого врегульовано спеціальним 
законом потребує суттєвих додаткових витрат. Найбільш суттєвими видат-
ками є:

• публікації в друкованих виданнях (повідомлення про проведення збо-
рів, річні звіти, особлива інформація) - 9тис.грн.;

• отримання коду доступу до загальнодоступної інформаційної бази да-
них НКЦПФР-2тис.грн.;

• отримання ключів електронного цифрового підпису – 2тис.грн.;
• підтримка роботи та інформаційне наповнення офіційного та додатко-

вого веб-сайту Товариства – до 3тис.грн.
• організація проведення річних загальних зборів акціонерів – 7тис.грн.
• складання, оприлюднення та подання річної регулярної інформації до 

НКЦПФР – 11тис.грн.
• складання, оприлюднення та подання нерегулярної (особливої) інфор-

мації до НКЦПФР – 1тис.грн.
• послуги депозитарію ПАТ «Національних депозитарій» по обслугову-

ванню випуску акцій – 6тис.грн.
• послуги незалежної експертизи ринкової вартості нерухомого майна 

(активів) - 140тис.грн.
• послуги аудитотської експертизи звіту за міжнародними стандартами - 

29тис.грн. 
• супровід діяльності товариства з корпоративного управління та корпо-

ративної звітності в акціонерному товаристві відповідно до вимог законо-
давства України– 15тис.грн.

• послуги депозитарної установи (зберігача) по обслуговуванню рахунків 
акціонерів Товариства – 11тис.грн.

Разом витрати за період з 01.01.2017р. по 26.02.2018р. становлять 
236тис.грн. 

Слід зазначити, що ці витрати можуть бути збільшені наприклад, у ви-
падку проведення позачергових зборів, або у випадку виникнення подій за 
якими необхідно буде складати особливу інформацію та інших випадках.

Окрім вищезазначеного Товариство несе невиробничі витрати робочого 
часу працівників (правління, юристи, бухгалтерія, інші) пов'язані з існуван-
ням Товариства як акціонерного.

Підсумовуючи вищевикладене становиться очевидним висновок, що ре-
організація Товариства у товариство з обмеженною або додатковою відпові-
дальністю приведе до суттєвої економії коштів та є економічно доцільною.

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

В процесі припинення шляхом реорганізації всі акціонери товариства 
становляться учасниками товариства-правонаступника. При цьому у кож-
ного акціонера/учасника зберігається номінальна вартість частки у статут-
ному капіталі та відсоткова доля частки у статутному капіталі що їм належа-
ли. Таким чином коефіцієнт конвертації дорівнює одиниці. Відповідно до 
вищезазначеного акціонери товариства не несуть збитків, і відповідно, гро-
шові виплати акціонерам не передбачаються.

В зв'язку з тим що інших цінних паперів Товариство не випускало, то 
конвертації інших цінних паперів не передбачається.

До віДоМа акціонерів 
ПриватноГо акціонерноГо товариства

«Завод «Пуансон» (код ЄДрПоУ 14307334)
(адреса місцезнаходження товариства: 27400, кіровоградська обл., 

м. Знам’янка, вул. Дмитрівська, 86 )
Наглядова рада ПрАТ «Завод «Пуансон» повідомляє про скликання 

чергових загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства 
«Завод «Пуансон», які відбудуться 31 березня 2018 року о 12.00 год. за 
місцезнаходженням товариства адреса: 27400, Кіровоградська обл., 
м. Знам’янка, вул. Дмитрівська, 86 адмінуправління товариства, 
кімната №2.

Реєстрація акціонерів та довірених осіб для участі у загальних зборах 
буде проводитись 31 березня 2018 року з 11.00 год. до 11.50 год. за 
адресою: 27400, Кіровоградська обл., м. Знам’янка, вул. Дмитрівська, 86 
адмінуправління товариства, кімната №2. Для участі у загальних зборах 
акціонерам необхідно мати паспорт, для представників акціонерів – пас-
порт та документ(и), що посвідчує(ють) їх повноваження на участь та голо-
сування 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.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – станом на 24 годину 27 березня 2018 року.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідом-
лення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій 
ПрАТ « Завод «Пуансон » – 16 022 400 шт., кількість голосуючих акцій – 
7 701 331 шт.

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. Розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за резуль-
татами його розгляду.

3. Розгляд звіту наглядової ради та затвердження заходів за результа-
тами його розгляду.

4. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії.
5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за ре-

зультатами його розгляду.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 
7. Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків за 2017 рік.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, 

звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії.

9. Затвердження звіту Комісії з припинення ПрАТ «Завод «Пуансон».
10. Затвердження Передавального акту, складеного комісією з припи-

нення ПрАТ «Завод «Пуансон».
11. Обрання уповноважених осіб на підписання установчих документів 

ТДВ «Завод «Пуансон» та для проведення дій пов’язаних із державною 
реєстрацією новоствореного товариства в органах державної реєстрації.

основні показники фінансово-господарської діяльності
найменування показника Попередній 

період
2016р.

Звітний 
період
2017р.

Усього активів 14 768 14 678
основні засоби (за залишковою вартістю) 12 905 12 856
Запаси 934 670
сумарна дебіторська заборгованість 665 771
Гроші та їх еквіваленти 264 381
власний капітал 13 656 13 786
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 4 006 4 006
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 421 421
Поточні зобов’язання і забезпечення 691 471
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток) 

 149 130

середньорічна кількість акцій (шт) 16 022 400 16 022 400
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

0,00930 0,00811

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 (27400, Кіровоградська обл., м. Знам’янка, вул. Дмитрівська, 86 адмін-
управління товариства, кімната №2), а в день проведення загальних зборів 
акціонерів – за місцем їх проведення. Відповідальна особа за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Руден-
ко В.Д., телефон для довідок (05233) 2 -25-28.

Адреса власного веб – сайту, на якому розміщена інформація з проек-
тами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го – https://smida.gov.ua/site/14307334/

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 Прат «Завод «Пуансон»

Приватне акціонерне товариство «ЗавоД «ПУансон»
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ЗатверДЖено
наглядовою радою Пат «центренерго»

Протокол № 3/2018 від 20.02.2018 року
До уваги акціонерів

Публічного акціонерного товариства «центренерго» 
 (далі – товариство)
(код ЄДРПОУ 22927045), 

місцезнаходження товариства: Україна, 03022, м. Київ,  
вул. Козацька, 120/4, літера «Є».

Повідомляємо вас про проведення річних загальних зборів 
Публічного акціонерного товариства «центренерго»!

Місце реєстрації учасників та проведення річних загальних зборів: 
каб. 302, 3 поверх, вул. козацька, 120/4, літера «Є», м. київ, 03022.

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників 
акціонерів) для участі у річних загальних зборах: 30 березня 2018 року, з 
9 години 00 хвилин  до 10 години  45 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) річних загальних зборів: 30 березня 
2018 року об 11 годині 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах, встановлена 26.03.2018  (станом на 24 годину).

Проект  ПорЯДкУ ДенноГо:
1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства 

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

зборів Товариства.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році та прий-

няття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської 

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

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

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

ності Товариства у 2017 році, в тому числі затвердження розміру річних диві-
дендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до ре-
зультатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в 
новій редакції.

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

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

вариства.
12. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

знач них правочинів.
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 

денного річних загальних зборів Товариства, акціонери Товариства можуть 
ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати 
проведення річних загальних зборів у робочі дні (за виключенням суботи 
3 березня), з 9 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин (обідня перерва 
з 12 години 00 хвилин до 12 години 45 хвилин), у п’ятницю з 9 години 00 хви-
лин до 15 години 00 хвилин (обідня перерва з 12 години 00 хвилин до 12 го-
дини 45 хвилин) за адресою: 03022, м. Київ, вул. Козацька, 120/4, літ. «Є», 
каб. 328, а в день проведення річних загальних зборів – за місцем їх прове-
дення, за адресою: 03022, м. Київ, вул. Козацька, 120/4, літ. «Є», каб. 302.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного, є Кулик Діна Михайлівна.

Телефон для довідок: (044) 364-02-68.
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 

проекту порядку денного розміщена на веб-сайті Товариства: http://www.
centrenergo.com у розділі «Акціонерам».

Товариство до початку річних загальних зборів у встановленому ним по-
рядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акці-
онерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних 
зборів та порядку денного річних загальних зборів до дати проведення річних 
загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі 
запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного річних 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 річних 
загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товари-
ства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних загальних зборів. 
Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного пови-
нні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо канди-
датів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, 

чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або 
про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - неза-
лежного директора.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради Това-
риства відповідно до частини другої статті 38 Закону України «Про акціонер-
ні товариства», обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного 
голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

Пропозиція до проекту порядку денного річних загальних зборів Товари-
ства 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 акціоне-
ром до складу органів товариства. 

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше 
відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту 
порядку денного річних загальних зборів. У такому разі рішення наглядової 
ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а 
пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона 
подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні това-
риства». 

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного річних 
загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови коле-
гіального виконавчого органу одночасно обов'язково подається пропозиція 
щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу 
акціонерного товариства або призначення особи, яка тимчасово здійснюва-
тиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного річних загальних зборів вносяться лише 
шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих пи-
тань. 

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного річних за-
гальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є 
власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято 
тільки у разі: 

недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим час-
тини 2 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; 

неповноти даних, передбачених абзацом першим частини 2 або частиною 
3 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного річних за-
гальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать 
менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, перед-
бачених абзацом другим та/або третім частини 6 статті 38 Закону України 
«Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного про-
екту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших 
підстав, визначених статутом Товариства.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту по-
рядку денного річних загальних зборів Товариства надсилається наглядовою 
радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. 

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

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

Для реєстрації та участі в річних загальних зборах акціонерам необхідно 
мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, також - довіреність або 
інші документи, які посвідчують право представника на участь у річних за-
гальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України.

Представником акціонера на річних загальних зборах акціонерного това-
риства 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 річних загальних збо-
рах Товариства. 

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на річних за-
гальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноваже-
на особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи тери-
торіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління 
державним чи комунальним майном. 

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

Повідомлення акціонером Виконавчого органу Товариства про призна-
чення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за 
допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про 
електронний документообіг.

ПУБЛіЧне акціонерне товариство «центренерГо»
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Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах, 
видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими 
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депози-
тарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на 
річних загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або 
іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах 
може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку 
денного річних загальних зборів 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 передбачено завданням 
щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, 

представник вирішує всі питання щодо голосування на річних загальних 
зборах акціонерів на свій розсуд. 

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

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

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

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про 
проведення загальних зборів акціонерного товариства наданого ПАТ «НДУ» 
станом на 20.02.2018  загальна кількість акцій – 369 407 108 шт., голосуючих – 
367 411 625 шт.

Приватне акціонерне товариство  
«ЗінЬків-аГротранс»
(далі за текстом - Товариство),

ідентифікаційний код юридичної особи 24388693,
місцезнаходження: вул. Комарова, буд. 2-Б, м. Полтава; поштовий індекс: 36008,

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів 
(далі за текстом – Загальні збори)

6 квітня 2018 року
за адресою: вул. комарова, буд. 2-Б, м. Полтава (каб.5)

Початок Загальних зборів о 10 год. 00 хв. Реєстрація акціонерів (їх 
представників) для участі у Загальних зборах відбудеться 6 квітня 2018 року 
з 09 год. 00 хв. по 09 год. 45 хв. за місцем проведення Загальних зборів.
№ Перелік питань, 

включених до проек-
ту порядку денного:

Проекти рішень з питань, включених до 
проекту порядку денного:

1. Обрання членів 
лічильної комісії 
Загальних зборів.

Обрати лічильну комісію Загальних зборів у 
складі: голови лічильної комісії Пивовара Ігоря 
Васильовича, члена лічильної комісії Репець-
кого Олексія Івановича.

2. Обрання секретаря 
Загальних зборів.

Обрати секретарем Загальних зборів Дзюбана 
Володимира Васильовича.

3. Затвердження річного 
звіту Товариства.

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

4. Розгляд висновків зо-
внішнього аудиту та за-
твердження заходів за 
результатами його роз-
гляду.

Затвердити висновки зовнішнього аудита за 
результатами перевірки річної фінансової звіт-
ності Товариства за 2017 рік без зауважень та 
додаткових заходів.

5. Розподіл прибутку 
(покриття збитків) 
Товариства.

Збитки, отримані за результатами діяльності То-
вариства в 2017 році, у розмірі 198,7тис.грн, по-
крити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

6. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду зві-
ту Наглядової ради, зві-
ту виконавчого органу.

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства 
про результати діяльності у 2017 році.
2. Затвердити звіт директора про результати 
фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.

7. Внесення змін до 
статуту. Затвердження 
статуту в новій 
редакції.

1. Внести зміни до статуту Товариства. Статут 
При ватного акціонерного товариства «Зіньків-
Агротранс» затвердити у новій редакції. 2. Уповно-
важити голову річних Загальних зборів Товариства 
Биліцького Миколу Вікторовича підписати статут 
Товариства у новій редакції. 3. Доручити директо-
ру Товариства здійснити усі необхідні дії для за-
безпечення проведення державної реєстрації змін 
до установчих документів в органах державної ре-
єстрації, з правом видачі довіреностей.

8. Попереднє схвалення 
значних правочинів.

Схвалити (попередньо) значні правочини, які мо-
жуть вчинятися Товариством у строк до 5 квітня 
2019 року (включно), за умови попереднього по-
годження таких правочинів Наглядовою радою 
Товариства, граничною вартістю 5 (п'ять) млрд. 
доларів США або відповідний еквівалент в іншій 
іноземній або національній валюті, наступного ха-
рактеру: купівля – продаж, поставка, відчуження 
або набуття у власність будь-якого майна, заста-
ва (у тому числі іпотека), порука, надання або 
одержання послуг, позик, кредитів, оренда, корис-
тування майном, фінансовий лізинг.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника
періоди

попередній 
(2016р.)

звітний 
(2017р.)

Усього активів 12691,8 2347,2
Основні засоби 8739,3 65,0
Довгострокові фінансові інвестиції 51,5 51,5
Запаси 837,1 959,1
Сумарна дебіторська заборгованість 1381,5 1031,9

Грошові кошти та їх еквіваленти 101,2 2,7
Нерозподілений прибуток -4952,1 -5150,8
Власний капітал -3756,5 -3955,2
Статутний капітал 122,4 122,4
Довгострокові зобов’язання 521,7 521,7
Поточні зобов’язання 15926,6 5780,7
Чистий прибуток (збиток) -945,1 -198,7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 489786 489786
Кількість власних акцій, викуплених протягом пе-
ріоду (шт.)

- -

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

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 1

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до про-
екту порядку денного розміщено на веб-сайті Товариства, а саме: 24388693.
infosite.com.ua.

Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних 
зборах, є 2 квітня 2018 року (станом на 24.00 годину).

Станом на 15 лютого 2018 року (дата складення переліку осіб, яким надси-
лається повідомлення про проведення Загальних зборів) загальна кількість 
простих іменних акцій Товариства складає: 489 786 шт.; загальна кількість голо-
суючих акцій Товариства складає: 467 852 шт.

Для участі у Загальних зборах при собі слід мати документ, що ідентифікує 
особу акціонера (його представника), а для представника акціонера – також до-
кументи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних 
зборах. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, ви-
дана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими 
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитар-
ною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на За-
гальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою осо-
бою, уповноваженою на це її установчими документами.

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

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

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представ-
ника 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 довіре-
ність, замість свого представника.

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери 
мають право звернутися до Товариства за його місцезнаходженням з письмови-
ми запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних 
зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення зборів.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний 
акціонер має право вносити 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 сім днів до дати проведення Загальних зборів.

У період від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів 
до дати проведення Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за міс-
цезнаходженням Товариства: вул. Комарова, буд. 2-Б, м. Полтава, у робочі дні 
та у робочий час (з 9:00 год. до 18:00 год., обідня перерва з 13:00 год. до 
14:00 год.), а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. 
Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є 
директор Товариства – Дзюбан Володимир Васильович.

Довідки за телефоном: 0532-651573.
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До УваГи акціонерів Пат «крЗМв»
ПУБЛіЧне акціонерне товариство 

«креМенЧУцЬкиЙ ЗавоД МетаЛевиХ вироБів»
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів,
які відбудуться 30 березня 2018 року об 11-00 годині 
за адресою місцезнаходження товариства:
39621, Полтавська обл., місто кременчук, вулиця соломії крушель-

ницької (раніше вулиця крупської), будинок 2, приміщення актового 
залу Пат «крЗМв».

реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться в день та за місцем 
проведення річних загальних зборів акціонерів з 10-00 год. до 10-40 год.

Для реєстрації та участі у річних загальних зборах акціонерів (далі 
Збори) необхідно надати:

• акціонерам фізичним особам: документ, що посвідчує особу (паспорт);
• представникам акціонерів фізичних осіб: довіреність, оформлену згідно з ви-

могами законодавства та документ, що посвідчує особу представника (паспорт);
• представникам акціонерів юридичних осіб: довіреність, оформлену згідно 

з вимогами законодавства та документ, що посвідчує особу представника (пас-
порт). У разі якщо представником акціонера є керівник юридичної особи, який 
має право діяти без довіреності, замість довіреності надається документ (витяг, 
наказ) про його призначення (обрання) на посаду, витяг зі статуту про можливість 
діяти керівнику від імені юридичної особи без довіреності, засвідчені підписом 
уповноваженої особи та печаткою товариства (у разі відсутності печатки това-
риства, зазначені документи засвідчуються нотаріально), а також документ, що 
посвідчує особу представника (паспорт).

Проект порядку денного
1. обрання лічильної комісії Зборів товариства. 
Проект рішення:
1.1. Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: Михайлова Г.М., Бруси-

ло І.І., Харитонова О.С.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів товариства.
Проект рішення: 
2.1. Доповіді – до 20 хв., виступи – до 10 хв., перерви – не більше трьох, 

тривалістю - за рішенням Голови Зборів Товариства. 
2.2. Зміна черговості розгляду питань порядку денного (порядок розгля-

ду) - за рішенням Голови Зборів Товариства.
3. розгляд звіту директора за 2017р., затвердження заходів та прий-

няття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження річного 
звіту товариства (затвердження річної фінансової звітності) за 2017р.

Проект рішення:
3.1. Звіт директора за 2017 р. затвердити. Затвердити заходи по усунен-

ню недоліків в роботі Товариства.
3.2. Затвердити річний звіт Товариства (затвердити річну фінансову звітність) 

за 2017 рік, викладені у звіті директора та у звіті і висновку Ревізійної комісії.
4. розгляд звіту наглядової ради за 2017р., затвердження заходів та 

прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення: 
4.1. Звіт Наглядової ради за 2017р. затвердити. Затвердити заходи по 

усуненню недоліків в роботі Товариства.
5. розгляд звіту та висновку ревізійної комісії за 2017р., прийняття 

рішення за наслідками їх розгляду.
 Проект рішення: 
5.1. Звіт та висновок Ревізійної комісії за 2017р. затвердити.
6. Затвердження розподілу прибутку і збитків товариства.
Проект рішення: 
6.1. За підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 

році затвердити збитки у розмірі 13958,94 грн. Затвердити наступний роз-
поділ збитків Товариства за 2017 рік: суму збитків у розмірі 13958,94 грн. 
погасити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років. 

6.2. Затвердити розподіл прибутку Товариства за минулі роки у розмірі 
13958,94 грн. – на погашення збитків Товариства за підсумками фінансово-
господарської діяльності в 2017 році.

7. Про внесення змін до статуту товариства.
Проект рішення:
7.1. Внести та затвердити зміни до Статуту ПАТ «КрЗМВ», шляхом ви-

кладення його в новій редакції. Право підпису Статуту Товариства доручити 
директору ПАТ «КрЗМВ».

8. Про передачу на вирішення наглядової ради питання про продаж 
викуплених товариством розміщених ним акцій та про продаж викуплених 
товариством акцій згідно вимоги акціонерів (обов’язковий викуп). 

Проект рішення:
10.1. Вирішення питання про продаж викуплених Товариством розміщених 

ним акцій та про продаж викуплених Товариством акцій згідно вимоги акціонерів 
(обов’язковий викуп) належить до компетенції Наглядової ради Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 
26.03.2018р.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень по питанням проекту порядку денного, а також інша інформація згідно 
ч.4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: www.krzmi.kvsz.com

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 

дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про про-
ведення Зборів (21.02.2018):

загальна кількість акцій - 21 344 400 шт.
кількість голосуючих акцій - 17 098 934 шт.
Порядок ознайомлення акціонерів з документами під час підготов-

ки до Зборів.
Ознайомлення з документами відбувається від дати надіслання акціо-

нерам цього повідомлення до 29.03.2018р. (включно), у робочі дні з поне-
ділка по четвер з 9.00 годин до 12.00 годин, за адресою Товариства, кабінет 
№ 1. В день проведення Зборів Товариства, 30.03.2018р., ознайомлення 
акціонерів з документами відбувається за місцем їх проведення.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – 
директор Товариства Нікіфоров О.І. або особа, яка виконує його обов’язки. 
Довідки за телефонами: (05366) 6-10-87, (05366) 6-10-17.

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 Зборів, а 
також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати про-
ведення Зборів (з 27.02.2018 до 30.03.2018):

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного Зборів у порядку зазначеному в цьому Повідомлені;

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відпо-
відно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонер-
ні товариства» (у випадку наявності в порядку денному Зборів питань, які 
передбачають обов'язковий викуп акцій на вимогу акціонерів). 

До дати проведення Зборів до початку Зборів (до 30.03.2018):
- надавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту по-

рядку денного Зборів та порядку денного Зборів до дати проведення за-
гальних зборів.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів (до 10.03.2018):
- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку ден-

ного Зборів. 
Не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів (до 23.03.2018):
- вносити пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів Товари-

ства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з 
органів (у випадку наявності в порядку денному Зборів питань, які перед-
бачають обрання членів органів Товариства).

З моменту затвердження Наглядовою радою ПАТ «КрЗМВ» порядку 
денного Зборів: 

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні пропозицій до 
проекту порядку денного в суді.

Порядок участі та голосування на Зборах за довіреністю
Представником акціонера фізичної чи юридичної особи на Зборах Товариства 

може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.
Акціонер має право призначити свого представника постійно або на 

певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого пред-
ставника, повідомивши про це директора Товариства. Повідомлення акціо-
нером Товариства про призначення, заміну або відкликання свого пред-
ставника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку 
відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною 
особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиня-
ють 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 юридич-
ної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її 
установчими документами.

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 проголо-
сувати. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме 
так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить 
завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосуван-
ня Зборах акціонерів на свій розсуд. 

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

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого пред-
ставника для участі у Зборах. 

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

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації представнику акціонера 
у разі: - відсутності в представника акціонера, документів, які ідентифікують осо-
бу представника акціонера; - відсутності документів, що підтверджують повно-
важення представника на участь у Зборах Товариства; - відсутності акціонера, 
який видав довіреність представникові, в переліку акціонерів, які мають право 
на участь у Зборах, складеному у відповідності до законодавства Підтверджую 
достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Директор ПАТ «КрЗМВ» (підпис) О.І. Нікіфоров 26.02.2018 М.П.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №40, 27 лютого 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

24

ПУБЛіЧне акціонерне товариство «терно-
ПіЛЬХЛіБ» (надалі Товариство), місцезнаходження Товариства: м. Тер-
нопіль, вул. С. Будного, 3, повідомляє про скликання річних загальних 
зборів акціонерів (надалі Збори), які відбудуться 30.03.2018 року о 10 год., 
за місцезнаходженням Товариства м. тернопіль, вул. с. Будного, 3, зал 
засідань товариства. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі 
у Зборах розпочнеться 30.03.2018 року о 09.00 та закінчиться о 09.45, за 
місцем їх проведення. Дата складання переліку акціонерів, які мають право 
на участь у Зборах – станом на 24 годину 26.03.2018 р. 

Проект порядку денного:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії. 2. Обрання голови та секре-

таря Зборів. 3. Про схвалення рішення Наглядової ради Товариства щодо 
порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. 4. Звіт Директо-
ра Товариства за підсумками фінансово – господарської діяльності за 2017 
рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 5. Звіт Наглядової ради 
за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 6. Звіт Ревізій-
ної комісії Товариства про роботу за 2017 рік та прийняття рішення за на-
слідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізійної комісії. 7. Затвер-
дження річного звіту Товариства за 2017 рік. 8. Про покриття збитків 
Товариства за 2017 рік. 9. Про зміну типу Товариства. 10. Про зміну найме-
нування Товариства. 11. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції, 
в зв’язку з приведенням його у відповідність відповідно до вимог закону 
№ 2210-VІІІ від 16.11.2017. 12. Про надання повноваження уповноваженої 
особи для підписання Статуту Товариства в новій редакції. 13. Затвердження 
внутрішніх положень Товариства відповідно до Закону України «Про акціо-
нерні товариства» та Статуту Товариства. 14. Про припинення повноважень 
членів Наглядової ради Товариства. 15. Про обрання членів Наглядової ради 
Товариства. 16. Про затвердження цивільно – правових договорів, що укла-
датимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. 

Проекти рішень:
1. Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: голова комісії – Герій І.Р., 

члени комісії – Мартинова Н.Б., Дудар І.Б. 
2. Обрати головою Зборів акціонерів Опалка Ю.Я., обрати секретарем Зборів 

акціонерів Проців Л. О. 
3. Схвалити рішення Наглядової ради Товариства про затвердження поряд-

ку та способу засвідчення бюлетенів: бюлетені для голосування засвідчуються 
печаткою Товариства. 

4. Затвердити звіт Директора Товариства по підсумках фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2017 рік. 

5. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. 
6. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2017 рік. За-

твердити висновок Ревізійної комісії. 
7. Річний звіт Товариства за 2017рік затвердити. 
8. Збитки Товариства за 2017 рік покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. 

Дивіденди за 2017 рік не нараховувати, в зв’язку із отриманими збитками. 
9. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне 

акціонерне товариство. 
10. Змінити назву товариства на Приватне акціонерне товариство «Тернопіль-

хліб» (повне найменування), ПрАТ «Тернопільхліб» (скорочене найменування). 
11. Затвердити Статут Товариства в новій редакції, в зв’язку з приведенням 

його у відповідність відповідно до вимог закону № 2210-VІІІ від 16.11.2017. 
12. Уповноважити директора Товариства Криль Марію Яремівну підпи-

сати Статут Товариства від імені Товариства та здійснити його державну 
реєстрацію. 

13. Затвердити внутрішні положення Товариства в новій редакції, а саме 
Положення про загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, По-
ложення про Виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію у відповід-
ності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» і Статуту Товари-
ства.

14. В зв’язку із закінченням терміну перебування на посаді припинити повно-
важення членів Наглядової ради ПАТ «Тернопільхліб»: Гиске Iгора Андрійовича, 
Шаланкевич Ольги Павлівни, Процiв Людмили Олександрівни, Фарiон Оксани 
Богданівни, Горбенко Надiї Олексіївни.

15. Проводиться кумулятивне голосування.
16. Затвердити умови цивільно – правових договорів, що укладатимуться з 

Головою та членами Наглядової ради Товариства та уповноважити Директора 
Товариства укласти та підписати їх від імені Товариства.

Для участі у Зборах надаються документи – зокрема, паспорт (та не обме-
жуючись цим), які ідентифікують особу акціонера (його представника), для 
участі представника акціонера - додатково документи, що підтверджують його 
повноваження (довіреність, оформлену згідно чинного законодавства). Під час 
голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передба-
чено завданням щодо голосування в довіреності. Якщо довіреність не містить 
завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосуван-
ня на Зборах на свій розсуд. Від дати надіслання повідомлення про проведення 
Зборів до дати проведення Зборів акціонери мають право ознайомитись з мате-
ріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного особисто, 
за місцезнаходженням Товариства, з понеділка по п’ятницю з 9.00 години до 
16.00 години, у бухгалтерії Товариства, а вдень проведення Зборів – за місцем 
їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами: Криль Марія Яремівна. Телефон для довідок: /0352/ 
43 62 41. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу 
органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу 
кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати про-
ведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж 
за сім днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань 
до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих 
питань. Акціонер має право оскарження до суду рішення Товариства про від-
мову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного та надавати 
письмові запитання щодо питань включених до проекту порядку денного Зборів, 
а також право ознайомитися з проектом договору щодо обов’язкового викупу 
акцій Товариством.Станом на 15.02.2018р., дату складання переліку осіб, яким 
надсилається повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість акцій 
складає 2783928, голосуючих акцій – 1832034.Адреса власного веб-сайту, на 
якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, вклю-
чених до проекту порядку денного: http://www.ternopilxlib.ter.net.ua/.

Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2017р. (2016р.) 
в тис.грн.: Усього активів 4720 (4720), основні засоби (залишкова вартість) 
171 (171), довгострокові фінансові інвестиції 3467 (3467). запаси 157(157), 
сумарна дебіторська заборгованість 606 (606), грошові кошти та їх еквіва-
ленти 0 (0), власний капітал 882(882), статутний капітал 696 (696), поточні 
зобов'язання 3816 (3816), чистий прибуток 0(0), Чисельність працівників на 
кінець періоду (осіб) 2 (2). 

товариство З оБМеЖеноЮ 
віДПовіДаЛЬністЮ «коМПаніЯ З 
УПравЛіннЯ активаМи «актив»

ПовіДоМЛеннЯ 
про прийняття рішення  

про продовження строку діяльності 
Пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого 

виду закритого типу «вест фінанс» 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління ак-

тивами «Актив», 
Код за ЄДРПОУ 19334672, (надалі - Компанія), 
місцезнаходження якої: 79035, м. Львів, вул. Пасічна, буд. 135, 
повідомляє учасників Пайового венчурного інвестиційного фонду 

недиверсифікованого виду закритого типу «Вест фінанс», Код за 
ЄДРІСІ 2331065, (надалі - Фонд), що 26 лютого 2018 року Загальними 
зборами учасників Компанії прийнято рішення (Протокол №  20-18) 
про продовження строку діяльності Фонду на 10 (десять) років до 
22 травня 2028 року.

Компанія здійснює викуп інвестиційних сертифікатів у учасників 
Фонду, які не згодні з прийнятим рішенням про продовження строку 
діяльності Фонду.

Генеральний директор тов «кУа «актив»          Гурський а.М.

Приватне акцIонерне товариство 
«БУДIвниЧиЙ»

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
ріЧна інФорМаціЯ за 2017 рік

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

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

розміщення цінних паперів 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

Приватне акцiонерне товариство 
«БУДIвниЧиЙ», 00952976, 03134 
м.  київ . м.київ вул. Миру, буд.36, 
(044) 401-43-19

2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних 
Комісії

27.02.2018

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

http://www.budiv.kiev.ua
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Приватне акціонерне товариство
«страХова коМПаніЯ «БУсін»

місцезнаходження: 03110, м. Київ, вул. Преображенська, буд. 23
(далі - товариство)

повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів 
акціонерів Товариства

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

Чергові (річні) загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні 
збори) відбудуться «30» березня 2018 року о 10 годині 00 хвилин за 
адресою: м. київ, вул. Преображенська, буд. 23а (в минулому вул. Івана 
Клименка, перейменовано на підставі Рішення Київської міської ради «Про 
повернення історичних назв та перейменування вулиць, площ, провулків 
у місті Києві» від 13.11.2014 N 373/373), приміщення конференц-залу.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у за-
гальних зборах

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбудеться 
30 березня 2018 року з 09 години 15 хвилин до 09 години 45 хвилин за 
адресою: м. Київ, вул. Преображенська, буд. 23А, у приміщенні конференц-
залу.

Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що 
посвідчує особу, представникам акціонерів, крім того необхідно мати доку-
мент, що відповідно до законодавства надає право представляти інтереси 
акціонера на Загальних зборах.

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

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися згідно з переліком акціонерів, 
які мають право на участь у Загальних зборах, складеному в порядку, вста-
новленому законодавством про депозитарну систему України, станом на 24 
годину 00 хвилин 26 березня 2018 року (дата, визначена рішенням Нагля-
дової ради Товариства).

4. Перелік питань, включених до проекту порядку денного
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Звіт Наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту Наглядової ради за 2017 рік.
4. Звіт Правління за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгля-

ду звіту Правління за 2017 рік.
5. Розгляд звіту та висновку Ревізора за 2017 рік. Прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту та висновку Ревізора за 2017 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків, отриманих Товариством у 2017 році.
8. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями То-

вариства. Затвердження розміру річних дивідендів. Визначення способу 
виплати дивідендів за простими акціями Товариства.

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

Відповідно до вимог статті 36 Закону України «Про акціонерні товари-
ства» (далі – Закон) акціонери Товариства протягом строку від дати наді-
слання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх прове-
дення можуть ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, у робочі дні 
та робочий час у приміщенні Товариства на 2 поверсі прибудови до нежит-
лового будинку під літерою «А», що знаходиться за адресою: м. Київ, 
вул. Преображенська, буд. 23, а в день проведення Загальних зборів - також 
у місці їх проведення.

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

Звертатися до Голови Правління Овчинникова Дениса Олексійовича, 
особи Товариства, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами.

Місцезнаходження Товариства: 03110, м. Київ, вул. Преображенська, буд. 23.
Довідки за телефоном: (044) 245-62-17
5-1. адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з 

проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій 
статті 35 Закону

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвер-
тій статті 35 Закону, розміщено на офіційному веб-сайті Товариства у мере-
жі Інтернет за адресою http://www.busin.com.ua. 

5.2. Пропозиції до порядку денного Загальних зборів відповідно до 
статті 38 Закону

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів кожний 
акціонер відповідно до вимог статті 38 Закону має право внести пропозиції 
щодо питань, включених до проекту порядку денного, а також щодо нових 
кандидатів до складу органів Товариства (у разі доповнення порядку ден-
ного Загальних зборів питаннями про обрання персонального складу орга-
нів Товариства).

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення За-
гальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше 
ніж за 7 днів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку 
денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

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

5-3. Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіре-
ністю

Акціонер відповідно до вимог Цивільного кодексу України та статті 39 
Закону може видати довіреність на право участі та голосування на Загаль-
них зборах. Довіреність може містити завдання щодо голосування. Під час 
голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, 
як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить 
завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо участі 
та голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право 
призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має 
право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про 
це Товариство.
6. основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн)*
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 303226 263310
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1767 2213
Запаси 1025 2441
Сумарна дебіторська заборгованість 177565 166416
Грошові кошти та їх еквіваленти 122679 91887
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 12063 47086
Власний капітал 98663 109645
Зареєстрований статутний капітал 73200 49159
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 128973 96908
Поточні зобов'язання і забезпечення 75590 56757
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 12062 47051
Середньорічна кількість акцій (шт.) 244000 244000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 49,43 192,83

Голова Правління  Д.о. овчинников
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації  емітента

І. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІ-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВАГОН-
МАШ"

2. Код за ЄДРПОУ: 05669819 
3. Місцезнаходження: 51925,  м. Кам'янське,  вул. Українська, буд. 4 
4. Міжміський код, телефон та факс: (0569) 584727; (0569) 584708  
5. Електронна поштова адреса: ivashina@dvmash.biz
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.dvmash.biz
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,

яким належить 5 і більше відсотків простих голосуючих акцій публіч-
ного акціонерного товариства

ІІ. Текст повідомлення 
21.02.2018 р. ПАТ "Дніпровагонмаш" отримало від депозитарія ПАТ

"Національний депозитарій України" Перелік акціонерів, яким надсилати-
меться письмове повідомлення про проведення загальних зборів акці-
онерного товариства, складений на підставі  реєстру власників іменних
цінних паперів, станом на 20.02.2018 р., з якого дізналось про наступні
зміни, що сталися у власників акцій ПАТ "Дніпровагонмаш", яким нале-
жить 5 і більше відсотків простих голосуючих акцій:

1. Повне найменування юридичної особи - власника акцій, щодо якого
виникла інформація: Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРО
ПЛЮС ЕКСПО". Код за ЄДРПОУ: 41056704. Місцезнаходження: Україна,
01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30. Розмір частки акціонера до
зміни розміру пакета акцій - 5630152 простих іменних акцій, що складає
33,8436 % від загальної кількості акцій та 34,0338 % від загальної кількос-
ті голосуючих акцій. Розмір частки акціонера після зміни розміру пакета
акцій - 6400662 простих іменних акцій, що складає 38,4752 % від загаль-
ної кількості акцій та 38,6915 % від загальної кількості голосуючих акцій.

2. Повне найменування юридичної особи - власника акцій, щодо якого
виникла інформація: Публічне акціонерне товариство "Закритий недивер-
сифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "КООПЕРА-
ТОР". Код за ЄДРПОУ: 38408422. Місцезнаходження: Україна, 01032, м.
Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30. Розмір частки акціонера до зміни роз-
міру пакета акцій - 965620 простих іменних акцій, що складає 5,8045 % від
загальної кількості акцій та 5,8371 % від загальної кількості голосуючих
акцій. Розмір частки акціонера після зміни розміру пакета акцій - 962620
простих іменних акцій, що складає 5,7864 % від загальної кількості акцій
та 5,819 % від загальної кількості голосуючих акцій.

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

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

2. Уповноважена особа - Директор з економіки та фінансів 
ПАТ "Дніпровагонмаш" 

О.О. Бабенкова 
21.02.2018 року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДУБНОБУДМАТЕРІАЛИ"

(Рівненська область, м.Дубно, вул. Промислова, 11) повідомляє про
скликання чергових загальних зборів акціонерів 4 квітня 2018 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання  лічильної  комісії. 
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів.
3. Затвердження регламенту зборів.
4. Звіт директора. 
5. Затвердження  річної фінансової звітності.
6. Порядок покриття збитків Товариства за 2017 рік.
7. Обрання Наглядової  ради.
Місце проведення позачергових загальних зборів: Рівненська об-

ласть, м. Дубно, вул. Промислова, 11, кімната № 1.
Реєстрація учасників зборів:  04 квітня 2018 р. з 10-00 до 10-45 год. за

місцем проведення зборів згідно з переліком акціонерів станом на 29 бе-
резня 2018 року.

Для реєстрації для участі в зборах акціонерам Товариства необхідно
мати при собі паспорт, представникам акціонерів - паспорт і довіреність,
оформлену згідно вимог чинного законодавства України.

Відкриття зборів: 04 квітня 2018 року об 11-00 годині.
Ознайомлення з матеріалами зборів - в кабінеті директора (каб. № 2)

щоденно з 10-00 до 15-00 год., крім вихідних та неробочих днів. В день
проведення загальних зборів - за місцем їх проведення. Відповідальна
особа - директор.

Адреса веб-сайту: http://dubnobudm.pat.ua.
Телефон для довідок: (03656) 4-63-02. 
Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-

ємства за 2017 рік(тис.грн.)

Найменування  показника
період

Звітний
(2017)

Попередній
(2016)

Усього активів 1624,3 1563
Основні засоби 977,4 1022,6
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 503,4 388,8
Сумарна дебіторська заборгованість 140,2 143,4
Грошові  кошти та їх еквіваленти 3,3 8,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -268,2 -179,9
Власний  капітал 1226,8 1315,1
Статутний капітал 1495 1495
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 397,5 248
Чистий прибуток (збиток) -88,3 325,2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 99665 99665
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду (шт.) - -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 12 18

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ БАНК
"РАДАБАНК"

2. Код за ЄДРПОУ: 21322127
3. Місцезнаходження: 49054, Днiпро, проспект Олександра Поля, буд.

46
4. Міжміський код, телефон та факс: (0562) 387-652 (0562) 387-660
5. Електронна поштова адреса: j.konoshenkova@radabank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінте-
ресованість

II. Текст повідомлення
Наглядовою Радою ПАТ "АБ "РАДАБАНК", на засiданнi, яке вiдбулося

21.02.2018 р. (Протокол засiдання № 25-1) було прийнято рiшення про на-
дання згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а са-
ме: Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом
правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 2708

тис.грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiт-
ностi становить 819 392 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна
або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) скла-
дає 0,3304%. Iстотнi умови правочину та предмет правочину: розмiщення
коштiв за вкладом вiдповiдно до типової форми заяви на приєднання до
"Договору комплексного банкiвського обслуговування фiзичних осiб" (вiд-
криття та обслуговування депозитних рахункiв в нацiональнiй та iноземнiй
валютi та банкiвських металах) Городницькою Тетяною Iгорiвною, у сумi 98
500,00 доларiв США (еквiвалент 2707593,66 грн), термiном на шiсть днiв,
вiдсоткова ставка 1,00 рiчних.  Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у
вчиненнi правочину та ознаки заiнтересованостi: вiдповiдно до пп. 1,2 п.2
ст. 71 Закону України "Про акцiонернi товариства" стороною правочину є
Городницька Тетяна Iгорiвна - Голова Наглядової ради, акцiонер ПАТ "АБ
"РАДАБАНК", афiлiйована особа до акцiонерiв ПАТ "АБ "РАДАБАНК", чле-
на Наглядової ради та Голови Ревiзiйної комiсiї Банку. Iншi iстотнi умови
правочину вiдсутнi.

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 

Стоянов Сергiй Борисович
22.02.2018 р.
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації  емітента

І. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІ-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВАГОН-
МАШ"

2. Код за ЄДРПОУ: 05669819 
3. Місцезнаходження: 51925,  м. Кам'янське,  вул. Українська, буд. 4 
4. Міжміський код, телефон та факс: (0569) 584727; (0569) 584708  
5. Електронна поштова адреса: ivashina@dvmash.biz
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.dvmash.biz
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,

яким належить 5 і більше відсотків простих голосуючих акцій публіч-
ного акціонерного товариства

ІІ. Текст повідомлення 
21.02.2018 р. ПАТ "Дніпровагонмаш" отримало від депозитарія ПАТ

"Національний депозитарій України" Перелік акціонерів, яким надсилати-
меться письмове повідомлення про проведення загальних зборів акці-
онерного товариства, складений на підставі  реєстру власників іменних
цінних паперів, станом на 20.02.2018 р., з якого дізналось про наступні
зміни, що сталися у власників акцій ПАТ "Дніпровагонмаш", яким нале-
жить 5 і більше відсотків простих голосуючих акцій:

1. Повне найменування юридичної особи - власника акцій, щодо якого
виникла інформація: Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРО
ПЛЮС ЕКСПО". Код за ЄДРПОУ: 41056704. Місцезнаходження: Україна,
01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30. Розмір частки акціонера до
зміни розміру пакета акцій - 5630152 простих іменних акцій, що складає
33,8436 % від загальної кількості акцій та 34,0338 % від загальної кількос-
ті голосуючих акцій. Розмір частки акціонера після зміни розміру пакета
акцій - 6400662 простих іменних акцій, що складає 38,4752 % від загаль-
ної кількості акцій та 38,6915 % від загальної кількості голосуючих акцій.

2. Повне найменування юридичної особи - власника акцій, щодо якого
виникла інформація: Публічне акціонерне товариство "Закритий недивер-
сифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "КООПЕРА-
ТОР". Код за ЄДРПОУ: 38408422. Місцезнаходження: Україна, 01032, м.
Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30. Розмір частки акціонера до зміни роз-
міру пакета акцій - 965620 простих іменних акцій, що складає 5,8045 % від
загальної кількості акцій та 5,8371 % від загальної кількості голосуючих
акцій. Розмір частки акціонера після зміни розміру пакета акцій - 962620
простих іменних акцій, що складає 5,7864 % від загальної кількості акцій
та 5,819 % від загальної кількості голосуючих акцій.

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

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

2. Уповноважена особа - Директор з економіки та фінансів 
ПАТ "Дніпровагонмаш" 

О.О. Бабенкова 
21.02.2018 року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДУБНОБУДМАТЕРІАЛИ"

(Рівненська область, м.Дубно, вул. Промислова, 11) повідомляє про
скликання чергових загальних зборів акціонерів 4 квітня 2018 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання  лічильної  комісії. 
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів.
3. Затвердження регламенту зборів.
4. Звіт директора. 
5. Затвердження  річної фінансової звітності.
6. Порядок покриття збитків Товариства за 2017 рік.
7. Обрання Наглядової  ради.
Місце проведення позачергових загальних зборів: Рівненська об-

ласть, м. Дубно, вул. Промислова, 11, кімната № 1.
Реєстрація учасників зборів:  04 квітня 2018 р. з 10-00 до 10-45 год. за

місцем проведення зборів згідно з переліком акціонерів станом на 29 бе-
резня 2018 року.

Для реєстрації для участі в зборах акціонерам Товариства необхідно
мати при собі паспорт, представникам акціонерів - паспорт і довіреність,
оформлену згідно вимог чинного законодавства України.

Відкриття зборів: 04 квітня 2018 року об 11-00 годині.
Ознайомлення з матеріалами зборів - в кабінеті директора (каб. № 2)

щоденно з 10-00 до 15-00 год., крім вихідних та неробочих днів. В день
проведення загальних зборів - за місцем їх проведення. Відповідальна
особа - директор.

Адреса веб-сайту: http://dubnobudm.pat.ua.
Телефон для довідок: (03656) 4-63-02. 
Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-

ємства за 2017 рік(тис.грн.)

Найменування  показника
період

Звітний
(2017)

Попередній
(2016)

Усього активів 1624,3 1563
Основні засоби 977,4 1022,6
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 503,4 388,8
Сумарна дебіторська заборгованість 140,2 143,4
Грошові  кошти та їх еквіваленти 3,3 8,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -268,2 -179,9
Власний  капітал 1226,8 1315,1
Статутний капітал 1495 1495
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 397,5 248
Чистий прибуток (збиток) -88,3 325,2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 99665 99665
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду (шт.) - -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 12 18

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ БАНК
"РАДАБАНК"

2. Код за ЄДРПОУ: 21322127
3. Місцезнаходження: 49054, Днiпро, проспект Олександра Поля, буд.

46
4. Міжміський код, телефон та факс: (0562) 387-652 (0562) 387-660
5. Електронна поштова адреса: j.konoshenkova@radabank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінте-
ресованість

II. Текст повідомлення
Наглядовою Радою ПАТ "АБ "РАДАБАНК", на засiданнi, яке вiдбулося

21.02.2018 р. (Протокол засiдання № 25-1) було прийнято рiшення про на-
дання згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а са-
ме: Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом
правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 2708

тис.грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiт-
ностi становить 819 392 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна
або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) скла-
дає 0,3304%. Iстотнi умови правочину та предмет правочину: розмiщення
коштiв за вкладом вiдповiдно до типової форми заяви на приєднання до
"Договору комплексного банкiвського обслуговування фiзичних осiб" (вiд-
криття та обслуговування депозитних рахункiв в нацiональнiй та iноземнiй
валютi та банкiвських металах) Городницькою Тетяною Iгорiвною, у сумi 98
500,00 доларiв США (еквiвалент 2707593,66 грн), термiном на шiсть днiв,
вiдсоткова ставка 1,00 рiчних.  Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у
вчиненнi правочину та ознаки заiнтересованостi: вiдповiдно до пп. 1,2 п.2
ст. 71 Закону України "Про акцiонернi товариства" стороною правочину є
Городницька Тетяна Iгорiвна - Голова Наглядової ради, акцiонер ПАТ "АБ
"РАДАБАНК", афiлiйована особа до акцiонерiв ПАТ "АБ "РАДАБАНК", чле-
на Наглядової ради та Голови Ревiзiйної комiсiї Банку. Iншi iстотнi умови
правочину вiдсутнi.

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 

Стоянов Сергiй Борисович
22.02.2018 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ",

місцезнаходження: 28053, Кіровоградська обл., Олександрійський р-н
с. Андріївка, вул. Леніна,33А (надалі - Товариство) повідомляє про прове-
дення річних загальних зборів акціонерів (надалі - збори), які відбудуться
31 березня 2018 р. о 10.00 за адресою: Кіровоградська обл., Олексан-
дрійський р-н с. Андріївка, вул. Центральна (Леніна), 33А, актовий
зал контори. Реєстрація акціонерів (їх представників) - з 09.30 до 09.55.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складе-
ний станом на 27.03. 2017 р.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-

вання.
4. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів, затверджен-

ня регламенту зборів.
5. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття

рішення за наслідками його розгляду.
6. Розгляд звіту Голови правління Товариства за 2017 рік та прийняття

рішення за наслідками його розгляду.
7. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2017 рік

та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження звіту та
висновків ревізійної комісії за 2017 рік.

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Розподіл прибут-
ку Товариства за 2017 рік.

9. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства. Об-
рання членів наглядової ради Товариства.

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-
муться з головою та членами наглядової ради; обрання особи, яка упов-
новажується на підписання цивільно-правових договорів з головою та
членами наглядової ради.

Адреса веб-сайту, на якому розміщене повідомлення про проведення
загальних зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного, та інша інформація передбачена законодавством
України: 05489555.smida.gov.uа. Від дати надіслання повідомлення про
проведення зборів до дати проведення зборів кожен акціонер має можли-
вість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного, за адресою: Кіровоградська обл., Олександрійс-
ький р-н с. Андріївка, вул.Центральна (Леніна),33А, кабінет головного бух-
галтера з 09.00 до 12.00, а також в день зборів в місці проведення зборів
до закінчення здійснення реєстрації. Кожен акціонер має право надавати
письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного
зборів та порядку денного зборів до дати проведення зборів. Кожен акці-
онер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту по-
рядку денного зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів то-
вариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного
з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведен-
ня зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж
за 7 днів до дати проведення зборів. Пропозиції акціонерів обов'язково по-
винні мати форму та містити всю інформацію, які визначені законодавством
України та статутом Товариства, а пропозиції щодо включення нових пи-
тань до проекту порядку денного обов'язково повинні містити відповідні
проекти рішень з цих питань. Для участі в зборах акціонерам необхідно ма-
ти при собі паспорт. Представник акціонера, якому надана довіреність на
участь в зборах, повинен мати при собі паспорт та належним чином офор-
млену довіреність. Його повноваження щодо голосування з питань порядку
денного зборів, визначені довіреністю, можуть бути на власний розсуд за-
гальною кількістю акцій, що належать акціонеру, або можуть бути обмеже-
ні довіреністю щодо кількості акцій, якою довіритель має право голосувати,
чи завданням щодо голосування з кожного питання порядку денного. Поса-
довою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами, є виконавчий директор Кітаєв Сергій Дмитрович.

Наглядова рада

Повідомлення про виникнення особливої емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧ-
НИЙ ЗАВОД"; 

2. Код за ЄДРПОУ:  14367980;
3. Місцезнаходження:  49000, м. Днiпро, вул. Любарського, 181;
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 794-79-79, (056)794-18-07,

(056) 790-21-22
5. Електронна поштова адреса: dsz2@dsz.dp.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.dsz.dp.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

виплату дивідендів
II. Текст повідомлення

Наглядовою радою Товариства прийняте рiшення (протокол № 010218
вiд 01.02.2018р.) про встановлення дати складання перелiку осiб, якi ма-
ють право на отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати у межах
та у рамках, визначених Статутом Товариства та рiшенням позачергових
загальних зборiв.

Позачерговими загальними зборами акцiонерного товариства
31.01.2018 р. прийняте про виплату дивiдендiв за пiдсумками роботи То-
вариства у 2016 роцi в сумi 550,00 грн. на 1 акцiю iз загальною фонду ди-
вiдендiв 140 008 000,00 грн., що становить 73,87% до чистого прибутку.

Наглядовою радою Товариства прийняте рiшення (протокол № 220218
вiд 22.02.2018р.) про внесення змiн до рiшення Наглядової ради ПАТ
"ДнСЗ", викладеного в протоколi засiдання Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ"
№ 010218 вiд 01.02.2018 р. "Прийняття рiшення про встановлення дати
складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, поря-
док та строк їх виплати" та прийняте рiшення в новiй редакцiї в зв'язку з
внесенням змiн до порядку виплати дивiдендiв.

-Дата складання перелiку осiб, яки мають право на отримання дивi-
дендiв за пiдсумками роботи Товариства у 2016 роцi (далi - Перелiк), вста-
новлена 16 лютого 2018 року.

-Розмiр дивiдендiв з нерозподiленого прибутку за 2016 рiк, який припа-
дає на одну просту iменну акцiю, складає 550,00 грн. 

-Строк виплати дивiдендiв - починаючи з 19.02.2018 р. й по 01.08.2018
р.

- Порядок виплати дивiдендiв - виплата дивiдендiв здiйснюється одно-
разово всiєї суми дивiдендiв у повному обсязi пропорцiйно всiм акцiоне-
рам, що мають право на отримання дивiдендiв станом на дату складання
Перелiку (тобто станом на 16.02.2018 р.), виключно грошовими кошта-
ми:акцiонерам резидентам України - в нацiональної валютi України, акцi-
онерам нерезидентам України - в iноземнiй валютi 1 групи Класифiкатора
iноземних валют i банкiвських металiв, затвердженого постановою Прав-
лiння Нацiонального банку України вiд 04 лютого 1998 року № 34 (у редак-
цiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 19 квiтня 2016
року № 269) з урахуванням законодавства про уникнення подвiйного опо-
даткування доходiв, отриманих з джерелом виплати в Українi. Виплата
дивiдендiв в iноземнiй валютi здiйснюється шляхом купiвлi Товариством
iноземної валюти на мiжбанкiвському валютному ринку України (МВРУ) в
еквiвалентi за курсом купiвлi цiєї iноземної валюти на МВРУ через упов-
новажений банк. Комiсiйна винагорода уповноваженого банку за купiвлю
iноземної валюти вiдшкодовується за рахунок витрат Товариства.

-Спосiб виплати дивiдендiв - безпосередньо акцiонерам шляхом пере-
казу Товариством коштiв на банкiвськi рахунки акцiонерiв, iнформацiя про
якi зазначена в перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, а
в разi вiдсутностi iнформацiї про них в Перелiку, - на банкiвськi рахунки ак-
цiонерiв, зазначених в письмових зверненнях акцiонерiв на адресу Това-
риства, або поштовим переказом на адресу акцiонерiв (адреси реєстра-
цiї/ перебування/проживання/тощо), iнформацiя про якi/яку зазначена в
Перелiку.

-Виплата дивiдендiв Товариством акцiонеру здiйснюється за умови от-
римання вiд акцiонера (уповноваженої ним особи) звернення про обра-
ний спосiб отримання дивiдендiв та актуальнi реквiзити для отримання
таким акцiонером дивiдендiв. 

По не виплаченим та не отриманим у встановлений строк дивiдендам
у будь-якому випадку вiдсотки не нараховуються, компенсацiйнi виплати,
в тому числi за пiдсумками iнфляцiйних процесiв, не проводяться.

Вiдповiдальнiсть за своєчаснiсть, достовiрнiсть та повноту наданих
даних для виплати дивiдендiв покладається на особу (акцiонера) - влас-
ника простих iменних акцiй.

У разi повернення Товариству коштiв, переказаних Товариством пош-
товим переказом на адресу акцiонерiв або на банкiвський рахунок, такi
кошти виплачуються вiдповiдним акцiонерам через депозитарну систему
України.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 

Перший заступник голови Правління Крячко 23.02.2018 р.

Приватне акцIонерне товариство 
«ХаркIвсЬкиЙ еЛектротеХнIЧниЙ 

ЗавоД «трансЗв`ЯЗок» 
(Код за ЄДРПОУ 01056735) повідомляє, що в особливій інформації про 

зміну складу посадових осіб, опублікованій 22.02.2018 р. у № 37 слова 
«дата вчинення дії» замінюються словами «дата письмового повідомлен-
ня».

До уваги акціонерів Прат «цЗФ «коЛосниківсЬка».
У зв’язку з технічною помилкою, у повідомлені про проведення річних 

Загальних Зборів акціонерів облікованому в «Відомості НКЦПФР» №36 від 
21.02.2018р. у помилково зазначена дата проведення Зборів - 16 квітня 
2017 року.

Слід читати: «Загальні збори акціонерів відбудуться 16 квітня 2018 року»
Вірним вважати останнє повідомлення про проведення річних Загальних 

зборів, яке розміщене на webсайті 22.02.2018р. о 08:12.
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До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА 
"РЕАГЕНТ"

Приватне акціонерне товариство "РЕАГЕНТ" (надалі - Товариство)
(код ЄДРПОУ 13433137, місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Ударників,
27) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства відбудуть-
ся 12  квітня 2018 року  о 10-00 за адресою: м. Дніпро, вул. Ударни-
ків, 27, кабінет дирекції. 

Проект порядку денного:
1. Обрання  лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Обрання головуючого та секретаря річних загальних зборів акці-

онерів.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних загальних

зборів акціонерів, затвердження порядку та способу засвідчення бюлете-
нів для голосування.

4. Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської
діяльності Товариства за 2017 р., прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

5. Звіт та висновки Ревізора Товариства про фінансово-господарську
діяльність Товариства за 2017 р., прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту.

6. Відкликання та обрання Ревізора Товариства.
7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 р. Прийняття рішення за

наслідками розгляду звіту та рішень Наглядової ради.
8. Відкликання та обрання членів та голови Наглядової ради Товарис-

тва.
9. Затвердження порядку розподілу прибутку, виплати дивідендів,

покриття збитків Товариства за 2017р.
10. Відкликання та обрання Генерального директора Товариства.
11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиня-

тися Товариством протягом року.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Това-
риства за 2017 рік  (тис грн.)

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників для участі у річ-
них загальних зборах відбудеться 12 квітня 2018 року з 09-00 до 09-45
год. за адресою: м. Дніпро, вул. Ударників, 27  відповідно до переліку ак-
ціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, складено-
му станом на 24-00 05 квітня 2018 року. Для реєстрації акціонерам при
собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та до-
кументи, які відповідно до чинного законодавства, підтверджують їх пов-
новаження.

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з проекту питань порядку денного зборів за
адресою:  м. Дніпро, вул. Ударників, 27 (кабінет дирекції) у робочі дні з 9-
00 до 17-00,  відповідальна особа - Генеральний директор Матвієнко
С.А. Телефон для довідок +380563703866. Адреса власного веб-сайту
www.reagent.ua 

Наглядова рада Товариства  

Найменування показника
Період

Звітний Попередній
Усього активів 8400,5 6832,5
Основні засоби 346 375,8
Довгострокові фінансові інвестиції: - -
Запаси 2669,7 2199
Сумарна дебіторська заборгованість 1877,7 1352,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 3507,1 2905,5
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал - -
Статутний капітал 207,9 207,9
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 1271,8 773,5
Чистий прибуток (збиток) 1718,4 1866,8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 700 700
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій, протягом періоду - -

Чисельність працівників на кінець періоду 40 42

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КЛЕВАНСЬКИЙ ЛІСОЗАВОД 

"ПРОМІНЬ" 
(35312, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Клевань, вул. Заліз-

нична, 2) 
повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів

20 березня 2018 р.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання членів лічильної комісії позачергових  загальних зборів.
2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів.
3. Затвердження регламенту зборів.
4. Про ліквідацію Товариства.
5. Про призначення ліквідаційної комісії та обрання голови ліквіда-

ційної комісії.
6. Про затвердження положення про ліквідаційну комісію. 
7. Про затвердження порядку та строків проведення ліквідації Това-

риства.
8. Про порядок та строки пред'явлення кредиторами своїх вимог.

Місце проведення позачергових загальних зборів: 35312, Рівненська
обл., Рівненський р-н, смт. Клевань, вул. Залізнична, 2, кімната № 1. 

Реєстрація учасників зборів:  20 березня 2018 р. з 11-00 год. до 11-
45 год. за місцем проведення зборів згідно з переліком акціонерів ста-
ном на 14 березня 2018 року. 

Для реєстрації для участі в зборах акціонерам Товариства необхід-
но мати при собі паспорт, представникам акціонерів - паспорт і довіре-
ність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України. 

Відкриття зборів: 20 березня 2018 року об 12-00 годині. 
Ознайомлення з матеріалами зборів - в бухгалтерії підприємства

(каб. № 3) щоденно з 9-00 до 10-00 год., крім вихідних та неробочих
днів. В день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення.
Відповідальна особа - директор.

Адреса веб-сайту:www.promin.pat.ua
Телефон для довідок: (0362) 65-02-07



№40, 27 лютого 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

29

До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА 
"РЕАГЕНТ"

Приватне акціонерне товариство "РЕАГЕНТ" (надалі - Товариство)
(код ЄДРПОУ 13433137, місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Ударників,
27) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства відбудуть-
ся 12  квітня 2018 року  о 10-00 за адресою: м. Дніпро, вул. Ударни-
ків, 27, кабінет дирекції. 

Проект порядку денного:
1. Обрання  лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Обрання головуючого та секретаря річних загальних зборів акці-

онерів.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних загальних

зборів акціонерів, затвердження порядку та способу засвідчення бюлете-
нів для голосування.

4. Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської
діяльності Товариства за 2017 р., прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

5. Звіт та висновки Ревізора Товариства про фінансово-господарську
діяльність Товариства за 2017 р., прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту.

6. Відкликання та обрання Ревізора Товариства.
7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 р. Прийняття рішення за

наслідками розгляду звіту та рішень Наглядової ради.
8. Відкликання та обрання членів та голови Наглядової ради Товарис-

тва.
9. Затвердження порядку розподілу прибутку, виплати дивідендів,

покриття збитків Товариства за 2017р.
10. Відкликання та обрання Генерального директора Товариства.
11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиня-

тися Товариством протягом року.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Това-
риства за 2017 рік  (тис грн.)

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників для участі у річ-
них загальних зборах відбудеться 12 квітня 2018 року з 09-00 до 09-45
год. за адресою: м. Дніпро, вул. Ударників, 27  відповідно до переліку ак-
ціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, складено-
му станом на 24-00 05 квітня 2018 року. Для реєстрації акціонерам при
собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та до-
кументи, які відповідно до чинного законодавства, підтверджують їх пов-
новаження.

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з проекту питань порядку денного зборів за
адресою:  м. Дніпро, вул. Ударників, 27 (кабінет дирекції) у робочі дні з 9-
00 до 17-00,  відповідальна особа - Генеральний директор Матвієнко
С.А. Телефон для довідок +380563703866. Адреса власного веб-сайту
www.reagent.ua 

Наглядова рада Товариства  

Найменування показника
Період

Звітний Попередній
Усього активів 8400,5 6832,5
Основні засоби 346 375,8
Довгострокові фінансові інвестиції: - -
Запаси 2669,7 2199
Сумарна дебіторська заборгованість 1877,7 1352,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 3507,1 2905,5
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал - -
Статутний капітал 207,9 207,9
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 1271,8 773,5
Чистий прибуток (збиток) 1718,4 1866,8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 700 700
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій, протягом періоду - -

Чисельність працівників на кінець періоду 40 42

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КЛЕВАНСЬКИЙ ЛІСОЗАВОД 

"ПРОМІНЬ" 
(35312, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Клевань, вул. Заліз-

нична, 2) 
повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів

20 березня 2018 р.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання членів лічильної комісії позачергових  загальних зборів.
2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів.
3. Затвердження регламенту зборів.
4. Про ліквідацію Товариства.
5. Про призначення ліквідаційної комісії та обрання голови ліквіда-

ційної комісії.
6. Про затвердження положення про ліквідаційну комісію. 
7. Про затвердження порядку та строків проведення ліквідації Това-

риства.
8. Про порядок та строки пред'явлення кредиторами своїх вимог.

Місце проведення позачергових загальних зборів: 35312, Рівненська
обл., Рівненський р-н, смт. Клевань, вул. Залізнична, 2, кімната № 1. 

Реєстрація учасників зборів:  20 березня 2018 р. з 11-00 год. до 11-
45 год. за місцем проведення зборів згідно з переліком акціонерів ста-
ном на 14 березня 2018 року. 

Для реєстрації для участі в зборах акціонерам Товариства необхід-
но мати при собі паспорт, представникам акціонерів - паспорт і довіре-
ність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України. 

Відкриття зборів: 20 березня 2018 року об 12-00 годині. 
Ознайомлення з матеріалами зборів - в бухгалтерії підприємства

(каб. № 3) щоденно з 9-00 до 10-00 год., крім вихідних та неробочих
днів. В день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення.
Відповідальна особа - директор.

Адреса веб-сайту:www.promin.pat.ua
Телефон для довідок: (0362) 65-02-07

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ХЛІБНИЙ КОЛОС" 

(далі - Товариство) код ЄДРПОУ: 05399805 місцезнаходження якого:
25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Шевченка,
будинок 60, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціоне-
рів, які відбудуться "30" березня 2018 року о 11:00 год. за адресою міс-
цезнаходження Товариства 25006, Кіровоградська область, місто Кро-
пивницький, вулиця Шевченка, будинок 60, в кабінеті директора на
другому поверсі адмінбудівлі, кімната № 2 (надалі Збори). Реєстрація ак-
ціонерів (представників акціонерів) буде здійснюватись "30" березня
2018 року з 10:30 год. до 10:50 год. за місцем проведення Зборів. 

За даними Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове по-
відомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства,
складеного ПАТ "НДУ" станом на 07.02.2018 року загальна кількість
простих іменних акцій Товариства складає 40 922 400 шт., в тому числі
голосуючих - 40 571 300 шт.  

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах "26" березня 2018 року.

Проект порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних

зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення повноважень чле-
нів лічильної комісії. Про  порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для
голосування. Затвердження регламенту.

3. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2017 рік.

4. Розгляд звіту директора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту директора за 2017 рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Визначення по-
рядку покриття збитків Товариства.

6. Про внесення змін до статуту Товариства, в зв'язку з приведенням
статуту у відповідність до норм чинного законодавства України. Затвер-
дження нової редакції статуту Товариства. Надання повноважень на під-
писання нової редакції статуту та здійснення усіх необхідних дій, пов'яза-
них з державною реєстрацією нової редакції статуту та з внесенням змін
до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фі-
зичних осіб-підприємців та громадських формувань.

7. Про відміну положення про наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХЛІБНИЙ КОЛОС".

8. Затвердження положення про наглядову раду Товариства.
9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які

можуть вчинятися Товариством у ході поточної фінансово-господарської
діяльності протягом одного року, визначення їх предмету (характеру) та
сукупної граничної вартості, надання повноважень на визначення до-
цільності їх укладання та погодження істотних умов, визначення особи,
якій будуть надані повноваження на їх укладення та підписання.

Адреса веб-сайту, на якому розміщене повідомлення про проведення
загальних зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного, та інша інформація передбачена законодавс-
твом України: http://05399805.smida.gov.ua/. Від дати надіслання цього
повідомлення до дати проведення Зборів акціонери мають право ознай-
омитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань
проекту порядку денного (порядку денного), з проектом (проектами) рі-
шення з питань проекту порядку денного (порядку денного), за місцезна-
ходженням Товариства за адресою: 25006, Кіровоградська область, міс-
то Кропивницький, вулиця Шевченка, будинок 60, в кабінеті директора на
другому поверсі адмінбудівлі, кімната № 2 у робочі дні у робочий час, а
в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення, або/та
надсилати на адресу місцезнаходження Товариства письмові запитання
щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку
денного Зборів. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознай-
омлення акціонерів з документами є член наглядової ради Терещенко
Олена Вікторівна. Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів
акціонери мають право вносити письмові пропозиції щодо питань, вклю-
чених до проекту порядку денного Зборів та/або проектів рішень до пи-
тань проекту порядку денного, а також не пізніше ніж за 7 днів до дати
проведення Зборів - письмові пропозиції щодо нових кандидатів до скла-
ду наглядової ради Товариства, кількість яких не може перевищувати її
кількісного складу. 

Пропозиції акціонерів подаються лише в письмовій формі та обов'яз-
ково мають містити всю інформацію, яка визначена законодавством Ук-
раїни та статутом Товариства, а пропозиції щодо включення нових пи-
тань до проекту порядку денного обов'язково повинні містити відповідні
проекти рішень з цих питань. Пропозиції подаються (надсилаються) То-
вариству на адресу місцезнаходження 25006, Кіровоградська область,
місто Кропивницький, вулиця Шевченка, будинок 60. Відмову про вклю-
чення пропозицій до проекту порядку денного акціонер має право оскар-

жити в судовому порядку.
При реєстрації для участі у Зборах акціонеру (представнику акціоне-

ра):
1. Для встановлення особистості та дієздатності необхідно надати ре-

єстраційній комісії: паспорт (у випадку пред'явлення паспорта громадя-
нина України з безконтактним електронним носієм додатково пред'явля-
ється витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєс-
трації місця проживання); неповнолітнім акціонером, у випадку його од-
руження до досягнення вісімнадцятирічного віку, додатково пред'явля-
ється свідоцтво про одруження або рішення суду про надання особі пов-
ної цивільної дієздатності.

2. Для підтвердження права на участь у Зборах акціонеру, який є не-
повнолітнім, або представнику акціонера реєстраційній комісії при реєс-
трації для участі у Зборах додатково необхідно надати документи або їх
копії, засвідчені нотаріально або іншим чином, передбаченому законо-
давством України (залишаються у реєстраційної комісії):

для неповнолітніх акціонерів - копію свідоцтва про одруження, рішен-
ня суду про надання особі повної цивільної дієздатності або письмову
згоду (у формі заяви про згоду на участь у загальних зборах акціонерів
неповнолітніх) осіб, які згідно з чинним законодавством представляють
інтереси неповнолітніх до досягнення повноліття або одруження;

для представників акціонерів - документи, що підтверджують право
участі у Зборах від імені акціонера: документ, що підтверджує право на
представництво малолітньої особи-акціонера; довіреність від акціонера;
договір про управління або договір доручення та довіреність від юридич-
ної особи-представника акціонера; для керівника акціонера-юридичної
особи (представника акціонера-юридичної особи за договором) - витяг з
ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських форму-
вань станом на дату проведення Зборів, витяг з установчого документу
юридичної особи та, у випадку, якщо згідно з установчим документом
юридичної особи такі повноваження не належать до компетенції керівни-
ка, рішення уповноваженого органу управління юридичної особи щодо
делегування керівнику повноважень щодо участі та голосування на Збо-
рах.

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 порядку. Довіреність на пра-
во участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи
видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її уста-
новчими документами. Акціонер має право видати довіреність на право
участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представни-
кам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних
зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера,
який видав довіреність, замість свого представника. Довіреність на пра-
во участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства
може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку
денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рі-
шення потрібно проголосувати, або повноваження щодо голосування мо-
жуть бути обмежені кількістю голосів в межах пакету голосуючих акцій,
належного акціонеру. Під час голосування на загальних зборах представ-
ник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голо-
сування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, пред-
ставник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах ак-
ціонерів на свій розсуд.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Това-
риства (тис.грн.) 

НАГЛЯДОВА РАДА

Найменування показника
Період (тис.грн)

2017 рік 2016 рік
Усього активів 15241 22683
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1236 1400
Запаси 3449 3385
Сумарна дебіторська заборгованість 10533 15176
Гроші та їх еквіваленти 23 20
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -6856 -987
Власний капітал 2843 2843
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 10231 10231
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 369 300
Поточні зобов'язання і забезпечення 8654 10296
Чистий фінансовий результат: прибуток
(збиток) -5634 13

Середньорічна кількість акцій (шт.) 40922400 40922400
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію (грн) -0,13767 0,00032



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №40, 27 лютого 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

30

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПАЛЯНИЦЯ"

(далі - Товариство) код ЄДРПОУ 00378767, місцезнаходження якого:
25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Шевченка,
будинок 60, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціоне-
рів, які відбудуться "30" березня 2018 року о 10:00 год. за адресою міс-
цезнаходження Товариства: 25006, Кіровоградська область, місто
Кропивницький, вулиця Шевченка, будинок 60, в кабінеті директора
на другому поверсі адмінбудівлі, кімната № 2 (надалі Збори). 

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) буде здійснюватися
"30" березня 2018 року з 09:30 год. до 09:50 год. за місцем проведення
Зборів. За даними Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове
повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товарис-
тва, складеного ПАТ "НДУ" станом на 07.02.2018 року загальна кількість
простих іменних акцій Товариства складає 1 345 600 шт., в тому числі го-
лосуючих - 932 650 шт. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах "26" березня 2018 року.

Проект порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних

зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення повноважень чле-
нів лічильної комісії. Про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для
голосування. Затвердження регламенту.

3. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2017 рік.

4. Розгляд звіту директора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту директора за 2017 рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Визначення по-
рядку покриття збитків Товариства.)

6. Про внесення змін до статуту Товариства, в зв'язку з приведенням
статуту у відповідність до норм чинного законодавства України. Затвер-
дження нової редакції статуту Товариства. Надання повноважень на під-
писання нової редакції статуту та здійснення усіх необхідних дій, пов'яза-
них з державною реєстрацією нової редакції статуту та з внесенням змін
до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фі-
зичних осіб-підприємців та громадських формувань.

7. Про відміну положення про наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПАЛЯНИЦЯ".

8. Затвердження положення про наглядову раду Товариства.
9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які

можуть вчинятися Товариством у ході поточної фінансово-господарської
діяльності протягом одного року, визначення їх предмету (характеру) та
сукупної граничної вартості, надання повноважень на визначення до-
цільності їх укладання та погодження істотних умов, визначення особи,
якій будуть надані повноваження на їх укладення та підписання.

Адреса веб-сайту, на якому розміщене повідомлення про проведення
загальних зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного, та інша інформація передбачена законодавс-
твом України: http://00378767.smida.gov.ua/. Від дати надіслання цього
повідомлення до дати проведення Зборів акціонери мають право ознай-
омитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань
проекту порядку денного (порядку денного), з проектом (проектами) рі-
шення з питань проекту порядку денного (порядку денного), за місцезна-
ходженням Товариства за адресою: 25006, Кіровоградська область, міс-
то Кропивницький, вулиця Шевченка, будинок 60, в кабінеті директора на
другому поверсі адмінбудівлі, кімната № 2 у робочі дні у робочий час, а
в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення, або/та
надсилати на адресу місцезнаходження Товариства письмові запитання
щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку
денного Зборів. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознай-
омлення акціонерів з документами є член наглядової ради Швець Денис
Володимирович.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів акціонери мають
право вносити письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту
порядку денного Зборів та/або проектів рішень до питань проекту поряд-
ку денного, а також не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів -
письмові пропозиції щодо нових кандидатів до складу наглядової ради
Товариства, кількість яких не може перевищувати її кількісного складу.
Пропозиції акціонерів подаються лише в письмовій формі та обов'язково
мають містити всю інформацію, яка визначена законодавством України
та статутом Товариства, а пропозиції щодо включення нових питань до
проекту порядку денного обов'язково повинні містити відповідні проекти
рішень з цих питань. Пропозиції подаються (надсилаються) Товариству
на адресу місцезнаходження 25006, Кіровоградська область, місто Кро-
пивницький, вулиця Шевченка, будинок 60. Відмову про включення про-
позицій до проекту порядку денного акціонер має право оскаржити в су-

довому порядку.
При реєстрації для участі у Зборах акціонеру (представнику акціоне-

ра):
1. Для встановлення особистості та дієздатності необхідно надати ре-

єстраційній комісії: паспорт (у випадку пред'явлення паспорта громадя-
нина України з безконтактним електронним носієм додатково пред'явля-
ється витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєс-
трації місця проживання); неповнолітнім акціонером, у випадку його од-
руження до досягнення вісімнадцятирічного віку, додатково пред'явля-
ється свідоцтво про одруження або рішення суду про надання особі пов-
ної цивільної дієздатності.

2. Для підтвердження права на участь у Зборах акціонеру, який є не-
повнолітнім, або представнику акціонера реєстраційній комісії при реєс-
трації для участі у Зборах додатково необхідно надати документи або їх
копії, засвідчені нотаріально або іншим чином, передбаченому законо-
давством України (залишаються у реєстраційної комісії): 

для неповнолітніх акціонерів - копію свідоцтва про одруження, рішен-
ня суду про надання особі повної цивільної дієздатності або письмову
згоду (у формі заяви про згоду на участь у загальних зборах акціонерів
неповнолітніх) осіб, які згідно з чинним законодавством представляють
інтереси неповнолітніх до досягнення повноліття або одруження;

для представників акціонерів - документи, що підтверджують право
участі у Зборах від імені акціонера: документ, що підтверджує право на
представництво малолітньої особи-акціонера; довіреність від акціонера;
договір про управління або договір доручення та довіреність від юридич-
ної особи-представника акціонера; для керівника акціонера-юридичної
особи (представника акціонера-юридичної особи за договором) - витяг з
ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських форму-
вань станом на дату проведення Зборів, витяг з установчого документу
юридичної особи та, у випадку, якщо згідно з установчим документом
юридичної особи такі повноваження не належать до компетенції керівни-
ка, рішення уповноваженого органу управління юридичної особи щодо
делегування керівнику повноважень щодо участі та голосування на Збо-
рах.

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 порядку. Довіреність на пра-
во участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи
видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її уста-
новчими документами. Акціонер має право видати довіреність на право
участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представни-
кам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних
зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера,
який видав довіреність, замість свого представника. Довіреність на пра-
во участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства
може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку
денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рі-
шення потрібно проголосувати, або повноваження щодо голосування мо-
жуть бути обмежені кількістю голосів в межах пакету голосуючих акцій,
належного акціонеру. Під час голосування на загальних зборах представ-
ник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голо-
сування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, пред-
ставник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах ак-
ціонерів на свій розсуд.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Това-
риства (тис.грн.)

НАГЛЯДОВА РАДА

Найменування показника
Період (тис.грн)

2017 рік 2016 рік
Усього активів 46055 46406
Основні засоби (за залишковою вартістю) 7423 8190
Запаси 33338 33282
Сумарна дебіторська заборгованість 1229 1010
Гроші та їх еквіваленти 15 26
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -14107 -14413
Власний капітал -12854 -12860
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 336,4 336,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 58909 59266
Чистий фінансовий результат: прибуток
(збиток) -33,1 8

Середньорічна кількість акцій (шт.) 1345600 1345600
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн) -0,24535 0,00595
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПАЛЯНИЦЯ"

(далі - Товариство) код ЄДРПОУ 00378767, місцезнаходження якого:
25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Шевченка,
будинок 60, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціоне-
рів, які відбудуться "30" березня 2018 року о 10:00 год. за адресою міс-
цезнаходження Товариства: 25006, Кіровоградська область, місто
Кропивницький, вулиця Шевченка, будинок 60, в кабінеті директора
на другому поверсі адмінбудівлі, кімната № 2 (надалі Збори). 

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) буде здійснюватися
"30" березня 2018 року з 09:30 год. до 09:50 год. за місцем проведення
Зборів. За даними Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове
повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товарис-
тва, складеного ПАТ "НДУ" станом на 07.02.2018 року загальна кількість
простих іменних акцій Товариства складає 1 345 600 шт., в тому числі го-
лосуючих - 932 650 шт. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах "26" березня 2018 року.

Проект порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних

зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення повноважень чле-
нів лічильної комісії. Про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для
голосування. Затвердження регламенту.

3. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2017 рік.

4. Розгляд звіту директора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту директора за 2017 рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Визначення по-
рядку покриття збитків Товариства.)

6. Про внесення змін до статуту Товариства, в зв'язку з приведенням
статуту у відповідність до норм чинного законодавства України. Затвер-
дження нової редакції статуту Товариства. Надання повноважень на під-
писання нової редакції статуту та здійснення усіх необхідних дій, пов'яза-
них з державною реєстрацією нової редакції статуту та з внесенням змін
до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фі-
зичних осіб-підприємців та громадських формувань.

7. Про відміну положення про наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПАЛЯНИЦЯ".

8. Затвердження положення про наглядову раду Товариства.
9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які

можуть вчинятися Товариством у ході поточної фінансово-господарської
діяльності протягом одного року, визначення їх предмету (характеру) та
сукупної граничної вартості, надання повноважень на визначення до-
цільності їх укладання та погодження істотних умов, визначення особи,
якій будуть надані повноваження на їх укладення та підписання.

Адреса веб-сайту, на якому розміщене повідомлення про проведення
загальних зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного, та інша інформація передбачена законодавс-
твом України: http://00378767.smida.gov.ua/. Від дати надіслання цього
повідомлення до дати проведення Зборів акціонери мають право ознай-
омитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань
проекту порядку денного (порядку денного), з проектом (проектами) рі-
шення з питань проекту порядку денного (порядку денного), за місцезна-
ходженням Товариства за адресою: 25006, Кіровоградська область, міс-
то Кропивницький, вулиця Шевченка, будинок 60, в кабінеті директора на
другому поверсі адмінбудівлі, кімната № 2 у робочі дні у робочий час, а
в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення, або/та
надсилати на адресу місцезнаходження Товариства письмові запитання
щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку
денного Зборів. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознай-
омлення акціонерів з документами є член наглядової ради Швець Денис
Володимирович.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів акціонери мають
право вносити письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту
порядку денного Зборів та/або проектів рішень до питань проекту поряд-
ку денного, а також не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів -
письмові пропозиції щодо нових кандидатів до складу наглядової ради
Товариства, кількість яких не може перевищувати її кількісного складу.
Пропозиції акціонерів подаються лише в письмовій формі та обов'язково
мають містити всю інформацію, яка визначена законодавством України
та статутом Товариства, а пропозиції щодо включення нових питань до
проекту порядку денного обов'язково повинні містити відповідні проекти
рішень з цих питань. Пропозиції подаються (надсилаються) Товариству
на адресу місцезнаходження 25006, Кіровоградська область, місто Кро-
пивницький, вулиця Шевченка, будинок 60. Відмову про включення про-
позицій до проекту порядку денного акціонер має право оскаржити в су-

довому порядку.
При реєстрації для участі у Зборах акціонеру (представнику акціоне-

ра):
1. Для встановлення особистості та дієздатності необхідно надати ре-

єстраційній комісії: паспорт (у випадку пред'явлення паспорта громадя-
нина України з безконтактним електронним носієм додатково пред'явля-
ється витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєс-
трації місця проживання); неповнолітнім акціонером, у випадку його од-
руження до досягнення вісімнадцятирічного віку, додатково пред'явля-
ється свідоцтво про одруження або рішення суду про надання особі пов-
ної цивільної дієздатності.

2. Для підтвердження права на участь у Зборах акціонеру, який є не-
повнолітнім, або представнику акціонера реєстраційній комісії при реєс-
трації для участі у Зборах додатково необхідно надати документи або їх
копії, засвідчені нотаріально або іншим чином, передбаченому законо-
давством України (залишаються у реєстраційної комісії): 

для неповнолітніх акціонерів - копію свідоцтва про одруження, рішен-
ня суду про надання особі повної цивільної дієздатності або письмову
згоду (у формі заяви про згоду на участь у загальних зборах акціонерів
неповнолітніх) осіб, які згідно з чинним законодавством представляють
інтереси неповнолітніх до досягнення повноліття або одруження;

для представників акціонерів - документи, що підтверджують право
участі у Зборах від імені акціонера: документ, що підтверджує право на
представництво малолітньої особи-акціонера; довіреність від акціонера;
договір про управління або договір доручення та довіреність від юридич-
ної особи-представника акціонера; для керівника акціонера-юридичної
особи (представника акціонера-юридичної особи за договором) - витяг з
ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських форму-
вань станом на дату проведення Зборів, витяг з установчого документу
юридичної особи та, у випадку, якщо згідно з установчим документом
юридичної особи такі повноваження не належать до компетенції керівни-
ка, рішення уповноваженого органу управління юридичної особи щодо
делегування керівнику повноважень щодо участі та голосування на Збо-
рах.

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 порядку. Довіреність на пра-
во участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи
видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її уста-
новчими документами. Акціонер має право видати довіреність на право
участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представни-
кам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних
зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера,
який видав довіреність, замість свого представника. Довіреність на пра-
во участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства
може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку
денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рі-
шення потрібно проголосувати, або повноваження щодо голосування мо-
жуть бути обмежені кількістю голосів в межах пакету голосуючих акцій,
належного акціонеру. Під час голосування на загальних зборах представ-
ник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голо-
сування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, пред-
ставник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах ак-
ціонерів на свій розсуд.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Това-
риства (тис.грн.)

НАГЛЯДОВА РАДА

Найменування показника
Період (тис.грн)

2017 рік 2016 рік
Усього активів 46055 46406
Основні засоби (за залишковою вартістю) 7423 8190
Запаси 33338 33282
Сумарна дебіторська заборгованість 1229 1010
Гроші та їх еквіваленти 15 26
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -14107 -14413
Власний капітал -12854 -12860
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 336,4 336,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 58909 59266
Чистий фінансовий результат: прибуток
(збиток) -33,1 8

Середньорічна кількість акцій (шт.) 1345600 1345600
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн) -0,24535 0,00595

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"МЕЛІТОПОЛЬНАФТОСЕРВІС"

(код ЄДРПОУ 31585277, місцезнаходження: Україна, 72312, Запорізька
обл., місто Мелітополь, ВУЛИЦЯ ГЕТЬМАНА САГАЙДАЧНОГО, будинок
212) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЕЛІТОПОЛЬНАФТОСЕРВІС" відбудуться
"30" березня 2018 року за адресою: Україна, 72312, Запорізька обл.,
місто Мелітополь, ВУЛИЦЯ ГЕТЬМАНА САГАЙДАЧНОГО, будинок 212,
кімната №1.

Початок зборів об 11 годині 00 хвилин.
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбудеться з

10-00 до 10-45 год. "30" березня 2018 року за місцем проведення загаль-
них зборів.

Відповідно до ст. 34 ЗУ "Про акціонерні товариства" перелік акціонерів,
які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складається на
24-00 годину "26" березня 2018  р.

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

1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів.
2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів, затвердження

порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
3. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на

загальних зборах.
4. Розгляд річного звіту Правління про фінансово-господарську діяль-

ність Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду
цього звіту.

5. Розгляд річного звіту Наглядової ради Товариства про результати ді-
яльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду цього звіту.

6. Розгляд річного звіту Ревізійної комісії Товариства про результати ді-
яльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду цього звіту.

7. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства ста-
ном на 31.12.2017 р.

8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Това-
риства за підсумками роботи Товариства у 2017 році.

9. Затвердження звіту Комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА "МЕЛІТОПОЛЬНАФТОСЕРВІС" про виконання рішень
загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"МЕЛІТОПОЛЬНАФТОСЕРВІС" від 27.10.2017 р.

10. Про затвердження передавального акту.
11. Про визначення особи (осіб), якій (яким) надаватимуться повнова-

ження щодо підписання установчих документів Товариства з додатковою
відповідальністю "МЕЛІТОПОЛЬНАФТОСЕРВІС", яке є правонаступником
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЕЛІТОПОЛЬНАФТОСЕР-
ВІС".

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також ін-
формацію, зазначену в ч.4 ст.35 Закону України "Про акціонерні товарис-
тва": http://www.mns.pat.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: з документами та ма-
теріалами, пов'язаними з порядком денним, акціонери (та їх представники)
можуть ознайомиться за письмовим запитом за місцезнаходженням Това-
риства за адресою: Україна, 72312, Запорізька обл., місто Мелітополь, ВУ-
ЛИЦЯ ГЕТЬМАНА САГАЙДАЧНОГО, будинок 212, кабінет голови правлін-
ня Товариства, у робочі дні (понеділок - п'ятниця) з 09.00  до 15.00 години
(а в день проведення зборів без подання письмового запиту - також у міс-
ці їх проведення). У письмовому запиті акціонера обов'язково зазначають-
ся найменування акціонера - юридичної особи або прізвище, ім'я та по-
батькові акціонера - фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій
(для ідентифікації згідно даних зведеного облікового реєстру). Документи
надаються для ознайомлення. Відповідальна особа за порядок ознайом-
лення акціонерів (та їх представників) з документами -  головний бухгалтер
Гончарова Ірина Михайлівна. Телефон для довідок: 097-193-47-79.

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 проведен-
ня Зборів до дати проведення Зборів, а також в день проведення зборів);

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у ра-
зі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначе-
них ст. 68 Закону України "Про акціонерні товариства");

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

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за
10 днів до дати проведення 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). Пропозиції вносяться в порядку, перед-
баченому ст. 38 ЗУ "Про акціонерні товариства";

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

Для реєстрації та участі у зборах акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА "МЕЛІТОПОЛЬНАФТОСЕРВІС" повинні мати при собі
документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що може іден-
тифікувати акціонера), а представникам акціонерів додатково - належним
чином оформлену довіреність на право участі та голосування на загальних
зборах та документ, що посвідчує особу представника.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: ак-
ціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноважено-
го представника. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи
на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична осо-
ба або уповноважена особа юридичної особи.

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

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акці-
онерного 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.

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 (тис.грн.)

Комісія з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "МЕЛІТОПОЛЬНАФТОСЕРВІС"

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 1087,6 1148,9
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1292,2 1293,7
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Сумарна дебіторська заборгованість 337,3 358,3
Гроші та їх еквіваленти 31,2 32,1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 824,2 896,2
Власний капітал 974,2 1046,2
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 150 150
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 94,4 83,7
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -72 -179,9
Середньорічна кількість акцій (шт.) 600000 600000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн.) -0,12 -0,2998



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №40, 27 лютого 2018 р. 
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"НІТОР"

(код ЄДРПОУ 14231803, місцезнаходження: Україна, 16600, Чернігівсь-
ка обл., місто Ніжин, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 20)

повідомляє, що річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІТОР" відбудуться "11" квітня 2018 року за
адресою: Україна, 16600, Чернігівська обл., місто Ніжин, ВУЛИЦЯ ШЕВ-
ЧЕНКА, будинок 20 (кабінет бухгалтерії на 1 поверсі).

Початок зборів о 10 годині 00 хвилин.
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбудеться
з 09-00 до 09-45 год. "11" квітня 2018 року за місцем проведення загаль-

них зборів.
Відповідно до ст. 34 ЗУ "Про акціонерні товариства" перелік акціонерів,

які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складається на
24-00 годину "04" квітня 2018  р..

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денно-
го):

1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів.
2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів, затвердження

порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
3. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на

загальних зборах.
4. Розгляд річного звіту Директора про фінансово-господарську діяль-

ність Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду
цього звіту.

5. Розгляд річного звіту Наглядової ради Товариства про результати ді-
яльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду цього звіту.

6. Розгляд річного звіту Ревізора Товариства про результати діяльності
Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього
звіту.

7. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства ста-
ном на 31.12.2017 р.

8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Това-
риства за підсумками роботи Товариства у 2017 році.

9. Затвердження звіту Комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА "НІТОР" про виконання рішень загальних зборів акці-
онерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІТОР" від
20.11.2017 р.

10. Про затвердження передавального акту.
11. Про визначення особи (осіб), якій (яким) надаватимуться повнова-

ження щодо підписання установчих документів Товариства з обмеженою
відповідальністю "НІТОР", яке є правонаступником ПРИВАТНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІТОР".

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також ін-
формацію, зазначену в ч.4 ст.35 Закону України "Про акціонерні товарис-
тва": www.nitor.pat.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: з документами та ма-
теріалами, пов'язаними з порядком денним, акціонери (та їх представники)
можуть ознайомиться за письмовим запитом за місцезнаходженням Това-
риства за адресою: Україна, 16600, Чернігівська обл., місто Ніжин, ВУЛИ-
ЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 20, кабінет бухгалтерії на 1 поверсі, у робочі дні
(понеділок - п'ятниця) з 09.30  до 12.00 години (а в день проведення зборів
без подання письмового запиту - також у місці їх проведення). У письмово-
му запиті акціонера обов'язково зазначаються найменування акціонера -
юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера - фізичної
особи, кількість (тип) належних йому акцій (для ідентифікації згідно даних
зведеного облікового реєстру). Документи надаються для ознайомлення.
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів (та їх представ-
ників) з документами -  член комісії з припинення Довгопол Любов Володи-
мирiвна. Телефон для довідок: (04631) 7-58-13.

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 проведен-
ня Зборів до дати проведення Зборів, а також в день проведення зборів);

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у ра-
зі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначе-
них ст. 68 Закону України "Про акціонерні товариства");

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

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за
10 днів до дати проведення 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). Пропозиції вносяться в порядку, перед-
баченому ст. 38 ЗУ "Про акціонерні товариства";

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

Для реєстрації та участі у зборах акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА "НІТОР" повинні мати при собі документ, що посвід-
чує особу (паспорт або інший документ, що може ідентифікувати акціоне-
ра), а представникам акціонерів додатково - належним чином оформлену
довіреність на право участі та голосування на загальних зборах та доку-
мент, що посвідчує особу представника.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: ак-
ціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноважено-
го представника. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи
на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична осо-
ба або уповноважена особа юридичної особи.

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

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акці-
онерного 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.

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 (тис.грн.)

Комісія з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "НІТОР"

Найменування показника
період

звітний попередній
Усього активів 1914 1944,2
Основні засоби (за залишковою вартістю) 509 531,7
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Сумарна дебіторська заборгованість 23,8 23,2
Гроші та їх еквіваленти 1381,2 1386,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 442 524,1
Власний капітал 1683,7 1765,8
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 361,9 361,9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 230,3 178,4
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 348,5 431,4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 361902 361902
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн.) 0,96 1,19
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"НІТОР"

(код ЄДРПОУ 14231803, місцезнаходження: Україна, 16600, Чернігівсь-
ка обл., місто Ніжин, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 20)

повідомляє, що річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІТОР" відбудуться "11" квітня 2018 року за
адресою: Україна, 16600, Чернігівська обл., місто Ніжин, ВУЛИЦЯ ШЕВ-
ЧЕНКА, будинок 20 (кабінет бухгалтерії на 1 поверсі).

Початок зборів о 10 годині 00 хвилин.
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбудеться
з 09-00 до 09-45 год. "11" квітня 2018 року за місцем проведення загаль-

них зборів.
Відповідно до ст. 34 ЗУ "Про акціонерні товариства" перелік акціонерів,

які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складається на
24-00 годину "04" квітня 2018  р..

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денно-
го):

1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів.
2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів, затвердження

порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
3. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на

загальних зборах.
4. Розгляд річного звіту Директора про фінансово-господарську діяль-

ність Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду
цього звіту.

5. Розгляд річного звіту Наглядової ради Товариства про результати ді-
яльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду цього звіту.

6. Розгляд річного звіту Ревізора Товариства про результати діяльності
Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього
звіту.

7. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства ста-
ном на 31.12.2017 р.

8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Това-
риства за підсумками роботи Товариства у 2017 році.

9. Затвердження звіту Комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА "НІТОР" про виконання рішень загальних зборів акці-
онерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІТОР" від
20.11.2017 р.

10. Про затвердження передавального акту.
11. Про визначення особи (осіб), якій (яким) надаватимуться повнова-

ження щодо підписання установчих документів Товариства з обмеженою
відповідальністю "НІТОР", яке є правонаступником ПРИВАТНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІТОР".

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також ін-
формацію, зазначену в ч.4 ст.35 Закону України "Про акціонерні товарис-
тва": www.nitor.pat.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: з документами та ма-
теріалами, пов'язаними з порядком денним, акціонери (та їх представники)
можуть ознайомиться за письмовим запитом за місцезнаходженням Това-
риства за адресою: Україна, 16600, Чернігівська обл., місто Ніжин, ВУЛИ-
ЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 20, кабінет бухгалтерії на 1 поверсі, у робочі дні
(понеділок - п'ятниця) з 09.30  до 12.00 години (а в день проведення зборів
без подання письмового запиту - також у місці їх проведення). У письмово-
му запиті акціонера обов'язково зазначаються найменування акціонера -
юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера - фізичної
особи, кількість (тип) належних йому акцій (для ідентифікації згідно даних
зведеного облікового реєстру). Документи надаються для ознайомлення.
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів (та їх представ-
ників) з документами -  член комісії з припинення Довгопол Любов Володи-
мирiвна. Телефон для довідок: (04631) 7-58-13.

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 проведен-
ня Зборів до дати проведення Зборів, а також в день проведення зборів);

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у ра-
зі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначе-
них ст. 68 Закону України "Про акціонерні товариства");

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

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за
10 днів до дати проведення 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). Пропозиції вносяться в порядку, перед-
баченому ст. 38 ЗУ "Про акціонерні товариства";

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

Для реєстрації та участі у зборах акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА "НІТОР" повинні мати при собі документ, що посвід-
чує особу (паспорт або інший документ, що може ідентифікувати акціоне-
ра), а представникам акціонерів додатково - належним чином оформлену
довіреність на право участі та голосування на загальних зборах та доку-
мент, що посвідчує особу представника.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: ак-
ціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноважено-
го представника. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи
на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична осо-
ба або уповноважена особа юридичної особи.

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

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акці-
онерного 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.

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 (тис.грн.)

Комісія з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "НІТОР"

Найменування показника
період

звітний попередній
Усього активів 1914 1944,2
Основні засоби (за залишковою вартістю) 509 531,7
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Сумарна дебіторська заборгованість 23,8 23,2
Гроші та їх еквіваленти 1381,2 1386,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 442 524,1
Власний капітал 1683,7 1765,8
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 361,9 361,9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 230,3 178,4
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 348,5 431,4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 361902 361902
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн.) 0,96 1,19

Приватне акціонерне товариство 
«теХноЛоГ» (код ЄДрПоУ 14181442)

місцезнаходження: 20300, Черкаська область, Уманський район, місто 
Умань, вул. Стара Прорізна, 8

Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться «05» квітня 2018 року об 11:00 годині за адресою: Черкаська 
область, Уманський район, місто Умань, вулиця стара Прорізна, буди-
нок 8, іі поверх, зал для конференцій. Реєстрація акціонерів здійснювати-
меться «05» квітня 2018 року з 10:00 години до 10:50 години за місцем про-
ведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах: станом на 24 годину 30 березня 2018 року.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії. 2. Обрання голови та секретаря загаль-

них зборів. 3. Затвердження регламенту зборів. 4. Звіт Правління ПрАТ 
«Технолог» про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 
рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. 5. Звіт 
Наглядової ради ПрАТ «Технолог» про результати фінансово-господарської 
діяльності за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Наглядової ради. 6. Звіт ревізора за 2017 рік. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Ревізора. 7. Затвердження річної фінансової звіт-
ності ПрАТ «Технолог» за 2017 рік. 8. Порядок розподілу прибутку Товари-
ства, затвердження розміру, строків та порядку виплати частки прибутку 
(дивідендів). 9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товари-
ства. 10. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 11. Затвердження 
умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що 
укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх ви-
нагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 
(контрактів) з членами наглядової ради.

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

найменування показника Період 
2017 рік 2016 рік

Усього активів 432776 418441
Основні засоби 107830 69753
Довгострокові фінансові інвестиції -
Запаси 152820 134089
Сумарна дебіторська заборгованість 56941 123461
Грошові кошти та їх еквіваленти 16684 2636
Нерозподілений прибуток 205454 277256
Власний капітал 308625 286906
Статутний капітал 2367 2367
Довгострокові зобов’язання -
Поточні зобов’язання 93603 131535
Чистий прибуток (збиток) 26059* 54246
Середньорічна кількість акцій (шт.) 236752320 236752320
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 346 330

Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для 
представника акціонера крім паспорта - довіреність на право участі та го-
лосування на загальних зборах, оформлена згідно вимог чинного законо-
давства України.

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» до 
дня проведення загальних зборів акціонери мають можливість ознайоми-
тись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, за адресою: 20300 Черкаська область, Уманський район, місто 
Умань, вулиця Стара Прорізна, будинок 8, приймальня, ІІ поверх у робочі 
дні з 8-00год. до 17-00 год. Особою, відповідальною за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами є Голова правління Ренський Сергій 
Олександрович тел. (04744) 4-03-03, 4-03-02. 

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 кількісного 
складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до 
дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів То-
вариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

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

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
www.14181442.smida.gov.ua

телефон для довідок: (04744) 4-03-02, 4-03-03 
наглядова рада

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: Приватне акцIонерне 

товариство «ПроМисЛово-теХноЛоГIЧниЙ 
Парк «киЇвщина»

2. Код за ЄДРПОУ: 32119339
3. Місцезнаходження: 07354 Україна, Київська обл., Вишгородський р-н, 

с. Н. Петрiвцi, вул. Ватутiна, 34
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 581-27-03, (044) 581-27-03
5. Електронна поштова адреса: ptp@emitents.net.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://ptp.emitents.net.ua/ua/docs
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папе-

ри, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну 
власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акці-
онерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)

іі. текст Повідомлення 
23.02.2018р. ПРАТ «ПТП «КИЇВЩИНА» отримало від Публічного ак-

ціонерного товариства «Національний депозитарій України» перелік ак-
ціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведен-
ня загальних зборів акціонерного товариства (вих.№150249зв від 
22.02.2018р.), на підставі якого стало відомо, що відбулась зміна влас-
ників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонер-
ного товариства. Пакет акцій Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«ФОБОС» (місцезнаходження: 02002, м.Київ, вул. Алма-Атинська, 2/1, 
лiтера «Б»; ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 
31801999) став меньше 10 відсотків простих акцій. Розмір частки акціо-
нера в загальній кількості акцій до зміни розміру пакета акцій: 
42,874454%. Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих 
акцій до зміни розміру пакета акцій: 0,00%. Розмір частки акціонера в 
загальній кількості акцій після зміни розміру пакета акцій: 0,00%. Розмір 
частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій після зміни роз-
міру пакета акцій: 0,00%. Додаткова інформація, яка необхідна для пов-
ного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних 
умов фінансово-господарської діяльності емітента: до зміни розміру па-
кета акцій ТОВ «ФОБОС» належало 88450 штук простих іменних акцій 
ПРАТ «ПТП «КИЇВЩИНА», після зміни розміру пакета акцій ТОВ «ФО-
БОС» стало належати 0 штук простих іменних акцій ПРАТ «ПТП «КИЇВ-
ЩИНА». ТОВ «ФОБОС» перестав бути акціонером ПРАТ «ПТП «КИЇВ-
ЩИНА». Інформація про розмір частки ТОВ «ФОБОС» в загальній 
кількості акцій до зміни розміру пакета акцій та інформація про розмір 
частки ТОВ «ФОБОС» в загальній кількості голосуючих акцій до зміни 
розміру пакета акцій наведена на підставі переліку акціонерів, які мають 
право на участь у загальних зборах акціонерного товариства  
(вих.№ 142935зв від 20.09.2017р.), наданого ПАТ «НДУ».

23.02.2018р. ПРАТ «ПТП «КИЇВЩИНА» отримало від Публічного ак-
ціонерного товариства «Національний депозитарій України» перелік ак-
ціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведен-
ня загальних зборів акціонерного товариства (вих.№150249зв від 
22.02.2018р.), на підставі якого стало відомо, що відбулась зміна влас-
ників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонер-
ного товариства. Пакет акцій Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Сталіон Георесурс» (місцезнаходження: 04074, м.Київ, вул. Новомос-
тицька, 25; ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 
39251784) став більше 10 відсотків простих акцій. Розмір частки акціо-
нера в загальній кількості акцій до зміни розміру пакета акцій: 0,00%. 
Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій до зміни 
розміру пакета акцій: 0,00%. Розмір частки акціонера в загальній кіль-
кості акцій після зміни розміру пакета акцій: 42,874454%. Розмір частки 
акціонера в загальній кількості голосуючих акцій після зміни розміру па-
кета акцій: 42,874454%. Додаткова інформація, яка необхідна для по-
вного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних 
умов фінансово-господарської діяльності емітента: до зміни розміру па-
кета акцій ТОВ «СТАЛІОН ГЕОРЕСУРС» не був акціонером ПРАТ «ПТП 
«КИЇВЩИНА», після зміни розміру пакета акцій ТОВ «СТАЛІОН ГЕОРЕ-
СУРС» стало належати 88450 штук простих іменних акцій ПРАТ «ПТП 
«КИЇВЩИНА». 

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

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

2. Генеральний директор Єфимчук Ю.У. 26.02.2018
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( м. Львів, вул. саксаганського, 5, код за ЄДрПоУ: 13809430)
повідомляє що «30» березня 2018 року об 14.00 за адресою: м. Львів, 

вул. саксаганського, 5 (приміщення Прат аск ‘’скарбниця’’, каб. 3) від-
будуться річні загальні збори акціонерів.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників для участі у 
загальних зборах розпочнеться в 13.00 год. і закінчиться в 13.45 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 загальних зборів акціонерів. 
Проект рішення: Обрати Лічильну комісію в складі : Голова Лічильної 

комісії. – Гураль А.І.; Член Лічильної комісії Клименко І.
2. обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів това-

риства.
Проект рішення: Обрати Голова зборів – Банцур О.М. , Секретар збо-

рів – Челак А.Я.
3. Затвердження регламенту проведення та порядку голосування 

на загальних зборах 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 питан-
нях порядку денного голосування проводити у відкритому режимі. Голосу-
вання по всіх питаннях порядку денного проводити за принципом: одна го-
лосуюча акція – один голос. Для голосування по всіх питаннях порядку 
денного використовувати Бюлетені для голосування.

4. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для го-
лосування на загальних зборах акціонерів.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення 
бюлетенів для голосування на загальних зборах від 30.03.2018 року: Бюле-
тені для голосування на загальних зборах акціонерів від 30.03.2018 року 
засвідчуються Головою Реєстраційної комісії під час проведення реєстрації 
акціонерів. Засвідчення відбувається шляхом проставлення підпису голови 
реєстраційної комісії на кожній сторінці, кожного бюлетеня, який видається 
акціонерам, що зареєструвалися для участі у зборах. В голосуванні прий-
мають участь лише засвідчені Бюлетені. 

5. Затвердження річного звіту Прат аск ‘’скарбниця’’ за 2017 рік 
Проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ АСК ‘’Скарбниця’’ за 2017 рік 
6. розгляд звіту наглядової ради Прат аск ‘’скарбниця’’ та затвер-

дження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради ПрАТ АСК ‘’Скарбни-

ця’’ та заходи за результатами його розгляду.
7. розгляд звіту виконавчого органу Прат аск ‘’скарбниця’’ та за-

твердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення: Затвердити звіт виконавчого органу ПрАТ АСК ‘’Скарб-

ниця’’ та заходи за результатами його розгляду.
8. розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів 

за результатами його розгляду.
Проект рішення: Затвердити висновок зовнішнього аудитора.
9. Затвердження звіту ревізора про діяльність товариства в 

2017 році. 
Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора про діяльність Товриства в 

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

су Товариства в сумі 182,00 тис. грн . Затвердити нерозподілений прибуток в 
цілому в сумі 3247 тис.грн. Спрямувати прибуток отриманий в 2017 році на фор-
мування фондів (в тому числі резервних), а решту залишити нерозподіленим.

11. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової 
ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізора. 

Проект рішення: Визнати роботу Наглядової ради , виконавчого органу 
та Ревізора задовільною.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової 
ради ПрАТ АСК ‘’Скарбниця’’.

Проект рішення: Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради 
ПрАТ АСК ‘’Скарбниця’’.

13. обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-
правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладати-
муться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, 
яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами 
наглядової ради.

14. Прийняття рішення про припинення повноважень ревізора.
Проект рішення: Припинити повноваження Ревізора.
15. обрання ревізора.
16. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шля-

хом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної 
вартості за рахунок додаткових внесків.

Проект рішення: Збільшити статутний капітал ПрАТ АСК ‘’Скарбниця’’ 
шляхом приватного розміщення додаткових акцій в кількості 195 000 000 

(сто дев’яносто п’ять мільйонів )штук існуючої номінальної вартості за раху-
нок додаткових внесків на суму 15 600 000 гривень (п’ятнадцять мільйонів 
шістсот тисяч гривень). Затвердити Рішення про приватне розміщення акцій 
ПрАТ АСК ‘’Скарбниця’’. (додається) . Не затверджувати перелік осіб, серед 
яких передбачено розміщення акцій та провести приватне розміщенням ак-
цій Товариства виключно серед акціонерів Товариства.

17. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій (із зазначен-
ням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).

Проект рішення: Затвердити приватне розміщення акцій. Затвердити 
Рішення про приватне розміщення акцій ПрАТ АСК ‘’Скарбниця’’. (додаєть-
ся) . Не затверджувати перелік осіб, серед яких передбачено розміщення 
акцій та провести приватне розміщенням акцій Товариства виключно серед 
акціонерів Товариства.

18. визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються 
повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення ак-
цій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими 
власниками у процесі приватного розміщення акцій.

Проект рішення: Визначити Наглядову раду Товариства як уповноваже-
ний орган, якому надаються повноваження щодо визначення (затверджен-
ня) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення до-
говорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

19. Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються пов-
новаження щодо: залучення до розміщення андеррайтера; внесення змін 
до проспекту емісії акцій; прийняття рішення про дострокове закінчення 
укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розмі-
щення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з 
першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результа-
тів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного роз-
міщення акцій; затвердження результатів приватного розміщення акцій; за-
твердження звіту про результати приватного розміщення акцій; прийняття 
рішення про відмову від розміщення акцій; повернення внесків, внесених в 
оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки 
результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приват-
ного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рі-
шення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; 
письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на 
придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість 
реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному 
друкованому органі.

Проект рішення: Визначити Наглядову раду Товариства як уповнова-
жений орган, якому надаються повноваження щодо: залучення до розмі-
щення андеррайтера; внесення змін до проспекту емісії акцій; прийняття 
рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими влас-
никами у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланова-
ний обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повніс-
тю оплачено); затвердження результатів укладення договорів з першими 
власниками у процесі приватного розміщення акцій; затвердження резуль-
татів приватного розміщення акцій; затвердження звіту про результати 
приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розмі-
щення акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі неза-
твердження у встановлені законодавством строки результатів укладення 
договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій 
органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі 
прий няття рішення про відмову від розміщення акцій; письмового повідо-
млення кожного акціонера, який має переважне право на придбання роз-
міщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації та-
кого права та опублікування повідомлення про це в офіційному 
друкованому органі.

20. Визначення уповноважених осіб емітента, яким надаються повнова-
ження: проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого пе-
реважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про 
розміщення; проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з пер-
шими власниками у процесі приватного розміщення акцій; проводити дії 
щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують 
право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм 
акцій.

Проект рішення: Визначити голову правління ПрАТ АСК ‘’Скарбниця’ 
уповноваженою особою проводити дії щодо забезпечення реалізації акціо-
нерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прий-
нято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення укладення 
договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; 
проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які 
реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством на-
лежних їм акцій.

21. Прийняття рішення про вчинення та наступне схвалення значних 
правочинів.. Попереднє схвалення значних правочинів.

Проект рішення: Попередньо схвалити значні правочини, які будуть 
вчинятися акціонерним товариством в період з 30.03.2018 року по 
30.03.2019  року включно у ході поточної діяльності Товариства .

Приватне акціонерне товариство акціонерна страХова коМПаніЯ «скарБницЯ»
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Інформація з проектами рішень, щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного розміщена на власному веб сайті Товариства: 
www.skarbnytsia.ua .Перелік акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах, складається станом на 24 годину 26.03.2018 р.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлен-
ня про проведення загальних зборів (23.02.2018 року): загальна кількість 
простих іменних акцій становить 280000000 штук; загальна кількість голосу-
ючих акцій становить 278633926 штук; акції іншого типу не випускалися.

Від дати надіслання повідомлення до дати проведення зборів акціонери 
мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийнят-
тя рішень питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товари-
ства: м. Львів, вул. Саксаганського, 5 (приміщення ПрАТ АСК ‘’Скарбниця’’, 
каб. 3), в робочий час з 9.00 до 15.00. В день проведення Зборів – також у 
місці їх проведення за адресою: м. Львів, вул. Саксаганського, 5, каб.3. Для 
ознайомлення з матеріалами, що стосуються порядку денного загальних 
зборів, акціонерам Товариства необхідно особисто прибути за місцезнахо-
дженням Товариства та звернутися до відповідальної особи – Челак А.Я. 
При собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу акціоне-
ра. Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що 
посвідчує особу акціонера, або довірену особу; для представників акціоне-
рів – доручення на право участі у зборах, оформлене відповідно до вимог 
законодавства. Особам, які будуть представляти повноваження акціонерів, 
мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України, 
а саме Довіреність. Довіреність на право участі та голосування на Загаль-
них зборах, видана фізичною особою, посвідчується Нотаріусом або інши-
ми посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвід-
чуватися Депозитарною установою у встановленому Національною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та 
голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її 

органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими докумен-
тами. Голосування за Довіреністю здійснюється так, як передбачено зав-
данням щодо голосування. Якщо Довіреність не містить завдання щодо го-
лосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних 
зборах акціонерів на свій розсуд.

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

Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому 
ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитан-
ня акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загаль-
них зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загаль-
них зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на 
всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а 
також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких 
не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вно-
сяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціо-
нерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не 
пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції 
щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити 
відповідні проекти рішень з цих питань.

Правління Прат аск «скарбниця»
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ПУБЛіЧне акціонерне товариство 
«ЧеркасЬкиЙ ХЛіБокоМБінат»
(надалі – товариство) код ЄДрПоУ: 05518948

місцезнаходження якого: 18000, Черкаська область, місто Черкаси, 
вулиця Чигиринська, будинок 7, повідомляє про проведення річних загаль-
них зборів акціонерів, які відбудуться «03» квітня 2018 року об 11:00 год. 
за адресою місцезнаходження Товариства: 18000, Черкаська область, 
місто Черкаси, вулиця Чигиринська, будинок 7, в «Навчальному кла-
сі», що розташований між третім та четвертим поверхами адміні-
стративної будівлі Товариства в складі безтарного зберігання бо-
рошна, приміщення № 14 - актовий зал, (надалі Збори).

Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «03» квітня 2018 року з 10.30 
до 10.50 години за місцем проведення Зборів.

За даними Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове пові-
домлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, 
складеного ПАТ «НДУ» станом на 07.02.2018 року загальна кількість про-
стих іменних акцій Товариства складає 116 096 348 шт., в тому числі голо-
суючих – 115 740 222 шт. 

Дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах: «28» березня 2018 року.

Проект порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних 

зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення повноважень членів 
лічильної комісії. Про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голо-
сування. Затвердження регламенту.

3. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2017 рік.

4. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2017 рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Розподіл прибутку 
Товариства за 2017 рік. 

6. Про зміну типу Товариства.
7. Про зміну найменування Товариства.
8. Про внесення змін до статуту Товариства, в зв’язку зі зміною типу та 

найменування Товариства, а також в зв’язку з приведенням статуту у відпо-
відність до норм чинного законодавства України. Затвердження нової ре-
дакції статуту Товариства. Надання повноважень на підписання нової ре-
дакції статуту та здійснення усіх необхідних дій, пов’язаних з державною 
реєстрацією нової редакції статуту та з внесенням змін до відомостей про 
Товариство, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань.

9. Про відміну положення про наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ».

10. Затвердження положення про наглядову раду Товариства.
11. Про припинення повноважень членів наглядової ради. 
12. Обрання членів наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з головою та членами наглядової ради; обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами 
наглядової ради.

14. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 
можуть вчинятися Товариством у ході поточної фінансово-господарської ді-
яльності протягом одного року, визначення їх предмету (характеру) та су-
купної граничної вартості, надання повноважень на визначення доцільнос-
ті їх укладання та погодження істотних умов, визначення особи, якій будуть 
надані повноваження на їх укладення та підписання.

Адреса веб-сайту, на якому розміщене повідомлення про проведення 
загальних зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного, та інша інформація передбачена законодавством 
України: http://05518948.smida.gov.ua/.

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Зборів ак-
ціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для при-
йняття рішень з питань проекту порядку денного (порядку денного), з про-
ектом (проектами) рішення з питань проекту порядку денного (порядку 
денного), за місцезнаходженням Товариства за адресою: 18000, Черкаська 
область, місто Черкаси, вулиця Чигиринська, будинок 7, в адміністра-
тивному приміщенні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕР-
КАСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» в кабінеті начальника юридичного відділу 
(другий поверх адміністративної будівлі, кабінет «Начальник юридичного 
відділу», приміщення № 2) у робочі дні, робочий час, а в день проведення 
загальних зборів – також у місці їх проведення, або/та надсилати на адресу 
місцезнаходження Товариства письмові запитання щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів.

Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів 
з документами є член наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» Русанова Вікторія Анатоліївна.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів акціонери мають 
право вносити письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту по-
рядку денного Зборів та/або проектів рішень до питань проекту порядку 

денного, а також не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів – пись-
мові пропозиції щодо нових кандидатів до складу наглядової ради Товари-
ства, кількість яких не може перевищувати її кількісного складу. Пропозиції 
акціонерів подаються лише в письмовій формі та обов'язково мають міс-
тити всю інформацію, яка визначена законодавством України та статутом 
Товариства, а пропозиції щодо включення нових питань до проекту поряд-
ку денного обов'язково повинні містити відповідні проекти рішень з цих пи-
тань. Пропозиції подаються (надсилаються) Товариству на адресу місцез-
находження 18000, Черкаська область, місто Черкаси, вулиця 
Чигиринська, будинок 7. Відмову про включення пропозицій до проекту по-
рядку денного акціонер має право оскаржити в судовому порядку.

При реєстрації для участі у Зборах акціонеру (представнику акціонера):
1. Для встановлення особистості та дієздатності необхідно надати ре-

єстраційній комісії: паспорт (у випадку пред'явлення паспорта громадянина 
України з безконтактним електронним носієм додатково пред'являється витяг 
з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця прожи-
вання); неповнолітнім акціонером, у випадку його одруження до досягнення 
вісімнадцятирічного віку, додатково пред'являється свідоцтво про одруження 
або рішення суду про надання особі повної цивільної дієздатності.

2. Для підтвердження права на участь у Зборах акціонеру, який є не-
повнолітнім, або представнику акціонера реєстраційній комісії при реє-
страції для участі у Зборах додатково необхідно надати документи або їх 
копії, засвідчені нотаріально або іншим чином, передбаченому законодав-
ством України (залишаються у реєстраційної комісії): 

• для неповнолітніх акціонерів – копію свідоцтва про одруження, рішен-
ня суду про надання особі повної цивільної дієздатності або письмову зго-
ду (у формі заяви про згоду на участь у загальних зборах акціонерів непо-
внолітніх) осіб, які згідно з чинним законодавством представляють інтереси 
неповнолітніх до досягнення повноліття або одруження;

• для представників акціонерів – документи, що підтверджують право 
участі у Зборах від імені акціонера: документ, що підтверджує право на 
представництво малолітньої особи-акціонера; довіреність від акціонера; 
договір про управління або договір доручення та довіреність від юридичної 
особи-представника акціонера; для керівника акціонера-юридичної особи 
(представника акціонера-юридичної особи за договором) – витяг з ЄДР 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ста-
ном на дату проведення Зборів, витяг з установчого документу юридичної 
особи та, у випадку, якщо згідно з установчим документом юридичної осо-
би такі повноваження не належать до компетенції керівника, рішення упов-
новаженого органу управління юридичної особи щодо делегування керів-
нику повноважень щодо участі та голосування на Зборах.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана 
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особа-
ми, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною 
установою у встановленому порядку. Довіреність на право участі та голосу-
вання на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або 
іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

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 збо-
рах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який ви-
дав довіреність, замість свого представника.

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, або повноваження щодо го-
лосування можуть бути обмежені кількістю голосів в межах пакету голосу-
ючих акцій, належного акціонеру. Під час голосування на загальних зборах 
представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням 
щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосуван-
ня, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних збо-
рах акціонерів на свій розсуд.
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис. грн.)

найменування показника Період (тис.грн)
2017 рік 2016 рік

Усього активів 103761 93667
Основні засоби (за залишковою вартістю) 70921 68864
Запаси 13779 13158
Сумарна дебіторська заборгованість 19055 11534
Гроші та їх еквіваленти 6 6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 932 762
Власний капітал 30307 30137
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 29024 29024
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 653 654
Поточні зобов'язання і забезпечення 72801 62876
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 170 407
Середньорічна кількість акцій (шт.) 116096348 116096348
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,00146 0,00351

наГЛЯДова раДа 
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(код ЄДрПоУ 31982410)
Повідомляє про проведення 

чергових загальних зборів акціонерів.
Місцезнаходження товариства: вул. Мазура, будинок, 24/4, м. Сміла, 

Черкаської області, Україна, 20708.
Дата, час та місце проведення загальних зборів: «04» квітня 2018 

року о 13:00 годині за адресою: вул. Мазура, будинок, 24/4, м. Сміла, Чер-
каської області, Україна, 20708, кім.205, адміністративного корпусу това-
риства.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загаль-
них зборах: реєстрація акціонерів здійснюватиметься «04» квітня 2018 
року з 12:00 до 12:50 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: на 24:00 годину «29» березня 2018 року.

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

вноважень.

2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загаль-

них зборів акціонерів.
4. Звіт Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ТЮМЕНЬ-МЕДИКО-СМІЛА», затвердження заходів за результатами його 
розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, ви-
значення основних напрямків діяльності на 2018 рік.

5. Звіт Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ТЮМЕНЬ-МЕДИКО-СМІЛА» про роботу за 2017 рік, затвердження захо-
дів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Наглядової ради Товариства.

6. Звіт Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ТЮМЕНЬ-МЕДИКО-СМІЛА» про роботу за 2017 рік. Затвердження ви-
сновків Ревізійної комісії по річному звіту і балансу Товариства за 2017 
рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії То-
вариства.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік, порядку розподі-

Приватне акціонерне товариство «тЮМенЬ-МеДико-сМіЛа»

Приватне акціонерне товариство «Виробничо-закупiвельне 
пiдприємство «Хмiль» (надалі – «Товариство»), код за ЄДРПОУ 05471336, 
місцезнаходження Товариства – 10001, м. Житомир, вул. Металiстiв, буд. 6, 
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі 
за текстом – загальні збори) відбудуться 03 квітня 2018 року за адресою: 
м. Житомир, вул. Металiстiв, буд. 6 (в актовому залі товариства). По-
чаток загальних зборів о 12 год. 00 хв. Реєстрація учасників загальних 
зборів здійснюватиметься за місцем проведення загальних зборів 03 квітня 
2018 року, початок реєстрації об 11 год. 00 хв., закінчення реєстрації об 
11 год. 50 хв. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах, складається станом на 28 березня 2018 р. 

Перелік питань, включених до проекту порядку денного загальних 
зборів акціонерів:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 
2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з 

питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 

2017 рік, звіту виконавчого органу за 2017 рік, звіту та висновків Ревізійної 
комісії за 2017 рік.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами 

роботи в 2017 році.
6. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження способу 

виплати дивідендів та затвердження розміру дивідендів.
Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонеру необхідно мати та 

надати під час проходження реєстрації паспорт або інший документ, що по-
свідчує особу; для представника акціонера – документ, що посвідчує особу, та 
довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. 
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати 
проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість 
ознайо ми тися з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час під-
готовки до загальних зборів, та з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку ден ного, за місцезнаходженням Товариства: м. Жито-
мир, вул. Металiстiв, буд. 6, в приймальні голови правління Товариства (кабі-
нет №1) у робочі дні, робочий час з 10-00 годин до 16-00 годин; в день прове-
дення Загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: м. Житомир, 
вул. Металiстiв, буд. 6, (в актовому залі Товариства). Особа, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами: голова правління Товари-
ства Олексій Андрійович Латашевич. Інформацію з проектами рішень щодо 
кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, 
зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні това-
риства», розміщено на власному веб-сайті Товариства за адресою www.
vzphmil.ho.ua. 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 до-
кументами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (а в 
день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення), з формою 
бюлетеня для голосування, а також надавати Товариству письмові запитання 
щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та по-
рядку денного загальних зборів. Товариство до початку загальних зборів на-
дає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних 
зборів до дати проведення загальних зборів. Відповідно до статті 38 Закону 
України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести про-
позиції 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 загальних зборів. 

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

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідом-
лення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій складає 
2159026 простих іменних штук, загальна кількість голосуючих акцій – 
1702877 простих іменних штук.

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

Питання №1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціо-
нерів. Проект рішення: Обрати лічильну комісію загальних зборів акціоне-
рів у в складі трьох осіб – голови та двох членів лічильної комісії, головою 
лічильної комісії обрати Осіповича Євгена Петровича, членами лічильної 
комісії обрати Музиченка Миколу Івановича, Рєзчик Тетяну Дмитрівну.

Питання №2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прий-
няття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. 
Проект рішення: Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Рєзчик 
Тетяну Дмитрівну. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, трива-
лість відповідей на запитання – до 2 хвилин, загальні збори проводити без 
перерви, голосування на загальних зборах проводити з використанням бю-
летенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Питання №3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Нагля-
дової ради за 2017 рік, звіту виконавчого органу за 2017 рік, звіту та виснов-
ків Ревізійної комісії за 2017 рік. Проект рішення: Затвердити звіт Наглядо-
вої ради ПрАТ «ВЗП «Хміль» за 2017 рік, звіт виконавчого органу (правління) 
за 2017 рік, звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017 рік, визнати роботу 
Наглядової ради, виконавчого органу (правління), Ревізійної комісії 
ПрАТ «ВЗП «Хміль» в 2017 році задовільною.

Питання №4. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Про-
ект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ «ВЗП «Хміль»за 2017 рік.

Питання №5. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за ре-
зультатами роботи в 2017 році. Проект рішення: Прибуток Товариства в 
розмірі 1049 тис.грн., отриманий за результатами роботи в 2017 році, роз-
поділити наступним чином: частину чистого прибутку в сумі 849 тис.грн., 
направити на розвиток підприємства, 200 тис.грн. чистого прибутку, отри-
маного за результатами роботи в 2017 році, направити на виплату дивіден-
дів акціонерам Товариства.

Питання №6. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затверджен-
ня способу виплати дивідендів та затвердження розміру дивідендів. Про-
ект рішення: Прийняти рішення про виплату дивідендів безпосередньо 
акціонерам Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне 
підприємство «Хміль» за рахунок частини чистого прибутку, отриманого за 
результатами роботи Товариства в 2017 році. Затвердити розмір річних ди-
відендів за 2017 р., що виплачуються з розрахунку на одну просту іменну 
акцію Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне під-
приємство «Хміль» - 0,0926 грн.

Приватне акціонерне товариство 
«вироБниЧо-ЗакУПIвеЛЬне ПIДПриЄМство «ХМIЛЬ»
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лу прибутку (або покриття збитків) за 2017 рік. Визначення та розподіл 
планових показників прибутку на 2018 рік.

При реєстрацію для участі в загальних зборах акціонерам при собі 
мати паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу;

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

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

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства » до 
дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з до-
кументами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, 
за місцезнаходженням товариства: вулиця Мазура, будинок, 24/4, м. Смі-
ла, Черкаської області, Україна, 20708, кімната 207 у робочі дні з 10-00 
години до 16-00 години, а також в день проведення зборів – у місці їх про-
ведення з 12:00 год. до 12:50 год. 

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з 

документами є директор Почтаренко анатолій Григорович тел. 
0(4733) 4 33 54. 

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

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

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення за-
гальних зборів акціонерного товариства. 

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

Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного то-
вариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (на-
йменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу 
належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рі-
шення. 

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

Довідки за тел. 0(4733) 4 33 54.

Приватне акціонерне товариство 
«ЖитЛокоМУнПостаЧторГ»

Україна, 14000, м. Чернігів, вул. Гонча, б.59
код ЄДрПоУ 03336396, тел. +380462676213, +380462774022

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів 
товариства (надалі – Загальні Збори) з проектом порядку денного 

До уваги акціонерів
ПриватноГо акціонерноГо товариства 

«ЖитЛокоМУнПостаЧторГ» (надалі – товариство)
Місцезнаходження Товариства: вул. Гонча, буд. 59, м. Чернігів, Україна, 

14000.
Повідомляємо про скликання «06» квітня 2018 р. о 09 годині 00 хв. річ-

них Загальних Зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ», Код ЄДРПОУ 03336396, місце прове-
дення: за місцезнаходженням Товариства: кабінет № 1, вул. Гонча, б. 59, 
м. Чернігів, Україна, 14000. Реєстрація акціонерів та їх представників в день 
за місцем проведення Загальних Зборів з 08 год. 30 хв. до 08 год. 50 хв.

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

1. Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про при-
пинення повноважень членів лічильної комісії. 

2. Про обрання робочих органів, затвердження регламенту роботи За-
гальних Зборів.

3. Про звіт Директора Товариства про фінансово-господарську діяль-
ність Товариства за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Директора Товариства за 2017 р. 

4. Про розгляд та затвердження звіту та висновків Наглядової ради То-
вариства за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та 
висновків Наглядової ради Товариства за 2017 р.

5. Про розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства 
за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків 
Ревізора Товариства за 2017 р.

6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 р.
7. Про розподіл прибутку Товариства з урахуванням вимог, передбаче-

них законом за підсумками роботи у 2017 р.
8. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів, які можуть вчиняться Товариством протягом одного 
року з дня проведення Загальних Зборів.

основні показники фінансово-господарської товариства (тис.грн.)
Найменування показника Період 

2017 р. 2016 р.
Усього активів 32057,3 270,6
Основні засоби 111,6 84,7
Довгострокові фінансові інвестиції: -
Запаси 10676,9 48,1
Сумарна дебіторська заборгованість 19184,3 12,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 2061,0 7,9
Нерозподілений прибуток -445,6 319,1
Власний капітал 409,3 409,3
Статутний капітал 78,7 78,7
Довгострокові зобов’язання 10,4 10,4
Поточні зобов’язання 31996,4 84,2
Чистий прибуток (збиток) (130,4) (110,4)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 314 800 314 800
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій, протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 3 4

Дата складення переліку акціонерів, які мають право брати участь у За-
гальних Зборах: станом на 24 годину - на «02» квітня 2018 року - за три ро-
бочих дні до дня проведення Загальних Зборів. З документами (матеріала-
ми), необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного 
акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних Зборів в 
робочі дні з 09 год.00 хв. до 11 год.00 хв., звернувшись за місцезнаходжен-
ням Товариства: кабінет № 1, вул. Гонча, буд.59, м. Чернігів, Україна, 14000, 
а також а в день проведення Загальних Зборів - у місці їх проведення. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного 
Загальних Зборів, а також інформація, зазначена в ч.4 ст.35 ЗУ «Про акці-
онерні товариства»: http://zhitlokpt.pat.ua/. Посадова особа Товариства, від-
повідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріа-
лами), необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку 
денного – Директор Соронович Лев Іванович. Тел. для довідок: 
+380462676213; +380462774022.

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, ви-
дана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими 
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депо-
зитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на 
право участі та голосування на Загальних Зборах від імені юридичної осо-
би видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її уста-
новчими документами. Довіреність на право участі та голосування на За-
гальних Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік 
питань порядку денного Загальних Зборів із зазначенням того, як перед-
бачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдан-
ня щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування 
на Загальних Зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіре-
ність на право участі та голосування на Загальних Зборах декільком своїм 
представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити 
свого представника на Загальних Зборах Товариства. Надання довіреності 
на право участі та голосування на Загальних Зборах не виключає право 
участі на цих Загальних Зборах акціонера, який видав довіреність, замість 
свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних Зборах з’явилося 
декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіре-
ність якому видана пізніше. 

Директор товариства  Л.і.соронович 
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Приватне акціонерне товариство «УМанЬФерММаШ» 
 (далі – Товариство)

(код ЄДРПОУ 05765888; місцезнаходження: 20300, Черкаська область, 
місто Умань, вулиця Енергетична, будинок 21) повідомляє про проведення 
річних Загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення річних Загальних зборів: «20» квітня 2018 року 
об 11.00 годині.

Місце проведення річних Загальних зборів: 20300, Черкаська область, 
місто Умань, вулиця енергетична, будинок 21 (зал засідань).

Час початку реєстрації учасників річних Загальних зборів: «20» квітня 
2018 року о 10.00 годині.

Час закінчення реєстрації учасників річних Загальних зборів: «20» квіт-
ня 2018 року у 10.45 годині.

Місце реєстрації учасників річних Загальних зборів: 20300, Черкаська 
область, місто Умань, вулиця енергетична, будинок 21, фойє першого 
поверху адмінбудинку.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних зборах акціонерів - «16» квітня 2018 року станом на 24-00 го-
дину.

Проект порядку денного:
1. Затвердження кількісного складу лічильної комісії та обрання членів 

лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. 
3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
4. Звіт Виконавчого органу про діяльність Товариства у 2017 році.
5. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2017 році.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків), строків 

та порядку виплати дивідендів.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства Прат «УМанЬФерММаШ», тис. грн.
Найменування показника Період

Звітний 
(2017 р.)

Попередній 
(2016 р.)

Усього активів 148 730 151 260
Основні засоби 62 324 43 411

Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 56 295 66 857
Сумарна дебіторська заборгованість 6 539 8 834
Грошові кошти та їх еквіваленти 8 306 8 702
Нерозподілений прибуток 22 384 20 031
Власний капітал 105 325 88 600
Статутний капітал 46 963 46 963
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 43 405 62 660
Чистий прибуток (збиток) 2 353 1 508
Середньорічна кількість акцій (шт.) 187 851 521 187 851 521
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

642 652

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представ-
никам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування 
на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодав-
ства України.

Проект рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного розміщений на сайті ПрАТ «Уманьферммаш»: www.fermmash.com. 
Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного Загальних зборів, особисто або через упо-
вноваженого представника від дати надіслання повідомлення про проведен-
ня Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів за адресою: 
20300, Черкаська область, місто Умань, вулиця Енергетична, будинок 21, 
каб. 313, з понеділка по п'ятницю - з 9-00 до 16-00, за винятком неробочих 
та святкових днів, а також у день проведення Загальних зборів - за місцем 
їх проведення. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати документ, 
що посвідчує особу, належно оформлену довіреність. Посадова особа То-
вариства, відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами – секретар Наглядової ради Комар Юрій Петрович.Телефони для до-
відок: (04744) 4-83-06.

Генеральний директор 
Прат «УМанЬФерММаШ»  а.в. Ліпкан

Приватне акціонерне товариство «УМанЬФерММаШ»

Повне найменування емітента: 

організаційно-правова форма 
емітента: 
ідентифікаційний код за ЄДрПоУ
емітента: 
Місцезнаходження емітента:

Міжміський код, телефон та 
факс емітента:
електронна поштова адреса:
вид відомостей:

Публічне акціонерне 
товариство 
«Дружківське 
рудоуправління»
Публічне акціонерне 
товариство
00191796

84205, Донецька область, 
м. Дружківка, 
вул. Поленова, буд.112
(06267) 3-45-42, 3-29-16

grinenkodu@vesco.donetsk.ua
відомості про прийняття 
рішення про надання згоди на 
вчинення правочинів, щодо 
вчинення яких є 
заінтересованість

текст повідомлення:
23 лютого 2018 року Наглядовою радою ПАТ «Дружкiвське 

рудоуправлiння» (протокол №36) прийнято рiшення про схвалення 
укладеного правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. 
Предметом правочину №753-18-19 вiд 01.01.2018 р. є отримання пос-
луг з розмiщення реклами вiд Приватного акцiонерного товариства 
«Футбольний клуб «Шахтар» (Донецьк)», Донецька обл., м. Донецьк, 
вул.Артема, 86А, код за ЄДРПОУ 00169816, що є афiлiйованою осо-
бою ПАТ «Дружкiвське рудоуправлiння». Сума коштiв, що є предме-
том правочину становить 35 465 743,42 грн. Вартiсть активiв 
ПАТ «Дружкiвське рудоуправлiння» за 2016 рiк складає  
500 849 000 грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом право-
чину, до вартостiактивiв ПАТ «Дружкiвське рудоуправлiння» стано-
вить 7,0811%. Iншi iстотнi умови правочину: оплата здійснюється 

пiдставi вiдповiдного рахунку та здійснюється щомiсячно у розмiрi, що 
складає еквiвалент 58.823,53 Євро за офiцiйним курсом гривнi до 
Євро, встановленим Нацiональним банком України на день оплати; 
договiр дiє до 30.06.2019 року, а в частинi зобов'язань - до повного їх 
виконання.

Вартiсть активiв емiтента вказана станом на 31.12.2016 року, 
оскiльки фінансова звiтнiсть станом на 31.12.2017 року ще не сформо-
вана.

23 лютого 2018 року Наглядовою радою ПАТ «Дружкiвське 
рудоуправлiння» (протокол №36) прийнято рiшення про схвалення 
укладеного правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. 
Предметом правочину (додаткової угоди №3 вiд 01.12.2017 р.) є 
збільшення орiєнтовної суми договору пiдряду №799 вiд 
01.09.2016 р., укладеного з Публiчним акцiонерним товариством 
«Веско», Донецька обл., м. Дружкiвска, вул. Iндустрiальна, 2, код за 
ЄДРПОУ 00282049, що є афiлiйованою особою ПАТ «Дружкiвське 
рудоуправлiння». Сума коштiв, що є предметом правочину складає 
10 985 000,00 грн. Вартiсть активiв ПАТ «Дружкiвське рудоуправлiння» 
за 2016 рiк складає 500  849 000 грн. Спiввiдношення суми коштiв, 
що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ «Дружкiвське 
рудоуправлiння» становить 2,1933%. Iншi iстотнi умови правочину: 
транспортування вогнетривкої глини здiйснюється в об'ємi 
685 000,00 тон, вiдповiдно до заявок; об'єми робiт можуть пiдлягати 
щомiсячному коригуванню; договiрдiє до 31.12.2018 року, але в 
будь-якому разi до повного виконання сторонами своїх зобов'язань 
за договором.

Вартiсть активiв емiтента вказана станом на 31.12.2016 року, 
оскiльки фінансова звiтнiсть станом на 31.12.2017 року ще не сформо-
вана/

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

Генеральний директор  Є.в. цимарман

ПУБЛіЧне акціонерне товариство 
«ДрУЖківсЬке рУДоУПравЛіннЯ»
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Приватне акцIонерне товариство 
«киЇвМIсЬкБУД-1»

річна інформація  
емітента цінних паперів  

за 2016 р.
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КИЇВМIСЬКБУД-1», 
24595667, 04205, Київ, Тимошенка, 
29Б,0442386672

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформацій-
ній базі даних Комісії

27.02.2018

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

http://emitent.tetra-studio.com.ua/
pkmb-1

До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА 
"РЕАГЕНТ"

Приватне акціонерне товариство "РЕАГЕНТ" (надалі - Товариство)
(код ЄДРПОУ 13433137, місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Ударників,
27) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства відбудуть-
ся 12  квітня 2018 року  о 10-00 за адресою: м. Дніпро, вул. Ударни-
ків, 27, кабінет дирекції. 

Проект порядку денного:
1. Обрання  лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Обрання головуючого та секретаря річних загальних зборів акці-

онерів.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних загальних

зборів акціонерів, затвердження порядку та способу засвідчення бюлете-
нів для голосування.

4. Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської
діяльності Товариства за 2017 р., прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

5. Звіт та висновки Ревізора Товариства про фінансово-господарську
діяльність Товариства за 2017 р., прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту.

6. Відкликання та обрання Ревізора Товариства.
7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 р. Прийняття рішення за

наслідками розгляду звіту та рішень Наглядової ради.
8. Відкликання та обрання членів та голови Наглядової ради Товарис-

тва.
9. Затвердження порядку розподілу прибутку, виплати дивідендів,

покриття збитків Товариства за 2017р.
10. Відкликання та обрання Генерального директора Товариства.
11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиня-

тися Товариством протягом року.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Това-
риства за 2017 рік  (тис грн.)

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників для участі у річ-
них загальних зборах відбудеться 12 квітня 2018 року з 09-00 до 09-45
год. за адресою: м. Дніпро, вул. Ударників, 27  відповідно до переліку ак-
ціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, складено-
му станом на 24-00 05 квітня 2018 року. Для реєстрації акціонерам при
собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та до-
кументи, які відповідно до чинного законодавства, підтверджують їх пов-
новаження.

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з проекту питань порядку денного зборів за
адресою:  м. Дніпро, вул. Ударників, 27 (кабінет дирекції) у робочі дні з 9-
00 до 17-00,  відповідальна особа - Генеральний директор Матвієнко
С.А. Телефон для довідок +380563703866. Адреса власного веб-сайту
www.reagent.ua 

Наглядова рада Товариства  

Найменування показника
Період

Звітний Попередній
Усього активів 8400,5 6832,5
Основні засоби 346 375,8
Довгострокові фінансові інвестиції: - -
Запаси 2669,7 2199
Сумарна дебіторська заборгованість 1877,7 1352,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 3507,1 2905,5
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал - -
Статутний капітал 207,9 207,9
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 1271,8 773,5
Чистий прибуток (збиток) 1718,4 1866,8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 700 700
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій, протягом періоду - -

Чисельність працівників на кінець періоду 40 42

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КЛЕВАНСЬКИЙ ЛІСОЗАВОД 

"ПРОМІНЬ" 
(35312, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Клевань, вул. Заліз-

нична, 2) 
повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів

20 березня 2018 р.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання членів лічильної комісії позачергових  загальних зборів.
2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів.
3. Затвердження регламенту зборів.
4. Про ліквідацію Товариства.
5. Про призначення ліквідаційної комісії та обрання голови ліквіда-

ційної комісії.
6. Про затвердження положення про ліквідаційну комісію. 
7. Про затвердження порядку та строків проведення ліквідації Това-

риства.
8. Про порядок та строки пред'явлення кредиторами своїх вимог.

Місце проведення позачергових загальних зборів: 35312, Рівненська
обл., Рівненський р-н, смт. Клевань, вул. Залізнична, 2, кімната № 1. 

Реєстрація учасників зборів:  20 березня 2018 р. з 11-00 год. до 11-
45 год. за місцем проведення зборів згідно з переліком акціонерів ста-
ном на 14 березня 2018 року. 

Для реєстрації для участі в зборах акціонерам Товариства необхід-
но мати при собі паспорт, представникам акціонерів - паспорт і довіре-
ність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України. 

Відкриття зборів: 20 березня 2018 року об 12-00 годині. 
Ознайомлення з матеріалами зборів - в бухгалтерії підприємства

(каб. № 3) щоденно з 9-00 до 10-00 год., крім вихідних та неробочих
днів. В день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення.
Відповідальна особа - директор.

Адреса веб-сайту:www.promin.pat.ua
Телефон для довідок: (0362) 65-02-07

Приватне акціонерне товариство 
«МеДтеХсервіс»

ПовіДоМЛеннЯ креДиторУ
Приватне акціонерне товариство «МеДтеХсервіс»(код 

ЄДРПОУ 23154929, місцезнаходження: Україна, 04073, м. Київ, прос-
пект Степана Бандери, буд. 21-Б), (далі – ПрАТ«МЕДТЕХСЕРВІС»), 
повідомляє наступне.

20лютого 2018 року загальними зборами акціонерів ПрАТ«МЕДТЕХ-
СЕРВІС» було прийнято рішення про реорганізацію (припинення) 
ПрАТ«МЕДТЕХСЕРВІС» шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ МЕДТЕХСЕРВІС» 
(далі – ТОВ«КОМПАНІЯ МЕДТЕХСЕРВІС»). 

Згідно з ст. 108 Цивільного кодексу України перетворенням є 
зміна організаційно-правової форми юридичної особи. Внаслідок 
перетворення до нової юридичної особи (ТОВ«КОМПАНІЯ МЕД-
ТЕХСЕРВІС») перейдуть усе майно, усі права та обов’язки попере-
дньої юридичної особи (ПрАТ«МЕДТЕХСЕРВІС»). ТОВ«КОМПАНІЯ 
МЕДТЕХСЕРВІС» стане правонаступником всього майна, всіх прав 
та обов’язків реорганізованого ПрАТ«МЕДТЕХСЕРВІС», в тому 
числі і стосовно зобов’язань перед кожним з кредиторів ПрАТ«МЕД-
ТЕХ СЕРВІС». 

Дата публікації повідомлення про прийняття рішення щодо пере-
творення ПрАТ«МЕДТЕХСЕРВІС»в офіційному друкованому видан-
ні –22лютого 2018 року (Відомості НКЦПФР №37 (2790)).

Встановлений строк заявлення кредиторами своїх вимог до 
ПрАТ«МЕД ТЕХ СЕРВІС», що реорганізується, - два місяці з дня 
оприлюднення повідомлення про прийняття рішення щодо пере-
творення. 

Додатково повідомляємо, що згідно з чинним законодавством і 
ПрАТ«МЕДТЕХСЕРВІС», і ТОВ«КОМПАНІЯ МЕДТЕХСЕРВІС» відпо-
відають за своїми зобов’язаннями всім своїм майном, яке належить 
юридичній особі на праві власності. Водночас акціонери ПрАТ«МЕД-
ТЕХ СЕРВІС» не відповідають за зобов’язаннями товариства (п. 2 ст. 
3 Закону України «Про акціонерне товариства»), тоді як учасники 
ТОВ«КОМПАНІЯ МЕДТЕХСЕРВІС» відповідають за його боргами 
свої ми внесками до статутного (складеного) капіталу. 

Вимоги кредиторів до ПрАТ«МЕДТЕХСЕРВІС» подаються листом 
на ім’я Голови комісії з припинення (перетворення)ПрАТ«МЕД ТЕХ-
СЕРВІС». Зазначений лист складається у довільній формі (з чітким 
та вичерпним переліком вимог кредитора) і має бути підписаний кре-
дитором (його уповноваженою особою) та скріплений печаткою (щодо 
кредиторів-юридичних осіб).

З повагою, 
Голова комісії з припинення (перетворення)
ПриватноГо акціонерноГо товариства «МеДтеХсер-

віс»
тураєв ігор Дмитрович

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

 (044) 4983815

ФГи выставит на продажу на бирже 
«ПФтс» блокпакет «сумыоблэнерго» 

30 марта
Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины 

30 марта выставит на продажу на фондовой бирже 
«ПФТС» 25% акций ПАО «Сумыоблэнерго», сообщается 
в газете «Ведомости приватизации».

Начальная стоимость пакета акций – 106,275 млн грн.
Как сообщалось, в 2017 году ФГИ не смог продать 

25% акций ПАО «Сумыоблэнерго» из-за отсутствия зая-
вок.

Бизнесменам Игорю Коломойскому и Константину 
Григоришину принадлежит около 72% акций «Сумы обл-

энерго», блокпакет облэнерго находится в собственнос-
ти государства.

«Сумыоблэнерго» владеет распределительными 
электрическими сетями, расположенными на террито-
рии Сумской области, предоставляет услуги по тран-
спортировке и поставке электроэнергии.

внедрение норматива LCR способствует 
снижению риска ликвидности украинских 

банков – Moody's
Внедрение Национальным банком Украины (НБУ) но-

вого пруденциального норматива - коэффициента 
покрытия ликвидностью (liquidity coverage ratio, LCR), 

НОВИНИ
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способствует улучшению показателей ликвидности бан-
ков и снизит их соответствующие риски, отмечают ана-
литики международного рейтингового агентства Moody's 
Investors Service.

«Фондирование украинских банков преимущественно 
краткосрочное: более 70% финансирования привлекает-
ся на срок до трех месяцев. При этом вклады до востре-
бования составляют более 40% обязательств. Мы ожи-
даем, что новое требование усилит внимание банков к 
источникам долгосрочного фондирования, таким как 
срочные депозиты и заимствования, что, соответствен-
но, будет способствовать улучшению показателей их 
ликвидности», - сообщается обзоре Moody's, текстом ко-
торого располагает агентство «Интерфакс-Украина».

Рейтинговое агентство при этом напоминает, что в на-
стоящее время украинские банки отчитываются о состо-
янии мгновенной (норматив Н4), текущей (Н5) и краткос-
рочной (Н6) ликвидности и считает соответствующие 
нормативы малоинформативными с практической точки 
зрения.

«Они не учитывают потенциальные оттоки и притоки и 
соответственно недооценивают ликвидность, которая 
может потребоваться банку в период шока», - отмечает 
Moody's.

В отличие от указанных нормативов, LCR учитывает 
объем ликвидных активов, которые могут потребоваться 
банку в случае усиленного оттока средств, добавляет 
рейтинговое агентство.

Как сообщалось, НБУ с 1 июня начинает первый этап 
внедрения нового пруденциального норматива для бан-
ков - коэффициента покрытия ликвидностью LCR.

Согласно решению центробанка, с 1 июня 2018 года 
расчет норматива LCR будет осуществляться в тестовом 
режиме и с 1 декабря 2018 он станет обязательным к ис-
полнению. Банки будут рассчитывать показатель ежед-
невно и отчитываться НБУ на ежемесячной основе.

Банки должны будут соблюдать норматив LCR как в 
национальной, так и иностранной валюте.

Согласно нормам ЕС, значение коэффициента LCR 
для банков установлено на уровне 100%. Период, 
необходимый для достижения этого значения банками, 
будет определен НБУ по результатам тестовых расче-
тов.

Определенный период времени нормативы мгновен-
ной ликвидности (Н4), текущей ликвидности (Н5) и крат-
косрочной ликвидности (Н6) будут действовать одновре-
менно с LCR.

Доллар дешевеет к евро и иене в ожидании 
выступления Пауэлла в конгрессе

Доллар США дешевеет относительно евро и иены в 
понедельник на фоне снижения доходностей US 
Treasuries в ожидании первого выступления Джерома 
Пауэлла в Конгрессе в качестве главы Федрезерва, ко-
торое состоится позднее на этой неделе.

В преддверии этого выступления Федеральная ре-
зервная система (ФРС) обнародовала полугодовой до-
клад по кредитно-денежной политике, из которого 
инвесторы сделали вывод, что американский Центро-
банк не планирует ускорять темпы повышения базовой 
процентной ставки в 2018 году, пишет MarketWatch.

Это способствовало снижению доходностей US 
Treasuries, рост которых был одной из причин недавнего 
спада на фондовом рынке. Процентная ставка десяти-
летних казначейских облигаций США опустилась в пят-
ницу до 2,87% годовых.

ФРС по-прежнему придерживается прогноза, соглас-
но которому, инфляция в США приблизится к целевому 
показателю в 2% в текущем году. Темпы повышения 
зарплат в США являются не слишком быстрыми, несмо-
тря на очень низкую безработицу, говорится в докладе в 
ФРС.

Руководители Федрезерва отмечают, в частности, тех-
нологические изменения, которые, по их мнению, могут 
способствовать сохранению низкой инфляции по всему 
миру.

«ФРС внимательно оценивает возможность того, что 
эти факторы будут способствовать сохранению низкой 
инфляции», - говорится докладе.

Пара евро/доллар торгуется в понедельник на уровне 
$1,2325 по сравнению с $1,2295 на закрытие предыдущей 
сессии.

Курс американской валюты относительно иены сни-
зился до 106,57 иены против 106,89 иены накануне.

Поддержку иене оказали заявления главы Банка Япо-
нии Харухико Куроды, выступавшего в понедельник в 
парламенте. Он подтвердил, что ЦБ не планирует пере-
сматривать текущую денежно-кредитную политику и 
продолжает таргетировать инфляцию на уровне 2%.

Пара евро/иена торгуется на уровне 131,34 иены про-
тив 131,42 иены по итогам предыдущей сессии.

нефть сдержанно дорожает, цена Brent 
держится ниже $67,5 за баррель

Цены на нефть эталонных марок сдержанно 
повышаются утром в понедельник после двух недель 
роста подряд на фоне ослабления опасений перепроиз-
водства в США и очередного сбоя поставок из Ливии.

Кроме того, министр нефти Саудовской Аравии Халид 
аль-Фалих заявил, что ограничения ОПЕК+ на добычу 
нефти могут быть постепенно сняты в 2019 году таким 
образом, чтобы не потревожить рынок.

Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лон-
донской бирже ICE Futures к 8:10 МСК подорожали на 
$0,15 (0,22%) - до $67,46 за баррель. На торгах в пятни-
цу их котировка увеличилась на $0,92(1,39%) - до $67,31 
за баррель.

Цена нефти WTI с поставкой в апреле на электронных 
торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в 
понедельник повысилась на $0,25 (0,39%) - до $63,80 за 
баррель. По итогам предыдущей сессии ее цена выросла 
на $0,78 (1,24%) и составляла на закрытие рынка $63,55 
за баррель.

За прошлую недель Brent прибавила 3,8%, WTI - 
3,3%.

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, 
число установок, эксплуатируемых в США для бурения 
нефтяных скважин, увеличилось на прошлой неделе на 
1 - до 799. Вместе с тем неожиданное снижение товарных 
запасов нефти в США, о котором стало известно в чет-
верг, продолжает поддерживать оптимизм на рынках, пи-
шет The Wall Street Journal.
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Экспорт нефти с ливийского терминала Меллита при-
остановлен, поскольку протесты привели к приостановке 
поставок с месторождения El-Feel впервые за два меся-
ца. В прошлую пятницу ливийская госкорпорация 

National Oil Corp. объявила форс-мажор в отношении по-
ставок с El-Feel, сообщает агентство Bloomberg.

При подготовці розділу «Новини» використано 
матеріали ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
1. ПРАТ АВДІЇВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ 39
2. ПРАТ АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СКАРБНИЦЯ» 34
3. ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» 26
4. ПРАТ АТП АРТЕМ-АВІА 7
5. ПРАТ БАЛТСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД 19
6. ПРАТ БУДІВНИЧИЙ 24
7. ПАТ ВЕСКО 4
8. ПРАТ ВЗП ХМІЛЬ 37
9. ТОВ ВІЕЙБІ ЛІЗИНГ 5
10. ПРАТ ВНЗ МАУП 4
11. ПАТ ГАЛИЦЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ 35
12. ПАТ ДНІПРОВАГОНМАШ 26
13. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД 27
14. ПАТ ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ 5
15. ПАТ ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ 40
16. ПРАТ ДУБНОБУДМАТЕРІАЛИ 26
17. ПРАТ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ СОЮЗ 2
18. ПРАТ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ СОЮЗ 7
19. ПРАТ ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ 38
20. ПРАТ ЗАВОД «ПУАНСОН» 18
21. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 32
22. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ 20
23. ПРАТ ЗЕНІТ-СЕРВІС 2
24. ПАТ ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС 22
25. ПАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 3
26. ПРАТ ІНВЕСТБУДСЕРВІС 12
27. ПРАТ ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ 39
28. ПРАТ КАХОВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР «ЛІСОВА КАЗКА» 25
29. ПРАТ КИЇВМІСЬКБУД-1 41
30. ПАТ КЛЕВАНСЬКИЙ ЛІСОЗАВОД «ПРОМІНЬ» 41
31. ПРАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ 3
32. ПАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ 23
33. ТОВ КУА «АКТИВ» 24
34. ПРАТ ЛЕКХІМ-ХАРКІВ 28
35. ПРАТ МЕДТЕХСЕРВІС 41
36. ПРАТ МЕЛІТОПОЛЬНАФТОСЕРВІС 31
37. ПАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 14
38. ПРАТ НІТОР 32
39. ПРАТ НОВІ ІНЖИНІРИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ 20
40. ПАТ НОВОКАХОВСЬКИЙ ЗАВОД «УКРГІДРОМЕХ» 14
41. ПАТ ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС 2
42. ПАТ ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС 15
43. ПРАТ ОГНЕУПОРНЕРУД 3
44. ПАТ ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 27
45. ПРАТ ПАЛЯНИЦЯ 30
46. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «СУМИГАЗ» 10
47. ПАТ ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 11
48. ПРАТ ПРОМИСЛОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПАРК «КИЇВЩИНА» 33
49. ПРАТ РЕАГЕНТ 28
50. ПРАТ РІВНЕБУДТРАНССЕРВІС 25
51. ПРАТ СПЕЦАВТОБАЗА 39
52. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БУСІН» 25
53. ПАТ ТЕРНОПІЛЬХЛІБ 24
54. ПРАТ ТЕТІЇВСЬКЕ ХПП 12
55. ПРАТ ТЕХНОЛОГ 33
56. ПРАТ ТРЕСТ КИЇВПІДЗЕМШЛЯХБУД-2 6
57. ПРАТ ТЮМЕНЬ-МЕДИКО-СМІЛА 37
58. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ 

ТРАНСФОРМАТОРОБУДУВАННЯ
35

59. ПАТ УКРГІПРОШТУВ 13
60. ПРАТ УМАНЬФЕРММАШ 40
61. ПАТ ХАРКІВГАЗ 8
62. ПАТ ХАРКІВМІСЬКГАЗ 9
63. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД «ТРАНСЗВ`ЯЗОК» 27
64. ПРАТ ХЕРСОНКОМПЛЕКТ 31
65. ПРАТ ХЛІБНИЙ КОЛОС 29
66. ПАТ ЦЕНТРЕНЕРГО 21
67. ПРАТ ЦЗФ «КОЛОСНИКІВСЬКА» 27
68. ПАТ ЧЕРКАСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 36
69. ПРАТ ЧУГУЇВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД 1
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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 № 18040
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
26.02.2018 р. 

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 394,39 грн 
На рік — 4732,68 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
350,00 грн
Ціна на рік: 
4200,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4983816
 (044) 4983815

   
  Я передплачую бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
  ПІБ
  Індекс                      Адреса

  Телефон                          e-mail
        
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього
     
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього

21676262

322669

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 


