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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

19.12.2017  м. Київ  № 904

Про затвердження Порядку 
нагляду за реєстрацією ак-
ціонерів, проведенням за-
гальних зборів, голосуван-
ням та підбиттям його 
підсумків на загальних збо-
рах акціонерних товариств

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
19 січня 2018 року за №80/31532

Відповідно до частини четвертої статті 40 Закону Укра-
їни «Про акціонерні товариства» та пункту 13 статті 8 За-
кону України «Про державне регулювання ринку цінних 
паперів в Україні» 

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку 

В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Порядок нагляду за реєстрацією акціо-

нерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та 

підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонер-
них товариств, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 25 жовтня 2012 року № 1518 «Про затвердження По-
рядку нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням 
загальних зборів, голосуванням та підбиттям його під-
сумків на загальних зборах акціонерних товариств», за-
реєстроване у Міністерстві юстиції України 16 листопада 
2012 року за № 1923/22235 (зі змінами).

3. Департаменту контрольно-правової роботи забез-
печити:

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

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

4. Департаменту контрольно-правової роботи забез-
печити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-
сайті НКЦПФР.

5. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні НКЦПФР.

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

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 904 від 19.12.2017 р.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

РОЗ КРИТ ТЯ ІН ФОР МА ЦІЇ НА ФОН ДО ВО МУ РИН КУ
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7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена НКЦПФР І. Назарчука.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку 
19 грудня 2017 року № 904
Зареєстровано в Міністерстві юс-
тиції України 19 січня 2018 року за 
№80/31532

Порядок
нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням 

загальних зборів, голосуванням та підбиттям його 
підсумків на загальних зборах акціонерних 

товариств
I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру здійснення Націо-
нальною комісією з цінних паперів та фондового ринку 
(далі - Комісія) нагляду за реєстрацією акціонерів, про-
веденням загальних зборів, голосуванням та підбиттям 
його підсумків (далі – Нагляд).

2. Для здійснення Нагляду Комісія призначає своїх 
представників.

3. Представники Комісії - працівники Комісії, з яких 
формується контрольна група (керівник та члени контр-
ольної групи) (далі - Представники Комісії) для здійснен-
ня нагляду за реєстрацією акціонерів (їх представників), 
проведенням загальних зборів, голосуванням та підбит-
тям його підсумків на загальних зборах акціонерних то-
вариств.

4. Рішення про призначення Представників Комісії для 
здійснення Нагляду приймається на підставі письмового 
подання структурного підрозділу, на який покладено 
функцію щодо запобігання вчиненню порушень (зловжи-
вань) емітентами цінних паперів, акціонерами та інвесто-
рами, за погодженням з членом Комісії, який згідно з роз-
поділом обов’язків відповідно 

до наказу Голови Комісії відповідає за методичне та 
методологічне забезпечення і координацію контрольно-
ревізійної діяльності системи Комісії та правозастосу-
вання.

Письмове подання стосовно обґрунтування призна-
чення Представників Комісії містить результати аналізу 
наявної інформації щодо емітента, а саме:

питань, які виносяться на розгляд загальних зборів та 
впливають на права акціонерів (надання згоди на вчи-
нення значного правочину; попереднє надання згоди на 
вчинення значного правочину; надання згоди на вчинен-
ня товариством правочину, щодо якого є заінтересова-
ність; злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, 
зміна типу товариства; зміна розміру статутного капіта-
лу; обрання членів наглядової ради);

наявності санкцій за порушення законодавства під час 
скликання та проведення загальних зборів упродовж 
останніх трьох років;

наявності судових рішень і судових процесів між акці-
онерами та/або акціонерами та акціонерним товари-
ством;

кількості акціонерів та розподілу акцій між ними;

інформації Центрального депозитарію щодо видачі 
реєстрів для персонального повідомлення акціонерів 
про проведення загальних зборів та для реєстрації акці-
онерів на загальних зборах;

звернень акціонера(ів), посадової(их) особи (осіб) ор-
ганів акціонерного товариства, депозитарної установи, 
Центрального депозитарію тощо;

інформації із засобів масової інформації.
5. Рішення про призначення Представників Комісії для 

здійснення Нагляду оформлюється дорученням на здій-
снення нагляду за реєстрацією акціонерів та/або прове-
денням загальних зборів, голосуванням та підбиттям 
його підсумків на загальних зборах акціонерного товари-
ства (далі - Доручення) за формою відповідно до додат-
ка 1 до цього Порядку.

Доручення працівникам Комісії надає Голова Комісії 
або особа, яка виконує обов'язки Голови Комісії.

Доручення надається у двох примірниках, які вида-
ються Представникам Комісії.

Облік виданих Доручень ведеться структурним підроз-
ділом Комісії, на який покладено функцію щодо переві-
рок емітентів цінних паперів, в окремому журналі за фор-
мою, встановленою Комісією.

6. Для здійснення Нагляду утворюється контрольна 
група у складі не менше двох осіб.

7. Представник Комісії зобов’язаний письмово повідомити 
Голову Комісії про відсутність у нього конфлікту інтересів. 

8. Представники Комісії здійснюють Нагляд на підставі 
службового посвідчення та Доручення.

II. Порядок здійснення нагляду за реєстрацією 
акціонерів, проведенням загальних зборів, 

голосуванням та підбиттям його підсумків на 
загальних зборах акціонерних товариств

1. Самостійний структурний підрозділ Комісії, на який 
покладено функцію щодо перевірок емітентів цінних папе-
рів, письмово повідомляє акціонерне товариство, а у разі 
скликання позачергових загальних зборів акціонерами, які 
є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товари-
ства, - депозитарну установу про призначення Представ-
ників Комісії до початку реєстрації акціонерів для участі у 
загальних зборах та у разі потреби відповідно до Закону 
України «Про державне регулювання ринку цінних папе-
рів в Україні» визначає перелік документів, необхідних 
для надання контрольній групі при здійсненні Нагляду.

2. Повідомлення про призначення Представників Ко-
місії для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, 
проведенням загальних зборів, голосуванням та підбит-
тям його підсумків на загальних зборах акціонерного то-
вариства (далі - Повідомлення) за формою, встановле-
ною додатком 2 до цього Порядку, надсилається 
акціонерному товариству поштою (рекомендованим лис-
том) та у разі потреби факсом або вручається під підпис 
голові, або члену наглядової ради товариства, або керів-
нику виконавчого органу товариства (у разі їх відсутнос-
ті  - іншій особі, відповідальній за проведення реєстрації 
акціонерів та/або проведення загальних зборів акціоне-
рів), а у разі скликання позачергових загальних зборів 
акціонерами, які є власниками 10 і більше відсотків про-
стих акцій товариства, - депозитарній установі до почат-
ку реєстрації акціонерів.



№60, 28 березня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

3

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

У разі особистого вручення Повідомлення ставиться 
відмітка на копії Повідомлення про його отримання. При 
цьому зазначаються прізвище, ім'я, по батькові особи, 
яка отримала Повідомлення, дата та час отримання По-
відомлення, підпис особи, яка отримала Повідомлення.

3. Підтвердженням своєчасного повідомлення акціонер-
ного товариства про призначення Представників Комісії є:

у разі направлення Повідомлення поштою - другий 
примірник Повідомлення, що містить вихідний реєстра-
ційний номер Комісії, та реєстр про відправлення корес-
понденції;

у разі передачі Повідомлення факсом - інформація 
щодо проходження факсу;

у разі вручення під підпис особам, зазначеним у пункті 
2 цього розділу, - відмітка на копії Повідомлення, а у ви-
падку відмови від отримання Повідомлення цими особа-
ми - відмітка про відмову (здійснюється керівником і чле-
нами контрольної групи та засвідчується їх підписами).

4. Під час здійснення Нагляду Представники Комісії 
мають право:

безперешкодно входити до місць, де проводяться за-
гальні збори, реєстрація акціонерів, голосування та під-
биття його підсумків, за службовим посвідченням;

доступу до документів та інших матеріалів, необхідних 
для проведення Нагляду;

вимагати надання письмових пояснень, документів 
(належним чином засвідчених копій), виписок, витягів з 
відповідних документів, які необхідні Представникам Ко-
місії при здійсненні Нагляду, та іншої інформації у поса-
дових осіб акціонерного товариства, та/або осіб, уповно-
важених на скликання загальних зборів, проведення 
реєстрації акціонерів (їх представників), проведення за-
гальних зборів, голосування і підбиття його підсумків на 
загальних зборах акціонерних товариств, та/або акціоне-
рів (їх представників) у зв'язку з реалізацією своїх повно-
важень щодо здійснення Нагляду.

5. Перед початком Нагляду керівник контрольної групи:
перевіряє повноваження посадових осіб акціонерного 

товариства, депозитарної установи або Центрального 
депозитарію у випадку, коли повноваження реєстрацій-
ної комісії та/або лічильної комісії за договором передані 
такій особі, інших осіб, відповідальних за проведення ре-
єстрації акціонерів (їх представників) та/або проведення 
загальних зборів, голосування та підбиття його підсумків 
на загальних зборах, що мають бути підтверджені відпо-
відними документами;

вручає під підпис голові, або члену наглядової ради 
акціонерного товариства, або керівнику виконавчого ор-
гану акціонерного товариства (у разі їх відсутності - іншій 
особі, відповідальній за проведення реєстрації акціоне-
рів (їх представників) та/або проведення загальних збо-
рів, голосування та підбиття його підсумків на загальних 
зборах) перший примірник Доручення, про що робиться 
відмітка в другому примірнику Доручення;

представляє членів контрольної групи;
повідомляє про повноваження Представників Комісії 

згідно із Законами України «Про державне регулювання 
ринку цінних паперів в Україні» та «Про акціонерні това-
риства»;

обговорює та вирішує організаційні питання щодо здій-
снення Нагляду.

6. Посадові особи акціонерного товариства, та/або 
особи, уповноважені на скликання загальних зборів, про-
ведення реєстрації акціонерів (їх 

представників), проведення загальних зборів, голосу-
вання та підбиття його підсумків на загальних зборах ак-
ціонерних товариств, та/або представники депозитарної 
установи, та/або акціонери (їх представники) попереджа-
ються керівником контрольної групи про їх зобов’язання:

забезпечити вільний доступ Представників Комісії до міс-
ця проведення Нагляду, документів та іншої інформації, не-
обхідних для проведення Нагляду та складання звіту про 
результати нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням 
загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків;

надавати документи (належним чином засвідчені копії), 
виписки, витяги з документів та іншу інформацію, необхід-
ну Представникам Комісії при здійсненні Нагляду.

7. Під час здійснення нагляду за реєстрацією акціоне-
рів Представники Комісії перевіряють:

допуск акціонерів (їх представників) до місця реєстра-
ції та проведення загальних зборів;

наявність переліку акціонерів, які мають право на участь 
у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому 
законодавством про депозитарну систему України;

наявність реєстраційної комісії та документів, що під-
тверджують її призначення;

відповідність документів, які підтверджують право на 
участь акціонерів (їх представників) у загальних зборах, 
вимогам законодавства про цінні папери та акціонерні 
товариства;

підстави відмови у реєстрації акціонерам (їх представ-
никам), видачу особі, якій відмовлено в реєстрації, моти-
вованого рішення реєстраційної комісії;

наявність переліку акціонерів, які зареєструвалися 
для участі у загальних зборах, та його підписання;

наявність контролю за реєстрацією з боку осіб, що є 
власниками 10 і більше відсотків простих акцій.

8. Під час здійснення нагляду за проведенням загаль-
них зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на 
загальних зборах акціонерних товариств Представники 
Комісії перевіряють:

відповідність переліку питань, які розглядаються за-
гальними зборами, порядку денному, затвердженому на-
глядовою радою акціонерного товариства (у разі скли-
кання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів 
у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 За-
кону України «Про акціонерні товариства», - порядку ден-
ному, затвердженому акціонерами, які цього вимагають), 
та порядку денному, оприлюдненому згідно із законом;

повноваження лічильної комісії та її членів;
відповідність процедур голосування та підрахунку го-

лосів вимогам законодавства про цінні папери та акціо-
нерні товариства.

9. Представники Комісії мають право вимагати надан-
ня письмових пояснень, документів (належним чином за-
свідчених копій), виписок, витягів з відповідних докумен-
тів, які необхідні їм при здійсненні Нагляду, та іншої 
інформації у посадових осіб акціонерного товариства, 
та/або осіб, уповноважених на скликання загальних збо-
рів, проведення реєстрації акціонерів (їх представників), 
проведення загальних зборів, голосування і підбиття 
його підсумків на загальних зборах акціонерних това-
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риств, та/або представників депозитарної установи, та/
або акціонерів (їх представників) у зв'язку з реалізацією 
своїх повноважень щодо здійснення Нагляду.

Посадові особи акціонерного товариства, та/або осо-
би, уповноважені на скликання загальних зборів, прове-
дення реєстрації акціонерів (їх представників), прове-
дення загальних зборів, голосування і підбиття його 
підсумків на загальних зборах акціонерних товариств, 
та/або представники депозитарної установи завіряють 
копії документів на вимогу контрольної групи для приєд-
нання їх до звіту про результати нагляду за реєстрацією 
акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням 
та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціо-
нерного товариства (далі – Звіт) за формою згідно з до-
датком 3 до цього Порядку.

Перелік документів, що надаються контрольній групі, 
оформлюється описом за формою відповідно до додат-
ка 4 до цього Порядку.

Заяви та скарги від акціонерів (їх представників) сто-
совно реєстрації акціонерів, проведення загальних збо-
рів, голосування та підбиття його підсумків на загальних 
зборах подаються до Комісії та розглядаються нею в по-
рядку, встановленому законодавством. 

ІІІ. Порядок оформлення результатів нагляду за 
реєстрацією акціонерів та/або проведенням 

загальних зборів, голосуванням та підбиттям його 
підсумків на загальних зборах акціонерних 

товариств
1. За результатами Нагляду контрольна група складає 

Звіт в одному примірнику.
2. Звіт складається під час проведення Нагляду та під-

писується керівником і членами контрольної групи не піз-
ніше двох робочих днів від дати проведення Нагляду.

3. У Звіті відображаються питання, визначені в пунктах 
7, 8 розділу ІІ цього Порядку, та події, які відбувалися під 
час реєстрації акціонерів (їх представників), проведення 
загальних зборів, голосування та підбиття його підсумків.

До Звіту додаються копії:
документів, що підтверджують повноваження осіб на 

проведення реєстрації;
протоколу реєстраційної комісії;
першої та останньої сторінок реєстру;
мотивованого рішення реєстраційної комісії про від-

мову в реєстрації акціонера чи його представника для 
участі у загальних зборах;

документів, що підтверджують повноваження лічиль-
ної комісії та її членів.

4. У разі ненадання посадовими особами акціонерно-
го товариства, та/або особами, уповноваженими на скли-
кання загальних зборів, проведення реєстрації акціоне-
рів (їх представників), проведення загальних зборів, 
голосування та підбиття його підсумків на загальних збо-
рах акціонерних товариств, та/або представниками де-
позитарної установи, та/або акціонерами (їх представни-
ками) письмових пояснень, документів (належним чином 
засвідчених копій), виписок, витягів із відповідних доку-
ментів, необхідних Представникам Комісії при здійсненні 
Нагляду, та іншої інформації незалежно від причин не-
надання у Звіті робиться запис про це із зазначенням 
причин ненадання.

5. Дії Представників Комісії можуть бути оскаржені 
до Комісії та/або до суду відповідно до законодавства.

ІV. Заходи Комісії за результатами Нагляду
1. Інформація про результати проведеного Нагляду, 

зокрема перелік виявлених порушень, рекомендації 
щодо запобігання порушенням прав акціонерів під час 
проведення реєстрації акціонерів, загальних зборів, го-
лосування та підбиття його підсумків на загальних збо-
рах, протягом 10 робочих днів з дня проведення Нагляду 
надсилається акціонерному товариству та/або депози-
тарній установі. 

2. Звіт та матеріали Нагляду є внутрішніми документа-
ми Комісії та не підлягають передачі юридичним особам 
і фізичним особам, а також іншим органам, за винятком 
випадків, передбачених законодавством. 

3. Інформація про результати проведеного Нагляду 
може бути надана Комісією на письмовий запит у вста-
новленому законодавством порядку.

V. Контроль за здійсненням нагляду за реєстрацією 
акціонерів, проведенням загальних зборів, 

голосуванням та підбиттям його підсумків на 
загальних зборах акціонерних товариств

Загальний контроль за здійсненням Нагляду Пред-
ставниками Комісії здійснює Голова Комісії або член Ко-
місії відповідно до розподілу обов'язків.

Директор департаменту
контрольно-правової роботи  О. Мисюра

Додаток 1
до Порядку нагляду за реєстрацією 
акціонерів, проведенням загальних 
зборів, голосуванням та підбиттям 
його підсумків на загальних зборах 
акціонерних товариств
(пункт 5 розділу І)

__ прим.

Доручення № ______ від «___» _________ 20__ року
на здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, прове-
денням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його 
підсумків на загальних зборах акціонерного товариства

(необхідне підкреслити)
______________________________________________

(повне найменування акціонерного товариства)
Я,  ___________________________________________ ,

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
на підставі статті 9 Закону України «Про державне регу-
лювання ринку цінних паперів в Україні» та статті 40 За-
кону України «Про акціонерні товариства» доручаю:
1.  ___________________  - керівнику контрольної групи
 (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
2.  ______________________  - члену контрольної групи
 (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
здійснити нагляд за  _____________________________
(реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням 

та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерного 
товариства (потрібне вписати))

______________________________________________
(повне найменування акціонерного товариства)

На підставі цього Доручення Представники Комісії ма-
ють права, передбачені Законами України «Про держав-
не регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про 
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акціонерні товариства» та Порядком нагляду за реєстра-
цією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосу-
ванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах 
акціонерних товариств, затвердженим рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
19 грудня 2017 року № 904, а саме мають право:

безперешкодно входити до місць, де проводяться за-
гальні збори, реєстрація акціонерів, голосування та підбит-
тя його підсумків на загальних зборах акціонерних това-
риств, за службовим посвідченням; мати доступ до 
документів та інших матеріалів, необхідних для проведен-
ня Нагляду; вимагати надання письмових пояснень, доку-
ментів (належним чином засвідчених копій), виписок, ви-
тягів з відповідних документів, які необхідні їм при 
здійсненні Нагляду, та іншої інформації у посадових осіб 
акціонерного товариства, та/або осіб, уповноважених на 
скликання загальних зборів, проведення реєстрації акціо-
нерів (їх представників), проведення загальних зборів, го-
лосування та підбиття його підсумків на загальних зборах 
акціонерних товариств, та/або представників депозитарної 
установи, та/або акціонерів (їх представників) у зв'язку з 
реалізацією своїх повноважень щодо здійснення Нагляду.

Повноваження за цим Дорученням не можуть бути пе-
редані іншим особам.

Доручення дійсне до «___» ____________ 20__ року.
___________________   _________  _________________
(посада уповноваженої особи) М. П. (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)

Додаток 2
до Порядку нагляду за реєстрацією 
акціонерів, проведенням загальних 
зборів, голосуванням та підбиттям 
його підсумків на загальних зборах 
акціонерних товариств
(пункт 2 розділу ІІ)
_____________________________

(повне найменування акціонерного 
товариства, місцезнаходження)

Повідомлення
про призначення Представників Комісії для здійснення 

нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням 
загальних зборів, голосуванням та підбиттям його 

підсумків на загальних зборах акціонерного товариства
(необхідне підкреслити)

На підставі статті 9 Закону України «Про державне ре-
гулювання ринку цінних паперів в Україні», статті 40 За-
кону України «Про акціонерні товариства» та Порядку 
нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загаль-
них зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на 
загальних зборах акціонерних товариств, затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 19 грудня 2017 року № 904, НКЦПФР 
призначені представники для здійснення нагляду за
______________________________________________
(реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням 

та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерного 
товариства (потрібне вписати))

Підставою для здійснення нагляду є  _______________
______________________________________________

Відповідно до статті 40 Закону України «Про акціонер-
ні товариства» посадові особи акціонерного товариства 

зобов'язані забезпечити вільний доступ Представників 
Комісії до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведен-
ням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його 
підсумків на загальних зборах акціонерних товариств.

У зв'язку з реалізацією повноважень Представниками 
Комісії вимагаємо надати керівнику контрольної групи 
документи та іншу інформацію згідно з нижченаведеним 
переліком.
1.  ____________________________________________
2.  ____________________________________________
3.  ____________________________________________
_____________________  ______  __________________
(посада керівника самостійного (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
структурного підрозділу Комісії, 
на який покладено функцію щодо 
перевірок емітентів цінних паперів) 

Додаток 3
до Порядку нагляду за реєстрацією 
акціонерів, проведенням загальних 
зборів, голосуванням та підбиттям 
його підсумків на загальних зборах 
акціонерних товариств
(пункт 9 розділу ІІ)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА 
ФОНДОВОГО РИНКУ

Звіт 
про результати нагляду за реєстрацією акціонерів, 
проведенням загальних зборів, голосуванням та 

підбиттям його підсумків на загальних зборах 
акціонерного товариства

(необхідне підкреслити) 
______________________________________________

(найменування акціонерного товариства)
_____________________         _____________________

(дата складання звіту)                      (місце складання звіту)
Місцезнаходження товариства  ___________________
Ідентифікаційний код юридичної особи  ____________
Фактичне місце проведення реєстрації акціонерів  ____
______________________________________________
Дата та час початку реєстрації акціонерів  __________
______________________________________________
Дата та час закінчення реєстрації акціонерів  ________
______________________________________________

Контроль за реєстрацією акціонерів, проведенням за-
гальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсум-
ків на загальних зборах акціонерного товариства прово-
диться на підставі доручення від «___» ____________ 
20__ року № __________ контрольною групою у складі:
керівника контрольної групи -  ____________________
члена контрольної групи -  _______________________

Посада та П. І. Б. керівника виконавчого органу това-
риства
______________________________________________

Склад реєстраційної комісії (якщо повноваження реє-
страційної комісії передані депозитарній установі / Цен-
тральному депозитарію, додатково зазначаються найме-
нування юридичної особи, серія, номер, дата видачі 
ліцензії, прізвище та ініціали керівника) 
______________________________________________
______________________________________________
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ІНфОРМАцІйНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ТА 
НОВИНИ НКцПфР

НКцПфР відновила,  
зупинила, скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, п. 4 глави 1 роз-
ділу ІV Положення про порядок здійснення емісії обліга-
цій підприємств, облігацій міжнародних фінансових орга-
нізацій та їх обігу, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 
2013 року №2998, зареєстрованого в Міністерстві юсти-
ції України 28 січня 2014 року за №171/24948 (зі зміна-
ми), та відповідно до документів, отриманих від 
ТОВ  «ГПІ-5» (код за ЄДРПОУ: 35572722, бульвар Лесі 
Українки, 34, м. Київ, 01133) на скасування реєстрації ви-
пуску облігацій у зв’язку з погашенням облігацій, скасо-
вано реєстрацію випуску облігацій ТОВ «ГПІ-5» серії А. 
Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «ГПІ-5» 
серії А від 30.10.2008 №852/2/08, видане 16.03.2009 року 
Державною комісією з цінних паперів та фондового рин-
ку, анульовано – розпорядження № 37-Кф-С-О від 
27  березня 2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 

т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі 
п. 11 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків 
акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 №737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
за № 822/23354, зі змінами, та відповідно до відомостей 
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань у формі 
витягу від 15.03.2018 за № 1003740079 щодо внесення 
05.03.2018 судового рішення про визнання банкрутом 
(Судове рішення про визнання юридичної особи банкру-
том і відкриття ліквідаційної процедури, 09.02.2018, 
909/1056/15, Господарський суд Івано-Франківської об-
ласті), та розглянувши документи, надані Ліквідатором 
ВАТ «ПРЕСМАШ» Слідзьоною Н.П., зупинено обіг акцій 
ВАТ «ПРЕСМАШ», код за ЄДРПОУ: 13643567 – розпо-
рядження № 72-Кф-З від 26 березня 2018 року. 

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов’язаних з переходом прав власності на акції, та об-
межується здійснення операцій у системі депозитарного 
обліку з акціями цього випуску:

«28» березня 2018 року.
27.03.2018 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу НКцПфР обов’язкове.

Акціонерне товариство повідомлено про призначення 
Представників Комісії для здійснення Нагляду листом 
від ______________ № ____________

Вид загальних зборів: чергові/позачергові 
                        (потрібне підкреслити)

Реєстрація акціонерів здійснювалася на підставі пере-
ліку акціонерів, складеного станом на 
______________________________________________

Під час проведення нагляду за реєстрацією акціонерів 
контрольною групою встановлено
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Нагляд за проведенням загальних зборів, голосуван-
ням та підбиттям його підсумків на загальних зборах ак-
ціонерного товариства
Фактичне місце проведення загальних зборів  _______
Час початку загальних зборів  _____________________
Час закінчення загальних зборів  __________________
Лічильна комісія у складі  ________________________
______________________________________________

№
з/п

Питання порядку 
денного

Спосіб 
голосування

Наявність у бюлетені реквізитів, визначених частиною 
другою статті 43 Закону України «Про акціонерні товари-
ства»  ________________________________________
______________________________________________

Під час проведення нагляду за проведенням загаль-
них зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на 
загальних зборах акціонерного товариства контрольною 
групою встановлено
______________________________________________
______________________________________________

Керівник контрольної групи _________ ____________
(підпис)    (прізвище, ініціали)

Член контрольної групи      ________ ______________
(підпис)           (прізвище, ініціали)

Додаток 4
до Порядку нагляду за реєстрацією 
акціонерів, проведенням загальних 
зборів, голосуванням та підбиттям 
його підсумків на загальних зборах 
акціонерних товариств
(пункт 9 розділу ІІ)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА 
ФОНДОВОГО РИНКУ

Опис документів, що надаються контрольній групі
№ з/п Назва документа, 

реквізити 
Кількість аркушів

Керівник контрольної групи ________    ___________
(підпис)      (прізвище, ініціали)

Член контрольної групи       ________    ___________
(підпис)       (прізвище, ініціали)

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПубЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ТуРбОАТОМ»; 

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 05762269;
3. Місцезнаходження: просп. Московський, 199, м. Харків, 61037;
4. Міжміський код, телефон та факс: тел. (057) 349-22-92, факс 

(057)  349-21-71;
5. Електронна поштова адреса: office@turboatom.com.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.turboatom.com.ua;
7. Вид особливої інформації: прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів. 
ІІ. Текст повідомлення

1. 23.03.2018 року Наглядовою радою Публічного акціонерного това-
риства «Турбоатом» (Протокол № 5-НР від 23.03.2018 року) було прийня-
то рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме 
укладення Товариством Договору оренди нежитлового приміщення пло-
щею 150.9 кв. м. 

Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину, визначена відпо-
відно до законодавства – 355,25 тис. грн. (без врахування індексу інфляції 
та коефіцієнту індексації нормативної грошової оцінки земель).

Вартість активів ПАТ «Турбоатом» за даними останньої річної фінан-
сової звітності складає 7 226 171 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості послуг, що є предметом правочину 
до вартості активів ПАТ «Турбоатом» за даними останньої річної фінансо-
вої звітності становить 0,00492%.

Відповідно до статуту ПАТ «Турбоатом» договори оренди нерухомого 
майна, незалежно від вартості, є значними правочинами.

2. 23.03.2018 року Наглядовою радою Публічного акціонерного това-
риства «Турбоатом» (Протокол № 5-НР від 23.03.2018 року) було прийня-
то рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме 
укладення Товариством Договору оренди нежитлового приміщення пло-
щею 24.6 кв. м.

Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину, визначена відпо-
відно до законодавства – 47,25 тис. грн. (без врахування індексу інфляції 
та коефіцієнту індексації нормативної грошової оцінки земель).

Вартість активів ПАТ «Турбоатом» за даними останньої річної фінан-
сової звітності складає 7 226 171 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості послуг, що є предметом правочину 
до вартості активів ПАТ «Турбоатом» за даними останньої річної фінансо-
вої звітності становить 0,00065%.

Відповідно до статуту ПАТ «Турбоатом» договори оренди нерухомого 
майна, незалежно від вартості, є значними правочинами.

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

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

2. Генеральний директор _________________ В.Г. Суботін 
М.П.

26.03.2018 р.

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“СТРАХОВА КОМПАНIЯ “ЮНIСОН 

СТРАХуВАННЯ”
Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 

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

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

для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
"ЮНIСОН СТРАХУВАННЯ", 
32942598м. Київ , Печерський, 01601, 
мiсто Київ, площа Спортивна, будинок 
1А 044 342-46-24,

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

27.03.2017

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

www.unison-insurance.com.ua

ПубЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВАТуТІНСЬКИй КОМбІНАТ 

ВОГНЕТРИВІВ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 

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

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

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ВАТУТІНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ»

2. Код за ЄДРПОУ: 00191916
3. Місцезнаходження: 20254 Черкаська область, місто Ватутiне ,  

вулиця Iндустрiальна, будинок 11
4. Міжміський код, телефон та факс: (04740) 6-24-34, 2-79-92
5. Електронна поштова адреса: office@vkv.com.ua, 00191916@afr.

com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://vkv.emitents.net.ua/ua/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папе-

ри, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну 
складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення 
У зв'язку з закінченням строку дії повноважень членів, Голови та за-

ступника Голови Правління ПАТ «ВКВ», рішенням Наглядової Ради від 
23.03.2018 року протокол №130 чергового засідання Наглядової Ради 
ПАТ «ВКВ», продовжено повноваження Голови Правління Літвіна Дени-
са Васильовича, згоди посадової особи на розкриття інформації, щодо 
паспортних даних не отримано. Посадова особа не є акціонером емітен-
та і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Інші посади, 
які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова правління 
ПАТ «ВКВ». Строк дії повноважень Голови правління продовжено до 
дати проведення чергових загальних зборів акціонерів товариства 
11.04.2018 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має.

У зв'язку з закінченням строку дії повноважень членів, Голови та за-
ступника Голови Правління ПАТ «ВКВ», рішенням Наглядової Ради від 
23.03.2018 року протокол №130 чергового засідання Наглядової Ради 
ПАТ «ВКВ», продовжено повноваження Члена Правління-Заступника 
Голови Правління Прокопенка Андрія Володимировича, згоди посадової 
особи на розкриття інформації, щодо паспортних даних не отримано. 
Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статут-
ному капіталі товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: Заступник Голови Правління ПАТ «ВКВ», директор 
департаменту фінансів. Строк дії повноважень Заступника Голови Прав-
ління продовжено до дати проведення чергових загальних зборів акціо-
нерів товариства 11.04.2018 року. Посадова особа непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має.

У зв'язку з закінченням строку дії повноважень членів, Голови та за-
ступника Голови Правління ПАТ «ВКВ», рішенням Наглядової Ради від 
23.03.2018 року протокол №130 чергового засідання Наглядової Ради 
ПАТ «ВКВ», продовжено повноваження Члена Правління Бобкова Олек-
сія Сергійовича, згоди посадової особи на розкриття інформації, щодо 
паспортних даних не отримано. Посадова особа не є акціонером емітен-
та і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п'яти років: член Правління ПАТ «ВКВ», 
директор департаменту маркетингу та збуту ПАТ «ВКВ». Строк дії повно-
важень члена правління продовжено до дати проведення чергових за-
гальних зборів акціонерів товариства 11.04.2018 року. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

У зв'язку з закінченням строку дії повноважень членів, Голови та за-
ступника Голови Правління ПАТ «ВКВ», рішенням Наглядової Ради від 
23.03.2018 року протокол №130 чергового засідання Наглядової Ради 
ПАТ «ВКВ», продовжено повноваження Члена Правління Дем'янчука 
Ігоря Івановича, згоди посадової особи на розкриття інформації, щодо 
паспортних даних не отримано. Посадова особа не є акціонером емітен-
та і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Інші посади, 
які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор з виробни-
цтва ПАТ «ІнтерТайл», Член Правління ПАТ «ВКВ», директор департа-
менту з виробництва та ремонтних робіт ПАТ «ВКВ». Строк дії повно-
важень члена правління продовжено до дати проведення чергових 
загальних зборів акціонерів товариства 11.04.2018 року. Посадова осо-
ба непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

2. Голова Правління Літвін Денис Васильович  26.03.2018
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Додаток 46 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

(пункт 2 розділу VІ)
ІНфОРМАцІЯ 

в повідомленні про проведення загальних зборів
«Покровський завод «Маяк» (код за ЄДРОПОу: 02969550)

повідомляє ,щорічні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Покровський за-
вод «МАЯК»(далі«Товариство») відбудуться «27 » квітня 2018 року, по-
чаток об 13.00 за адресою: 85300,україна, Донецька область, місто 
Покровськ, вул. Осіння ,2 актовий зал.

Дата прийняття рішення про скликання річних Загальних зборів Акціо-
нерів 26.02.2018 року (Протокол засідання Наглядової ради №1). Реє-
страція учасників річних Загальних зборів акціонерів Товариства відбу-
деться «27» квітня 2018 р. з 12.00 до 12.55 за місцем проведення річних 
Загальних зборів акціонерів Товариства. 

Для реєстрації та участі у річних Загальних зборів акціонерів Товари-
ства акціонери повинні мати при собі:

• документ, що посвідчує особу (паспорт);
• для уповноважених осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт) та 

довіреність, оформлену згідно з чиним законодавством України
Перелік акціонерів, якімають право на участь у річних Загальних збо-

рах акціонерів Товариства складається станом на 24 годину «23» квітня 
2018 року. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на 
участь в річних зборах після його складання заборонено.

Перелік питань, включених до порядку денного:
1. Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Това-

риства
2. Обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів 

Товариства. 
3. Затвердження регламенту річних Загальних зборів акціонерів Това-

риства;
4.Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2017рік. Затвердження результатів фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2017рік;

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017рік та затвердження звіту 
Наглядової ради Товариства за 2017рік;

6.Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік. Затвердження висновків Реві-
зора за 2017 рік.

7. Затвердження річного звіту Товариства у складі балансу за 2017рік 
та звіту про фінансові результати за 2017рік;

8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Това-
риства 2017рік;

9. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його нової 
редакції.

10.Затвердження договорів, контрактів, попереднє схвалення значних 
правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року та встанов-
лення граничної сукупної вартості цих правочинів. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проек-
тами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного – 

www.mayk.pat.ua Відповідно до вимог ст.36, 38 Закону України «Про 
акціо нерні товариства» від дати надіслання повідомлення про проведен-
ня річних Загальних зборів акціонерів Товариства до дати проведення 
річних Загальних зборів акціонерів Товариство акціонери мають можли-
вість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного. По всім питанням, що можуть виникнути та для 
ознайомлення з документами, що стосуються порядку денного річних За-
гальних зборів, Акціонери можуть, звертатись за місцем знаходження 
Товариства за адресою: 85300, Донецька область, місто Покровськ, 
вул. Осіння ,2, приймальня

- до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів Товари-
ства  – у робочі дні, робочий час з 10-00 до 15-00, відповідальна особа – 
Голова Наглядової ради Пастернак Надія Яківна;

у день проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства – 
за місцем їх проведення.

Телефони для довідок: (06239) 2-62-88;
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе-

них до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Това-
риства.Пропозиції будуть прийматися не пізніше, ніж за 20 (двадцять) 
днів до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства 
за адресою: 85300, Донецька область, місто Покровськ, вул. Осіння ,2, 
приймальня.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
Товариства:

(тис.грн.)
Найменування показника звітний 

період
попередній 

період
Усього активів 2640,8 2692,1
Основні засоби 1601,2 1523,6
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 232,8 250,2
Сумарна дебіторська заборгованість 325,3 325,3
Грошовікошти та їх еквіваленти 10,8 11,1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (1209,6) (1031,3)
Власний капітал 1254,2 1 254,2
Статутний капітал 7,3 7,3
Довгострокові зобов’язання 2000 2000
Поточнізобов’язання 596,2 469,2
Чистий прибуток( збиток ) (178,3) (23,5)
Середньорічна кількість акцій( шт.) 727500 727500
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду( шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 1

Підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідомленні. 
Голова Правління ПрАТ «Покровський завод «МАЯК» В.М.Ізотов 
27.03.2018р.

ПрАТ «ПОКРОВСЬКИй ЗАВОД «МАЯК»

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

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

1. Повне найменування 
емітента

Приватне акцiонерне товариство 
«Запорiжоблагробуд»

2. Код за ЄДРПОУ 03088567
3. Місцезнаходження 69057, м. Запорiжжя, пр. Перемоги, 129
4. Міжміський код, 
телефон та факс

(061) 224-67-67 (061) 224-67-67

5. Електронна поштова 
адреса

agrobud2014@yandex.ru

6. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка 
додатково використову-
ється емітентом для 
розкриття інформації

http://zaporizhoblagrobud.pat.ua

7. Вид особливої 
інформації

Відомості про зміну власників акцій, яким нале-
жить: 10 і більше відсотків простих акцій акціо-
нерного товариства (крім публічного акціонер-
ного товариства); 5 і більше відсотків простих 
акцій публічного акціонерного товариства

II. Текст повідомлення
За iнформацiєю, отриманою Товариством вiд ПАТ «НДУ» 22.03.2018: 

зменшився розмiр пакету голосуючих акцiй ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЛАЗУРНI ДАЛI» ( код за ЄДРПОУ 34448110, 
мiсцезнаходження: 72563, Запорiзька обл., Якимiвський район, селище 
мiського типу Кирилiвка, коса Пересип), розмiр частки зазначеної особи в 
загальнiйкiлькостiакцiй до змiнирозмiру пакета акцiй складав 15.1172%, 
пiслязмiни складає 0.0000% та в загальнiйкiлькостi голосуючих акцiй до 
змiнирозмiру пакета акцiй складав 19.6275%, пiслязмiни складає 0.0000%; 
зменшився розмiр пакету голосуючих акцiй «Фiзичної особи», розмiр част-
ки зазначеної особи в загальнiйкiлькостiакцiй до змiнирозмiру пакета акцiй 
складав 15.1407%, пiслязмiни складає 9.2835% та в загальнiйкiлькостi го-
лосуючих акцiй до змiнирозмiру пакета акцiй складав 15.5449%, пiслязмiни 
складає 9.5313%; збiльшивсярозмiр пакету голосуючих акцiй «Фiзичної 
особи», розмiр частки зазначеної особи в загальнiйкiлькостiакцiй до 
змiнирозмiру пакета акцiй складав 0.0000%, пiслязмiни складає 19.1172% 
та в загальнiйкiлькостi голосуючих акцiй до змiнирозмiру пакета акцiй скла-
дав 0.0000%, пiслязмiни складає 19.6275%

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 Троценко Григорiй Васильович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 22.03.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРIжОбЛАГРОбуД»
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(код ЄДРПОУ 13551121, адреса місцезнаходження: 10025, Житомир-
ська обл., м. Житомир, вул. Корольова, 21А) повідомляє про проведення 
річних (чергових) загальних зборів акціонерів, які відбудуться 27 квітня 
2018 року за адресою: житомирська обл., м. житомир, вул. Коро-
льова 21б, приміщення ПрАТ «Шбу-№19», ЗАЛ ЗАСІДАНЬ. Реєстра-
ція акціонерів (їх представників) відбудеться з 12.30 до 12.50 в день про-
ведення та за місцем проведення зборів. Початок зборів о 13.00. Дата 
складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, 
23  квітня 2018 року. 

Проект Порядку денного (переліку питань, які виносяться на 
голосування):

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів, прий-
няття рішення про припинення повноважень лічильної комісії. 

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльнос-

ті Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту.

4. Звіт наглядової ради про підсумки діяльності Товариства за 2017 рік 
та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Звіт та висновки ревізійної комісії про підсумки фінансової діяль-
ності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту та висновків.

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 товари-
ство 
«Дружківське рудоуправління»
Публічне акціонерне товари-
ство

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 заінтересова-
ність

Текст повідомлення:
23 березня 2018 року Наглядовою радою ПАТ «Дружкiвське 

рудоуправлiння» (протокол №39) прийнято рiшення про надання згоди на 
вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, предме-
том якого є отримання безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги 
вiд Публiчного акцiонерного товариства «Веско», Донецька обл., 
м. Дружкiвка, вул. Iндустрiальна, 2, код за ЄДРПОУ 00282049, що є 
афiлiйованою особою ПАТ «Дружкiвське рудоуправлiння». Сума коштiв, 
що є предметом правочину становить 60 000 000,00 грн. Вартiсть активiв 
ПАТ «Дружкiвське рудоуправлiння» за 2017 рiк складає 
627  138  000,00 грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом пра-
вочину, до вартостi активiв ПАТ «Дружкiвське рудоуправлiння» становить 
9,5673%. Iншi iстотнi умови правочину: перерахунок грошових коштiв 
може здiйснюватися рiзними за розмiром сумами (декiлькома платежа-
ми); повернення фiнансової допомоги може робитися рiзними за розмiром 
сумами (частинами), проте остаточний розрахунок має бути зроблений 
не пiзнiше 04.07.2018 року; фiнансова допомога може бути повернена 
достроково.

23 березня 2018 року Наглядовою радою ПАТ «Дружкiвське 
рудоуправлiння» (протокол №39) прийнято рiшення про надання згоди на 
вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, предме-
том якого є надання безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги То-
вариству з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЮМГ Трейдiнг», м. Київ, 
Шевченкiвський р-н., провулок Бехтеревський, 12-Б, код за ЄДРПОУ 
38475263, що є афiлiйованою особою ПАТ «Дружкiвське рудоуправлiння». 
Сума коштiв, що є предметом правочину становить 60 000 000,00 грн. 
Вартiсть активiв ПАТ «Дружкiвське рудоуправлiння» за 2017 рiк складає 
627 138 000,00 грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом право-
чину, до вартостi активiв ПАТ «Дружкiвське рудоуправлiння» становить 
9,5673%. Iншi iстотнi умови правочину: перерахунок грошових коштiв 
може здiйснюватися рiзними за розмiром сумами (декiлькома платежа-
ми); повернення фiнансової допомоги може робитися рiзними за розмiром 
сумами (частинами), проте остаточний розрахунок має бути зроблений 
не пiзнiше 04.07.2018 року; фiнансова допомога може бути повернена 
достроково.

23 березня 2018 року Наглядовою радою ПАТ «Дружкiвське 
рудоуправлiння» (протокол №39) прийнято рiшення про надання згоди на 
вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, предме-
том якого є надання безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги То-
вариству з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЮМДЖИ Агро», м. Київ, 
вул. Сiчових Стрiльцiв, 50, код за ЄДРПОУ 39458102, що є афiлiйованою 
особою ПАТ «Дружкiвське рудоуправлiння». Сума коштiв, що є предме-

том правочину становить 60 000 000,00 тис. грн. Вартiсть активiв 
ПАТ «Дружкiвське рудоуправлiння» за 2017 рiк складає 
627  138  000,00 грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом пра-
вочину, до вартостi активiв ПАТ «Друж-кiвське рудоуправлiння» стано-
вить 9,5673%. Iншi iстотнi умови правочину: перерахунок гр-шових коштiв 
може здiйснюватися рiзними за розмiром сумами (декiлькома платежа-
ми); повернення фiнансової допомоги може робитися рiзними за розмiром 
сумами (частинами), проте остаточний розрахунок має бути зроблений 
не пiзнiше 04.07.2018 року; фiнансова допомога може бути повернена 
достроково.

23 березня 2018 року Наглядовою радою ПАТ «Дружкiвське 
рудоуправлiння» (протокол №39) прийнято рiшення про надання згоди на 
вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, предме-
том якого є надання безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги 
Публiчному акцiонерному товариству «Веско», Донецька обл., 
м. Дружкiвка, вул. Iндустрiальна, 2, код за ЄДРПОУ 00282049, що є 
афiлiйованою особою ПАТ «Дружкiвське рудоуправлiння». Сума коштiв, 
що є предметом правочину становить 60 000 000,00 грн. Вартiсть активiв 
ПАТ «Дружкiвське рудоуправлiння» за 2017 рiк складає 
627  138  000,00 грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом пра-
вочину, до вартостi активiв ПАТ «Дружкiвське рудоуправлiння» становить 
9,5673%. Iншi iстотнi умови правочину: перерахунок грошових коштiв 
може здiйснюватися рiзними за розмiром сумами (декiлькома платежа-
ми); повернення фiнансової допомоги може робитися рiзними за розмiром 
сумами (частинами), проте остаточний розрахунок має бути зроблений 
не пiзнiше 04.07.2018 року; фiнансова допомога може бути повернена 
достроково.

23 березня 2018 року Наглядовою радою ПАТ «Дружкiвське 
рудоуправлiння» (протокол №39) прийнято рiшення про схвалення укла-
деного правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. Предметом 
додаткової угоди №1 вiд 11.01.2018 року є збiльшення орiєнтовної суми 
договору lдоручення №127 вiд 20.01.2015 року, укладеного з Публiчним 
акцiонерним товариством «Веско», Донецька обл., м. Дружкiвска, 
вул. Iндустрiальна, 2, код за ЄДРПОУ 00282049, що є афiлiйованою осо-
бою ПАТ «Дружкiвське рудоуправлiння». Сума коштiв, що є предметом 
правочину становить 2 000 000,00 грн. Вартiсть активiв ПАТ «Дружкiвське 
рудоуправлiння» за 2017 рiк складає 627 138 000,00 грн. Спiввiдношення 
суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв 
ПАТ «Дружкiвське рудоуправлiння» становить 0,3189%. 

Iнформацiя про укладання договору №127 вiд 20.01.2015 р. не роз-
кривалась, оскiльки рiшення про надання згоди на його вчинення було 
прийнято до введення в дiю вимог щодо обов'язковостi розкриття 
iнформацiї про правочини iз заiнтересованiстю.

23 березня 2018 року, Наглядовою радою ПАТ «Дружкiвське 
рудоуправлiння» (протокол №39) прийнято рiшення про схвалення укла-
деного правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. Предметом 
додаткової угоди №1 вiд 29.12.2017 р. є збiльшення орiєнтовної суми до-
говору купiвлi-продажу № 280/16-Ф та продовження строку його дiї до 
31.12.18 р., укладеного з Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Метiнвест-ресурс», Донецька обл., м. Марiупiль, вул. Ширшова, 6А, 
кiм. 10, код за ЄДРПОУ 24819472, що є афiлiйованою особою 
ПАТ «Дружкiвське рудоуправлiння». Сума коштiв, що є предметом право-
чину складає 10 000 000,00 грн. Вартiсть активiв ПАТ «Дружкiвське 
рудоуправлiння» за 2016 рiк складає 500 849 000,00 грн. Спiввiдношення 
суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв 
ПАТ «Дружкiвське рудоуправлiння» становить 1,9966%.

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

Генеральний директор  Є.В. цимарман

ПубЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДРужКІВСЬКЕ РуДОуПРАВЛІННЯ»

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОбАЗА №6»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

Приватне акцiонерне товариство 
«Новомиргородський елеватор»

2. Код за ЄДРПОУ 00954685
3. Місцезнаходження 26000, Кiровоградська обл., Новомирго-

родський район, м. Новомиргород, 
вул. Залiзнична, буд. 45

4. Міжміський код, телефон та 
факс

(05256) 4-19-59 (05256) 4-19-59

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

http://novomirgorod-elevator.com.ua

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

II. Текст повідомлення
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24 березня 2018 р. (Про-

токол загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Новомиргородський елеватор» 
вiд 24.03.2018р.) припинено повноваження Голови Наглядової Ради 
ПрАТ «Новомиргородський елеватор» Кушнiр Геннадiя Валерiйовича 
(представника акцiонера Тiсi Фармiнг Юкрейн Лiмiтед (Код НЕ 180736) у 
зв’язку iз припиненням повноважень наглядової ради у повному складi. 
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою 
0% в статутному капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посадi: з 19.01.2018 року.

Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24 березня 2018 р. (Про-
токол загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Новомиргородський елеватор» 
вiд 24.03.2018р.) припинено повноваження члена Наглядової Ради 
ПрАТ «Новомиргородський елеватор» Богинi Тетяни Юрiївни (представни-
ка акцiонера Тiсi Фармiнг Юкрейн Лiмiтед (Код НЕ 180736) у зв’язку iз при-
пиненням повноважень наглядової ради у повному складi. Особа не нада-
ла згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою 0% в статутному 
капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 
08.02.2017 року.

Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24 березня 2018 р. (Про-
токол загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Новомиргородський елеватор» 
вiд 24.03.2018р.) припинено повноваження члена Наглядової Ради 
ПрАТ «Новомиргородський елеватор»Омельченко Свiтлани Василiвни 
(представника акцiонера Тiсi Фармiнг Юкрейн Лiмiтед (Код НЕ 180736) у 
зв’язку iз припиненням повноважень наглядової ради у повному складi. 
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою 
0% в статутному капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi 

та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посадi: з 08.02.2017 року.

Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24 березня 2018 р. (Про-
токол загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Новомиргородський елеватор» 
вiд 24.03.2018р.) припинено повноваження голови Ревiзiйної комiсiї 
ПрАТ «Новомиргородський елеватор» Довгань Андрiя Володимировича 
(представника акцiонера Тiсi Фармiнг Юкрейн Лiмiтед (Код НЕ 180736) у 
зв’язку iз припиненням Ревiзiйної комiсiї у повному складi. Особа не нада-
ла згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою 0% в статутному 
капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 
07.04.2017 року.

Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24 березня 2018 р. (Про-
токол загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Новомиргородський елеватор» 
вiд 24.03.2018р.) припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї 
ПрАТ «Новомиргородський елеватор» Лiпову Наталiю Олександрiвну 
(представника акцiонера Тiсi Фармiнг Юкрейн Лiмiтед (Код НЕ 180736) у 
зв’язку iз припиненням повноважень ревiзiйної комiсiї у повному складi. 
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою 
0% в статутному капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посадi: з 07.04.2017 року.

Згiдно Рiшення Загальних Зборiв Акцiонерiв вiд 24 березня 2018 року 
(Протокол Загальних Зборiв Акцiонерiв ПрАТ «Новомиргородський елева-
тор» вiд 24.03.2018 р.) обрано на посаду члена наглядової ради та прото-
колом наглядової ради вiд 24.03.2018 року Головою Наглядової Ради 
Кушнiр Геннадiя Валерiйовича (представник акцiонера «Компанiя Аберту-
но Iнвестментс ЛТД» (ABERTUNO INVESTMENTS LTD (код НЕ 377707) ). 
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою 
0% в статутному капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу: до переоб-
рання згiдно законодавства та Статуту. Iншi посади, якi обiймала ця особа 
протягом останнiх п’яти рокiв: заступник начальника виробництва в ТОВ 
«Одесспродукткомплекс» (код ЄДРПОУ 32679088); геодезист в ТОВ «Єв-
рос» (код ЄДРПОУ 24527692),Голова Наглядової ради ПрАТ «Новомирго-
родський елеватор».

Згiдно Рiшення Загальних Зборiв Акцiонерiв вiд 24 березня 2018 року 
(Протокол Загальних Зборiв Акцiонерiв ПрАТ «Новомиргородський елева-
тор» вiд 24.03.2018 р.) обрано на посаду члена наглядової радиДроздова 
Андрiя Юрiйовича (представник акцiонера «Компанiя Абертуно Iнвестментс 
ЛТД» (ABERTUNO INVESTMENTS LTD (код НЕ 377707) ). Особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою 0% в статутному 
капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Строк, на який призначено особу: до переобрання згiдно за-
конодавства та Статуту. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом 
останнiх п’яти рокiв: З 2016р.- ТОВ «Iзмаїльський елеватор», iнженер-
технолог»;.

Згiдно Рiшення Загальних Зборiв Акцiонерiв вiд 24 березня 2018 року 
(Протокол Загальних Зборiв Акцiонерiв ПрАТ «Новомиргородський елева-
тор» вiд 24.03.2018 р.) обрано на посаду члена наглядової ради Степано-

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

7. Затвердження розподілу прибутку або покриття збитків Товариства 
за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та про-
ектами рішень з питань, що виносяться на голосування, а також внесення 
пропозицій щодо питань порядку денного та проектів рішень до них, звер-
татися за місцезнаходженням товариства: Житомирська обл., місто Жи-
томир, вул. Корольова, 21А, каб. Директора, у робочі дні (понеділок, чет-
вер) з 10.00 до 13.00. та вдень проведення зборів за місцем проведення 
зборів (до початку зборів) у посадової особи – Директора Антонюка А. В.

Для участі у зборах акціонери повинні мати документи, що підтвер-
джують їх особу, представники акціонерів повинні мати також довіреність 
на право представляти інтереси акціонерів. Кожний акціонер має право 
внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного 
загальних зборів. З детальною інформацією, стосовно оформлення, по-
дання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання 
повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів в строк до 
дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в 
статтях 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також 
звернутись до Товариства для уточнення інформації. Звертаємо увагу, 
що акціонери повинні виконати вимоги пункту 10 розділу VI Закону Укра-
їни «Про депозитарну систему України». Адреса власного веб-сайту, на 
якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, 

включених до проекту порядку денного: avtobaza6.co.ua. Довідки за те-
лефоном (067) 412-24-82 

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 1904,4 2304,3
Основні засоби 1727,7 1831,9
Довгострокові фінансові інвестиції -
Запаси 2,7 2,7
Сумарна дебіторська заборгованість 144,9 400,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 29,1 68,8
Нерозподілений прибуток -260,8 -230,0
Власний капітал 1890,9 2169,2
Статутний капітал 1,725 1,725
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 13,5 135,1
Чистий прибуток (збиток) -30,8 -0,9
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1725 1725
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 10 10

Наглядова рада Товариства

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОМИРГОРОДСЬКИй ЕЛЕВАТОР»
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ва Андрiя Валерiйовича (представник акцiонера «Компанiя Абертуно 
Iнвестментс ЛТД» (ABERTUNO INVESTMENTS LTD (код НЕ 377707) ). Осо-
ба не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою 0% в 
статутному капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу: до переобран-
ня згiдно законодавства та Статуту. Iншi посади, якi обiймала ця особа 
протягом останнiх п’яти рокiв: ПрАТ Любашiвський елеватор- головний 
iнженер; СП ТОВ «Трансбалктермiнал» - головний iнженер;ТОВ «Гравiта 
Трансшипмент Солюшнз» - головний iнженер.

Згiдно Рiшення Загальних Зборiв Акцiонерiв вiд 24 березня 2018 року 
(Протокол Загальних Зборiв Акцiонерiв ПрАТ «Новомиргородський елева-
тор» вiд 24.03.2018 р.) обрано на посаду Ревiзора Бандур Iрину Владиславiвну. 
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою 0% 

в статутному капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу: до переобрання 
згiдно законодавства та Статуту. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом 
останнiх п’яти рокiв:З 2015 по 2016 р. – Одеська мiська рада, Департамент 
iнформацiї; з 2016 р. – ТОВ Iст Оiлс Украiна.

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 Прокопов Сергiй Вiкторович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 26.03.2018
(дата)

ПОРЯДОК
проведення розрахунків з учасниками

ПАйОВОГО ІНТЕРВАЛЬНОГО 
ДИВЕРСИфІКОВАНОГО ІНВЕСТИцІйНОГО 

фОНДу «ДІАМАНТ – ІНТЕРВАЛЬНИй» 
ТОВАРИСТВА З ОбМЕжЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З 
уПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ДІАМАНТ 

ІНВЕСТ МЕНЕДжМЕНТ»
(реєстраційний код за ЄДРІСІ 2211059)

Ліквідаційна комісія ПІФ «Діамант-інтервальний» ТОВАРИСТВА З ОБ-
МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВА-
МИ «ДІАМАНТ ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ», надалі – фонд, повідомляє учас-
ників Фонду про порядок проведення розрахунків з ними у зв’язку з 
прийнятим рішенням про ліквідацію Фонду.

1) Повне найменування компанії з управління активами
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З 

УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ДІАМАНТ ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ».
2) Повна назва фонду
Пайовий інтервальний диверсифікований інвестиційний фонд «Діа-

мант  – інтервальний» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-
ТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ДІАМАНТ ІНВЕСТ МЕНЕДЖ-
МЕНТ».

3) Дата прийняття рішення про ліквідацію фонду та причина при-
йняття такого рішення

19.03.2018 р. у зв’язку із загальною нестабільною ситуацією та недо-
цільністю подальшого існування Фонду (рішення загальних зборів учасни-
ків КУА від 19.03.2018 р., протокол №04/18).

4) Порядок та строки прийняття від учасників фонду заявок на ви-
куп інвестиційних сертифікатів фонду, форма таких заявок

Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду приймаються за міс-
цезнаходженням ліквідаційної комісії Фонду з дати опублікування цього по-
відомлення в офіційному друкованому органі Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку до 20.04.2018 р.включно.

Заявки оформлюються відповіднодо додатку 5 (для фізичних осіб) або 
додатку 6 (для юридичних осіб) Положення про порядок розміщення, обігу 
та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого 
рішенням НКЦПФР №1338 від 30.07.2013 р., зі змінами.

Форму заявки можна завантажити у форматі «doc»за посиланням 
http://diaminvest.com.ua.

Строк прийняття заявок на викуп може бути скорочено за рішенням лік-
відаційної комісії у випадку, якщо всі учасники Фонду подадуть заявки до 
закінчення встановленого строку.

5) Порядок, умови та строки здійснення розрахунків з учасниками 
фонду

Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються грошовими коштами за 
розрахунковою вартістю одного інвестиційного сертифіката, починаються 
23.04.2018 р. та тривають до 31.05.2018 р. включно.

Розрахункова вартість одного інвестиційного сертифіката Фонду на 
дату початку розрахунків з учасниками Фонду (на 23.04.2018 р.) визнача-
ється як загальна вартість чистих активів Фонду, поділена на загальну кіль-
кість інвестиційних сертифікатів Фонду, що належать учасникам Фонду на 
дату прийняття рішення про його ліквідацію (на 19.03.2018 р.).

Для отримання розрахунку учасник Фонду повинен надати (особисто 
або через свого представника) за місцем здійснення розрахунків оригінали 
таких документів для ознайомлення:

фізична особа
- паспортний документ,
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наяв-

ності),
- довідку з банку, в якому відкритий поточний рахунокучасника;

представник юридичної особи
- паспортний документ,
- документ, що підтверджує право особи представляти інтереси учасни-

ка Фонду (довіреність),
- довідку з банку, в якому відкритий поточний рахунок учасника.
Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються виключно на підставі 

укладених договорів на викуп цінних паперів Фонду грошовим коштами, 
шляхом безготівкового переказу на банківський рахунок учасника, зазна-
чений у заявці та договорі на викуп цінних паперів Фонду. Ліквідаційна ко-
місія забезпечує оформлення та підписання договорів на викуп цінних па-
перів Фонду.

6) Строки та порядок проведення депонування коштів, які нале-
жать до виплати учасникам фонду, але не були ними отримані

У разі якщо до 23.04.2018 р. не всі учасники Фонду подали заявки на 
викуп інвестиційних сертифікатів Фонду, а також не всі учасники Фонду, які 
подали заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду вчасно, зверну-
лися для отримання розрахунку, ліквідаційна комісія забезпечує депону-
вання коштів на користь цих учасників.

Депонування коштів здійснюється шляхом:
- укладення договору про відкриття поточного рахунку на користь фізич-

ної особи – власника інвестиційних сертифікатів Фонду з установою банку 
з подальшим перерахуванням на цей рахунок належної такому власнику 
суми грошових коштів;

- перерахування суми грошових коштів на рахунок юридичної особи – 
власника інвестиційних сертифікатів Фонду.

Сума грошових коштів, що депонується, дорівнює вартості, за якою 
здійснювався викуп інвестиційних сертифікатів під час розрахунків з учас-
никами, які пред’явили до викупу належні їм інвестиційні сертифікати Фон-
ду у встановлений строк. Ліквідаційна комісія зобов’язана забезпечити для 
всіх учасників Фонду доступ до інформації про порядок депонування та 
виплати депонованих коштів.

7) умови зміни строків та порядок повідомлення учасників про змі-
ни

Строк прийняття заявок про викуп може бути скорочено за рішенням 
ліквідаційної комісії.

У випадку прийняття такого рішення, ліквідаційна комісія повідомляє 
учасників про це протягом двох робочих днів шляхом:

- опублікування в офіційному друкованому органі НКЦПФР (розміщуємо 
інформацію у «Відомостях НКЦПФР»),

- розміщення на сайті загальнодоступної інформаційної бази даних 
НКЦПФР за посиланням https://stockmarket.gov.ua/,

- на сайті КУА за посиланням http://diaminvest.com.ua.
Дату початку розрахунків з учасниками Фонду може бути змінено за 

рішенням ліквідаційної комісії.
У випадку прийняття такого рішення, ліквідаційна комісія повідомляє 

учасників не пізніше трьох робочих днів до дати початку таких розрахунків 
шляхом:

- опублікування в офіційному друкованому органі НКЦПФР (розміщуємо 
інформацію у «Відомостях НКЦПФР»),

- розміщення на сайті загальнодоступної інформаційної бази даних 
НКЦПФР за посиланням https://stockmarket.gov.ua/,

- на сайті КУА за посиланням http://diaminvest.com.ua.
8) Конвертація інвестиційних сертифікатів фонду
Конвертація інвестиційних сертифікатів Фонду в цінні папери іншого ін-

ституту спільного інвестування КУА не передбачається.
9) Місцезнаходження, контактні телефони ліквідаційної комісії, а 

також місцезнаходження пунктів, де здійснюватимуться розрахунки з 
учасниками фонду

Місцезнаходження ліквідаційної комісії:04071, м. Київ, вул. Костян-
тинівська, 2-А, 2 поверх, офіс 19.

Контактні телефони ліквідаційної комісії: (044) 451-60-06 (з 10-00 до 
17-00, перерва з 13-00 до 14-00).

Місцезнаходження пунктів, де здійснюватимуться розрахунки з учасни-
ками Фонду: адреси банківських установ,в яких відкриті поточні рахунки 
учасників Фонду.

Ліквідаційна комісія ПІф «Діамант-інтервальний»
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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 
«Веско»
Публічне акціонерне товариство

00282049

84205, Донецька область, 
м. Дружківка, вул. Індустріальна, 
буд.2 
(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 березня 2018 року Наглядовою радою ПАТ «Веско» (протокол №67) 

прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинен-
ня якого є заiнтересованiсть, предметом якого є отримання безвiдсоткової 
поворотної 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 право-
чину становить 48 000 000,00 грн. Вартiсть активiв ПАТ «Веско» за 2017 рiк 
складає 2 659 805 000,00 грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предме-
том правочину, до вартостi активiв ПАТ «Веско» становить 1,8046%. Iншi 
iстотнi умови правочину: перерахунок грошових коштiв може здiйснюватися 
рiзними за розмiром сумами (декiлькома платежами); повернення 
фiнансової допомоги може робитися рiзними за розмiром сумами (части-
нами), проте остаточний розрахунок має бути зроблений не пiзнiше 
04.07.2018 року; фiнансова допомога може бути повернена Позичальни-
ком достроково.

23 березня 2018 року Наглядовою радою ПАТ «Веско» (протокол №67) 
прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинен-
ня якого є заiнтересованiсть, предметом якого є отримання безвiдсоткової 
поворотної фiнансової допомоги вiд Публiчного акцiонерного товариства 
«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 60 000 000,00 грн. 
Вартiсть активiв ПАТ «Веско» за 2017 рiк складає 2 659 805 000,00 грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв ПАТ «Веско» становить 2,2558%. Iншi iстотнi умови правочину: пе-
рерахунок грошових коштiв може здiйснюватися рiзними за розмiром сума-
ми (декiлькома платежами); повернення фiнансової допомоги може роби-
тися рiзними за розмiром сумами (частинами), проте остаточний розрахунок 
має бути зроблений не пiзнiше 04.07.2018 року; фiнансова допомога може 
бути повернена Позичальником достроково.

23 березня 2018 року Наглядовою радою ПАТ «Веско» (протокол №67) 
прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчи-
нення якого є заiнтересованiсть, предметом якого єотримання 
безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги вiд Товариства з обмеже-
ною вiдповiдальнiстю «Огнеупоркерам», Донецька обл., м. Дружкiвка, 
вул. Поленова, 112, код за ЄДРПОУ 40117650, що є афiлiйованою особою 
ПАТ «Веско». Сума коштiв, що є предметом правочину становить 
500 000,00 грн. Вартiсть активiв ПАТ «Веско» за 2017 рiк складає 
2 659 805 000,00 грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом право-
чину, до вартостi активiв ПАТ «Веско» становить 0,0188%. Iншi iстотнi 
умови правочину: перерахунок грошових коштiв може здiйснюватися 
рiзними за розмiром сумами (декiлькома платежами); повернення 
фiнансової допомоги може робитися рiзними за розмiром сумами (части-
нами), проте остаточний розрахунок має бути зроблений не пiзнiше 
04.07.2018 року; фiнансова допомога може бути повернена Позичальни-
ком достроково.

23 березня 2018 року Наглядовою радою ПАТ «Веско» (протокол №67) 
прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинен-
ня якого є заiнтересованiсть, предметом якого є надання безвiдсоткової 
поворотної фiнансової допомоги Публiчному акцiонерному товариству 
«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 60 000 000,00 грн. 
Вартiсть активiв ПАТ «Веско» за 2017 рiк складає 2 659 805 000,00 грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв ПАТ «Веско» становить 2,2558%. Iншi iстотнi умови правочину: пе-
рерахунок грошових коштiв може здiйснюватися рiзними за розмiром сума-
ми (декiлькома платежами); повернення фiнансової допомоги може роби-
тися рiзними за розмiром сумами (частинами), проте остаточний розрахунок 

має бути зроблений не пiзнiше 04.07.2018 року; фiнансова допомога може 
бути повернена Позичальником достроково.

23 березня 2018 року Наглядовою радою ПАТ «Веско» (протокол №67) 
прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинен-
ня якого є заiнтересованiсть, предметом якого є надання безвiдсоткової 
поворотної фiнансової допомоги Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«ЮМГ Трейдiнг», м. Київ, Шевченкiвський р-н., провулок Бехтерев-
ський,  12-Б, код за ЄДРПОУ 38475263, що є афiлiйованою особою 
ПАТ «Веско». Сума коштiв, що є предметом правочину становить 
100  000  000,00 грн. Вартiсть активiв ПАТ «Веско» за 2017 рiк складає 
2  659 805 000,00 грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом право-
чину, до вартостi активiв ПАТ «Веско» становить 3,7597%. Iншi iстотнi умо-
ви правочину: перерахунок грошових коштiв може здiйснюватися рiзними 
за розмiром сумами (декiлькома платежами); повернення фiнансової до-
помоги може робитися рiзними за розмiром сумами (частинами), проте 
остаточний розрахунок має бути зроблений не пiзнiше 04.07.2018 року; 
фiнансова допомога може бути повернена Позичальником достроково.

23 березня 2018 року Наглядовою радою ПАТ «Веско» (протокол №67) 
прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинен-
ня якого є заiнтересованiсть, предметом якого є надання безвiдсоткової 
поворотної фiнансової допомоги Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«ЮМДЖИ Iнвест», м. Київ, Шевченкiвський р-н., провулок Бехтерев-
ський,  12-Б, код за ЄДРПОУ 38628827, що є афiлiйованою особою 
ПАТ «Веско». Сума коштiв, що є предметом правочину становить 
50  000  000,00 грн. Вартiсть активiв ПАТ «Веско» за 2017 рiк складає 
2  659  805 000,00 грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом пра-
вочину, до вартостi активiв ПАТ «Веско» становить 1,8798%. Iншi iстотнi 
умови правочину: перерахунок грошових коштiв може здiйснюватися 
рiзними за розмiром сумами (декiлькома платежами); повернення 
фiнансової допомоги може робитися рiзними за розмiром сумами (части-
нами), проте остаточний розрахунок має бути зроблений не пiзнiше 
04.07.2018 року; фiнансова допомога може бути повернена достроково.

23 березня 2018 року Наглядовою радою ПАТ «Веско» (протокол №67) 
прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинен-
ня якого є заiнтересованiсть, предметом якого є надання безвiдсоткової 
поворотної фiнансової допомоги Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«ЮМДЖИ Агро», м. Київ, вул. Сiчових Стрiльцiв, 50, код за ЄДРПОУ 
39458102, що є афiлiйованою особою ПАТ «Веско». Сума коштiв, що є 
предметом правочину становить 50 000 000,00 грн. Вартiсть активiв 
ПАТ «Веско» за 2017 рiк складає 2 659 805 000,00 грн. Спiввiдношення 
суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ «Веско» 
становить 1,8798%. Iншi iстотнi умови правочину: перерахунок грошових 
коштiв може здiйснюватися рiзними за розмiром сумами (декiлькома пла-
тежами); повернення фiнансової допомоги може робитися рiзними за 
розмiром сумами (частинами), проте остаточний розрахунок має бути 
зроб лений не пiзнiше 04.07.2018 року; фiнансова допомога може бути по-
вернена достроково.

23 березня 2018 року Наглядовою радою ПАТ «Веско» (протокол №67) 
прийнято рiшення про схвалення укладеного правочину, щодо вчинення 
якого є заiнтересованiсть. Предметом договору №144 вiд 01.03.2018 р. є 
виконання комплексу лiсотехнiчної та бiологiчної рекультивацiї для При-
ватного 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 правочину становить 399 020,88 грн. Вартiсть 
активiв ПАТ «Веско» за 2017 рiк складає 2 659 805 000,00 грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв ПАТ «Веско» становить 0,0150%. Iншi iстотнi умови правочину: 
договiр дiє до 31.12.2018 року.

23 березня 2018 року Наглядовою радою ПАТ «Веско» (протокол 
№67) прийнято рiшення про схвалення укладеного правочину, щодо вчи-
нення якого є заiнтересованiсть. Предметом договору №05925/18/ЛД вiд 
01.01.2018 р. є купiвля нафтопродуктiв у Товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Параллель-М ЛТД», м. Запорiжжя, бул. Шевчен-
ко,  71А, каб. 901, код за ЄДРПОУ 24316073, що є афiлiйованою особою 
ПАТ «Веско». Сума коштiв, що є предметом правочину орiєнтовно ста-
новить 990 000,00 грн. Вартiсть активiв ПАТ «Веско» за 2017 рiк складає 
2 659 805 000,00 грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом пра-
вочину, до вартостi активiв ПАТ «Веско» становить 0,0372%. Iншi iстотнi 
умови правочину: Цiна, асортимент i кiлькiсть палива визначається 
(узгоджується) сторонами в момент заправки, вiдповiдно до дiючої цiни 
на АЗС (цiна реалiзацiї за безготiвковим розрахунком); покупець 
зобов'язаний здiйснювати попередню оплату за отримане паливо; ермiн 
дiї цього договору з 01 Сiчня 2018 р. й по 31 Грудня 2018 р. включно, а 
також до повного виконання сторонами взятих на себе зобов'язань за 
цим договором

23 березня 2018 року, Наглядовою радою ПАТ «Веско» (протокол 
№67) прийнято рiшення про схвалення укладеного правочину, щодо вчи-

ПубЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕСКО»
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нення якого є заiнтересованiсть. Предметом додаткової угоди №1 вiд 
31.12.2017 р. є збiльшення орiєнтовної суми договору купiвлi-продажу 
№279/16-Ф та продовження строку його дiї до 31.12.2018 р., укладеного з 
Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «Метiнвест-ресурс», Доне-
цька обл., м. Марiупiль, вул. Ширшова, 6А, кiм. 10, код за ЄДРПОУ 
24819472, що є афiлiйованою особою ПАТ «Веско». Сума коштiв, що є 
предметом правочину складає 10 000 000,00 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 0,4995%.

23 березня 2018 року, Наглядовою радою ПАТ «Веско» (протокол №67) 
прийнято рiшення про про схвалення укладеного правочину, щодо вчинен-
ня якого є заiнтересованiсть. Предметом правочину (додаткової угоди №7 
вiд 29.12.2017 р.) є збiльшення суми договору №3356055 вiд 04.07.2017 р. 
добровiльного медичного страхування, укладеного з Приватним 
акцiонерним товариством «Українська акцiонерна страхова компанiя 
АСКА», м. Київ, вул. Авiаконструктора Антонова, 5, код за ЄДРПОУ 
13490997, що є афiлiйованою особою ПАТ «Веско». Сума коштiв, що є 
предметом договору становить 514 509,00 грн. Вартiсть активiв ПАТ «Вес-

ко» за 2016 рiк складає 2 001 659 000,00 грн. Спiввiдношення суми коштiв, 
що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ «Веско» становить 
0,0257%.

23 березня 2018 року Наглядовою радою ПАТ «Веско» (протокол №67) 
прийнято рiшення про про схвалення укладеного правочину, щодо вчинен-
ня якого є заiнтересованiсть. Предметом правочину (додаткової угоди №1 
вiд 25.11.2017 р.) є збiльшення орiєнтовної суми договору №160 вiд 
06.03.2017 р. та продовження строку його дiї до 31.12.18 р., укладеного з 
Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЮМГ ТРЕЙДIНГ», м. Київ, 
пров. Бехтеревський, 12Б, код за ЄДРПОУ 38475263, що є афiлiйованою 
особою ПАТ «Веско». Сума коштiв, що є предметом договору орiєнтовно 
складає 24 000 000,00 грн. Вартiсть активiв ПАТ «Веско» за 2016 рiк скла-
дає 2 001 659 000,00 грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв ПАТ «Веско» становить 1,1990%.

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 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАПІТАЛ-СТРАХуВАННЯ»

(код ЄДРПОу 34807946, місцезнаходження: м. Київ, вул. Ярославів 
Вал, 21-Л)

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (нада-
лі –Загальні збори), які відбудуться 28квітня 2018 року об 11 год. 00 хв. 
за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 21-Л.

Реєстрація учасників буде проводитися 28 квітня 2018 року за місцем 
проведення загальних зборів. Початок реєстрації о 10 год. 00 хв., закін-
чення реєстрації о 10 год. 45 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах:24квітня 2018 року. Реєстрація акціонерів (їх представни-
ків) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах. Для участі у загальних зборах акціонеру необ-
хідно мати при собі документ, що посвідчує особу, представнику акціоне-
ра – також нотаріально посвідчений документ, що підтверджує повнова-
ження представника на участь у загальних зборах.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1.Про обрання складу Лічильної комісії та секретаря загальних збо-

рів.
Проект рішення:Обрати Лічильну комісію в особі Мирошник О.В.; об-

рати секретарем зборів Юріна С.І. та уповноважити секретаря зборів 
провести підрахунок голосів з цього питання порядку денного.

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

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

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

4.Розподіл прибутку та збитків Товариства.
Проект рішення: Розподілити прибуток Товариства наступним чином: 

5% чистого прибутку до резервного капіталу, решту залишити нерозподі-
леним.

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

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

ження про Загальні збори акціонерів Товариства; Положення про Нагля-
дову раду Товариства; Положення про Виконавчий орган Товариства; 
Положення про Ревізора Товариства. Доручити голові виконавчого орга-
ну Товариства підписати вищезазначені положення.

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

Проект рішення: Надати згоду Виконавчому органу Товариства на 
вчинення значних правочинів.

З документами щодо питань порядку денного та проектами рішень, 
акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитися на офіційному 
сайті Товариства – (http://ks.kiev.ua/) та за адресою: м.Київ, вул. Яросла-
вів Вал, 21-Л в робочі дні (понеділок – п’ятниця) з 11 год. 00 хв. до 16 год. 
00хв. Відповідальна особа: Голова Правління Піголь Світлана 
Миколаївна,тел. (044) 234-02-84.

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

ний акціонер відповідно до вимог статті 38 Закону має право внести про-
позиції щодо питань, включених до проекту порядку денного, а також 
щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (у разі доповнення 
порядку денного Загальних зборів питаннями про обрання персонально-
го складу органів 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 7 днів. Пропозиції щодо 
включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити від-
повідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку ден-
ного 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.

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

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю
Акціонер відповідно до вимог Цивільного кодексу України та статті 39 

Закону може видати довіреність на право участі та голосування на За-
гальних зборах. Довіреність може містити завдання щодо голосування. 
Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосува-
ти саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо дові-
реність 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 пев-
ний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого пред-
ставника, повідомивши про це Товариство.

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

Найменування показника Період
Звітний 

2017
Попередній 

2016
Усього активів 11 522 12 759
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1 3
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 21 175
Гроші та їх еквіваленти 307 1 037
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

1 481 2 219

Власний капітал 11 122 11 844
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 8 429 8429
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 3 360 4 700
Поточні зобов’язання і забезпечення 140 160
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

159 335

Середньорічна кількість акцій (шт.) 7400 7400
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

21,49 45,27

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні 
Голова Правління ПрАТ «СК «КАПІТАЛ-СТРАХуВАННЯ» С.М. Піголь

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАПІТАЛ-СТРАХуВАННЯ»
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Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОЗЯТИНХЛІб»

(Код ЄДРПОУ 00375757, місцезнаходження: 22100, Вінницька 
область, Козятинський район, 

місто Козятин, вулиця Незалежності, 72)
Дата та час проведення річних Загальних зборів акціонерів: 

30.04.2018 року о 10 год.00 хв.
Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: 22100, Ві-

нницька область, Козятинський район, місто Козятин, вулиця Неза-
лежності, 72, адмінбудинок Товариства, актова зала (актова зала 
нумерації не має).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних За-
гальних зборах акціонерів Товариства: з 9 год.00 хв. до 9 год. 50 хв. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річ-
них Загальних зборах станом на 24 годину 24.04.2018 року.

Для участі у Загальних зборах акціонер повинен мати документ, що 
посвідчує особу. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосуван-
ня на Загальних зборах своєму представникові (або кільком представ-
никам) та має право у будь-який час відкликати чи замінити свого пред-
ставника на Загальних зборах. Надання довіреності не позбавляє його 
права участі на цих Загальних зборах замість свого представника. Дові-
реність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом а також 
може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право 
участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи 
видається її органом.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, акціо-
нер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту 
порядку денного Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку ден-
ного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням пріз-
вища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних 
йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Перелік питань,  
включених до проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціоне-
рів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних 
зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження 
способу засвідчення бюлетенів та порядку голосування. 

3. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяль-
ність Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізій-
ної комісії.

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

6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звіт-
ності Товариства за 2017 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Това-
риства за 2017 рік.

8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
знач них правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не 
більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 
Закону України «Про акціонерні Товариства»: http://kozyatynhlib.com.ua/
akcioneramtainvestoram.html

Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть 
ознайомитися з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів у 
робочі дні, робочий час за адресою Товариства: 22100, Вінницька об-
ласть, Козятинський район, місто Козятин, вулиця Незалежності, 72, 
бухгалтерія (нумерація кабінетів відсутня), а в день зборів за місцем їх 
проведення. Відповідальний – Куценко Володимир Григорович, тел. 
(04331) 51-3-73. 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. 
Генеральний директор ПрАТ «Козятинхліб» Куценко Володимир 
Григорович

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОФІ-
ПАК» (далі – «Товариство»), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31792911, 
місцезнаходження: 49049, м. Дніпро, вул.Далека, буд. 2 повідомляє Вас 
про те, що річні загальні збори Товариства відбудуться 28 квітня 2018 року 
об 12-00 годині за адресою: м. Дніпро, вул. будівельників, буд.34, кор-
пус 89, актова зала.

ПРОЕКТ ПОРЯДКу ДЕННОГО
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства. 2.Затвер-

дження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на загальних збо-
рах Товариства. 3. Затвердження порядку проведення загальних зборів. 
4.Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2017 році. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товари-
ства. 5. Звіт Дирекції Товариства за результатами діяльності у 2017 році. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства.  
6.Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2017 році. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. 7. За-
твердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 
2017 році. 8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяль-
ності Товариства у 2017 році. Затвердження розміру річних дивідендів. 9. 
Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік та пер-
ший квартал 2019 року.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах 
Товариства, буде складено станом на 24 годину за три робочих дні до дня 
проведення загальних зборів, тобто на 24 годину 24.04.2018 року. Реєстра-
ція акціонерів та їх уповноважених представників буде здійснюватися 
28.04.2018 року з 9-00 до 9-45 годин за місцем проведення загальних збо-
рів. Для реєстрації та участі у загальних зборах при собі необхідно мати: 
акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам 
акціо нерів – довіреність на право участі та голосування на загальних збо-
рах, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства, або інший 
документ, який підтверджує повноваження представника, та документ, який 
посвідчує особу (паспорт). Від дати надіслання повідомлення про прове-
дення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожен з акці-
онерів має право ознайомитися з документами, необхідними для прийнят-
тя рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у 
робочі дні, робочий час з 09-00 до 16-00 години, за місцезнаходженням То-
вариства – м.Дніпро, вул.Будівельників, буд.34, корпус 89, приймальна Ди-
ректора Товариства. В день проведення загальних зборів ознайомлення 

акціонерів з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці про-
ведення загальних зборів Товариства. Відповідальна особа за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами – Кондратюк Роман Валентино-
вич. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://pak.
emitinfo.com. Кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, 
включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства. Про-
позиції акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного, 
приймаються в письмовій формі за адресою: м.Дніпро, вул.Будівельників, 
буд.34, корпус 89. Додаткову інформацію можна отримати за телефонами: 
(056) 78-94-800.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис.грн.)
Найменування показника Звітний 

період
2017 р.

Попередній 
період 
2016 р.

Усього активів 61 931,8 41 096,2
Основні засоби 22 826,1 23 905,0
Довгострокові фінансові інвестиції 0,0 0,0
Запаси 15 549,5 5 276,0
Сумарна дебіторська заборгованість 18 519,5 7 277,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 180,2 500,7
Нерозподілений прибуток (172 613,2) (173 261,8)
Власний капітал (153 269,8) (153 918,4)
Статутний капітал 18 569,7 18 569,7
Довгострокові зобов’язання 27 852,1 26 982,5
Поточні зобов’язання 187 349,5 168 032,1
Чистий прибуток (збиток) 648,6 (153 160,6)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3 713 939 3 713 939
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0,0 0,0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

20 23

Наглядова рада Товариства

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОЗЯТИНХЛІб»

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОфІ-ПАК»
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ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕРВІСНА 
КОМПАНІЯ «уКРГАЗ-СЕРВIС» повідомляє, про скликання річних 
загальних зборів акціонерів. Місцезнаходження: 03028, м. Київ, вул. Акаде-
міка Писаржевського, 8. Дата проведення: 28.04.2018р. Час початку: о 
10:00 годині в день проведення загальних зборів. Місце проведення: м. Київ, 
вул. Ак. Писаржевського, 8, будівля 1, каб. 1. Час початку і закінчення реє-
страції акціонерів для участі у загальних зборах: з 09:45 до 10:00 години в 
день проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право 
на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 24.04.2018р. 

Проект порядку денного:
1. Про обрання Лічильної комісії річних Загальних Зборів Акціонерів 

ПрАТ «СК «УКРГАЗ-СЕРВIС».
Проект рішення:
Обрати до складу лічильної комісії зборів Тільову Валентину Михайлівну.
2. Про обрання секретаря Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ «СК 

«УКРГАЗ-СЕРВIС».
Проект рішення:
Обрати секретарем Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ «СК «УКРГАЗ-

СЕРВІС» Ярошевича Миколу Пилиповича.
3. Про розгляд звіту Генерального директора про результати діяльності 

ПрАТ «СК «УКРГАЗ-СЕРВIС» за 2017 рік.
Проект рішення:
Затвердити звіт Генерального директора про результати діяльності 

ПрАТ «СК «УКРГАЗ-СЕРВІС» за 2017 рік.
4. Про розгляд і затвердження звіту Ревізора ПрАТ «СК «УКРГАЗ-

СЕРВIС» за 2017 рік.
Проект рішення:
Затвердити звіт Ревізора ПрАТ «СК «УКРГАЗ-СЕРВІС» за 2017 рік.
5. Про розгляд висновку зовнішнього (незалежного) аудитора Приватне 

підприємство «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «РЕЙТИНГ-АУДИТ» за результа-
тами аудиту фінансової звітності ПрАТ «СК «УКРГАЗ-СЕРВIС» за 2017 рік.

Проект рішення:
Затвердити висновок зовнішнього (незалежного) аудитора Приватне під-

приємство «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «РЕЙТИНГ-АУДИТ» за результата-
ми аудиту фінансової звітності ПрАТ «СК «УКРГАЗ-СЕРВІС» за 2017 рік.

6. Про затвердження річного фінансового звіту ПрАТ «СК «УКРГАЗ-
СЕРВIС» за 2017 рік, покриття збитку за 2017 рік.

Проект рішення:
1. Затвердити річний фінансовий звіт ПрАТ «СК «УКРГАЗ-СЕРВІС» за 

2017 рік.
2. У зв’язку із відсутністю нерозподіленого прибутку минулих періодів, 

одержаний у 2017 році збиток в сумі 118,6 тис.грн. залишити в складі непо-
критого збитку товариства.

Адреса веб-сайту на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://24594406.smida.gov.ua/

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з мате-
ріалами, пов’язаними з порядком денним за адресою: м. Київ, Академіка 

Писаржевського, 8, будівля 1, каб. 1, у робочі дні з 9:00год. до 13:00 години, 
а в день проведення загальних зборів - за місцем проведення зборів. По-
садова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами – Генеральний директор Ярошевич В.М., довідки за теле-
фоном: (044) 501-19-17). Пропозиції щодо порядку денного загальних 
зборів, приймаються від акціонерів у письмовій формі, які мають бути наді-
слані рекомендованим листом за адресою Україна, 03028, м. Київ, вул. Ака-
деміка Писаржевського, 8 не пізніше, як за 20 днів до дня їх проведення. 
Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонери 
можуть користуватися правами, наданими статтями 36 та 38 Закону України 
«Про акціонерні товариства», а саме: ознайомлюватися з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити про-
позиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних збо-
рів. Для реєстрації й участі в загальних зборах, акціонери при собі повинні 
мати паспорт, а представники акціонерів – довіреність на право участі, 
оформлену згідно з діючим законодавством України й паспорт. Участь та 
голосування на Загальних Зборах за довіреністю здійснюється в порядку 
передбаченому статтею 39 Закону України «Про акціонерні товариства».

Голосування на річних Загальних Зборах Акціонерів із усіх питань, 
включених до порядку денного, проходить виключно з використанням бю-
летенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань по-
рядку денного й оголошення перерви в ході Загальних Зборів Акціонерів.

За станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідо-
млення про проведення річних Загальних Зборів Акціонерів, а саме на 
26  березня 2018 року, загальна кількість акцій становить 3000 простих ак-
цій, з них голосуючих 2460.

Генеральний директор Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.) за 2017-2016рр.
Найменування показника Період

Звітний Попередній
Усього активів 761,5 567,2
Основні засоби (залишкова вартість) 45,7 64,8
Довгострокові фінансові інвестиції 223,0 223,0
Запаси 197,6 110,8
Сумарна дебіторська заборгованість 207,7 84,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 24,8 54,8
Нерозподілений прибуток (380,3) (261,7)
Власний капітал 218,9 337,5
Статутний капітал 300,0 300,00
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 542,6 229,7
Чистий прибуток (збиток) (118,6) (18,4)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3000 3000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 5

Шановні акціонери ПРИВАТНОГО АКцІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «РОСАВА»

Повідомляємо, що чергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОСАВА» (код ЄДРПОУ 30253385) відбу-
дуться 30 квітня 2018 року, за адресою: Київська обл., м. біла церква, 
вул. Леваневського, 91, інженерний корпус, кімната переговорів о 
11.00. Реєстрація буде проводитись за місцем проведення зборів. Початок 
реєстрації о 10.00, закінчення реєстрації о 10.45.

Порядок денний:
1. Про обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря чергових 

загальних зборів акціонерів Товариства;
2. Звіт Правління про підсумки фінансово – господарської діяльності 

ПрАТ «РОСАВА» за 2017 рік;
3. Звіт Наглядової Ради товариства за 2017 рік;
4. Звіт та висновків Ревізора стосовно діяльності Товариства у 2017 році;
5. Затвердження річного звіту Товариства та балансу за 2017 рік;
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
7. Добровільне припинення акціонерного товариства шляхом ліквідації.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних збо-

рах, складається на 24 годину 23 квітня 2018 року.
З матеріалами, пов’язаними з порядком денним можна ознайомитися за 

місцем знаходження товариства: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Лева-
невського, 91, інженерний корпус, кімната 112, тел. (04563) 3-77-47, 3-78-38. 
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є юрискон-
сульт департаменту юридичної та регуляторної політики ПрАТ «РОСАВА» 
Поліщук Анатолій Анатолійович.

Для участі в зборах акціонери повинні мати при собі документ, що по-

свідчує особу, представники акціонерів - довіреність на право участі у поза-
чергових загальних зборах акціонерів та документ, що посвідчує особу.

Правління ПрАТ «РОСАВА»
Основні показники фінансово-господарської 

діяльності товариства за 2017 рік
Найменування показника період 

звітний попередній 
Усього активів (тис. грн.) 3 288 698 3 774 188
Основні засоби (тис. грн.) 1 657 539 1 745 331
Довгострокові фінансові інвестиції 
(тис. грн.) 

471 597 471 597

Запаси (тис. грн.) 91 335 103 014
Сумарна дебіторська заборгованість 
(тис. грн.)

1 011 337 1 303 067

Грошові кошти та їх еквіваленти (тис. грн.) 29 031 74 684
Нерозподілений прибуток (тис. грн.) - 2 447 760 - 1 837 966
Власний капітал (тис. грн.) 539 239 1 149 033
Статутний капітал (тис. грн.) 1 044 388 1 044 388
Довгострокові зобов’язання (тис. грн.) 1 107 110 669 949
Поточні зобов’язання (тис. грн.) 1 642 349 1 955 206
Чистий прибуток (збиток) (тис. грн.) - 717 786 - 413 025
Середньорічна кількість акцій (шт.) 104 438 775 600 104 438 775 600
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) 

0 0

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

0 0

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб) 

3 362 3 660

Правління ПрАТ «РОСАВА»
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15600, м. Мена Чернігівської області, вул.Гастелло, 4.
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
«Приватне акціонерне товариство «Корпорація «Інтерагросис-

тема» повідомляє про скликання чергових зборів акціонерів 
30 квітня 2018 року о 12 годині дня за київським часом у місті Мена 
Менського району чернігівської області по вулиці Індустріальній, 
будинок 17, у приміщені офісу №1. 

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах об 
11 годині ранку за київським часом, закінчення реєстрації – о 12 годи-
ні дня за київським часом.

Перелік акціонерів для розсилки повідомлень складено за станом 
на 15.03.2018 року, перелік акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах, буде складено за станом на 26.04.2018 року.

Перелік питань, включених до Проекту порядку денного:
1.Про обрання робочих органів (голова і секретар зборів, лі-

чильна комісія) та затвердження регламенту роботи загальних 
зборів.

Проект рішення:
Обрати робочі органи:
- Голову Загальних зборів акціонерів –Заїку Валерія Максимовича.;
- Секретаря Загальних зборів акціонерів – Юхименко Сергія Воло-

димировича.
- Лічильну комісію у складі однієї особи –БенгісуПотуоглу

Затвердити наступний регламент роботи загальних зборів:
- час для доповідей з питань порядку денного – до 20 хвилин;
- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин;
- час для виступів акціонерів з питання порядку денного – до 10 хви-

лин.
- голосування з питань порядку денного здійснюється бюлетенями 

за принципом – одна акція один голос;
-запитання до доповідачів та пропозиції акціонерів щодо виступу про-

понується подавати тільки в письмовій формі і лише з питання порядку 
денного, яке розглядається, анонімні запитання не розглядаються. 

- загальні збори акціонерів проводяться без перерви.
2.Звіт дирекції про результати діяльності за 2017 рік.
Проект рішення:
Затвердити звіт дирекції про результати діяльності за 2017 рік.
3.Затвердження річного звіту та балансу товариства за 

2017 рік.
Проект рішення:
Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2017 рік.
4.Затвердження порядку розподілу прибутку за 2017 рік та питан-

ня річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом. 
Проект рішення:
Річних дивідендів не виплачувати, чистий прибуток у сумі 

140  тис. грн., отриманий за результатами діяльності товариства у 

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРПОРАцІЯ «ІНТЕРАГРОСИСТЕМА»
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2017 році спрямувати на розвиток проекту вертикально інтегрованого 
комплексу по виробництву, зберіганню, переробці та своєчасному до-
веденню до споживача продукції з картоплі у Менському районі Черні-
гівської області, а саме, - на збільшення обсягів виробництва та роз-
ширення збуту цієї продукції на ринках України та за її межами.

5.Про затвердження статуту товариства у новій редакції.
Проект рішення:
Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Корпора-

ція «Інтерагросистема» у новій редакції.
6. Про обраннядирекції.
Проект рішення:
Обрати дирекцію строком на 5 років у складі:
Генерального директора -ЮхименкаСергія Володимировича.
Директоравиконавчого - Заїки Валерія Максимовича.
Директора фінансового – Пономарьової Алли Миколаївни.
Директора комерційного - Юхименка Сергія Сергійовича.
Директора з виробництва – Позняка Анатолія Пертровича.
7.Про ревізора.
Проект рішення:
Ревізора не обирати, а для проведення перевірки фінансово-

господарської діяльності товариства залучати зовнішнього незалежно-
го аудитора.

8.Розгляд питань щодо визначення основних напрямів діяль-
ності акціонерного товариства. 

Проект рішення:
Затвердити запропоновані генеральним директором Юхимен-

ком  С.В. основні напрями діяльності акціонерного товариства.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рі-

шень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://interagrosistema.ui.ua/

Від дати повідомлення про проведення загальних зборів до 10-00 
30  квітня 2018 року включно, акціонери мають можливість ознайоми-
тися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного, у місті Мена Менського району Чернігівської області по 
вулиці Індустріальній, будинок 17, у кімнаті начальника виробництва, у 
робочі дні (крім суботи, неділі), у робочий час (з 9-00 до 17-00 за київ-
ським часом). Відповідальний за ознайомлення акціонерів з докумен-

тами – директор Позняк Анатолій Петрович.
У порядку, встановленомуст. ст. 36, 38 ЗУ «Про акціонерні 

товариства»акціонери мають право:
- до початку зборів подавати письмові запитаннящодопитань, вклю-

чених до проекту порядку денного загальнихзборів;
- не пізнішеніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів вно-

ситипропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного 
загальних зборів;

- не пізніше ніж за 7днів до дати проведення загальних зборів вно-
сити пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів товариства.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю 
(ст. 39 ЗУ «Про акціонерні товариства»): 

Представником акціонера - фізичної особи на загальних зборах 
може бути інша фізична особа. 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.Довіреність на право учас-
ті та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, по-
свідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, 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 за-
гальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо 
голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів 
із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно прого-
лосувати. Під час голосування на загальних зборах представник пови-
нен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосуван-
ня. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, 
представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних збо-
рах 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 за-
мінити свого представника на загальних зборах акціонерного товари-
ства.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.

Генеральний директор  С.В.Юхименко
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента 

І.Загальні відомості
1. Повне найменування емітента 

ПубЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ХМЕЛЬНИцЬКОбЛЕНЕРГО»

2. Код за ЄДРПОУ: 22767506
3. Місцезнаходження: 29018, м. Хмельницький, вул. Храновського,11А
4. Міжміський код, телефон та факс: (0382) 78-78-59, ф. 67-06-67 
5. Електронна поштова адреса: vcp@oe.ic.km.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.hoe.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави І розділу ІІІ По-

ложення: Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його 
філій, представництв.

ІІ.Текст повідомлення
Наглядовою радою ПАТ «Хмельницькобленерго» 26.03.2018 р. (прото-

кол № 10) прийнято рiшення про лiквiдацiю вiдокремленого пiдроздiлу - 

Санаторiй-профiлакторiй ПАТ «Хмельницькобленерго» внаслідок 
реорганiзацiї вiдокремленого пiдроздiлу Лiкувально-оздоровчий комплекс 
санаторiй-профiлакторiй «Яблуневий сад», приєднання до нього 
вiдокремленого пiдроздiлу Санаторiй-профiлакторiй Товариства та пере-
йменування його у Навчально-лікувальний комплекс санаторій-
профілакторій «Яблуневий сад».

Санаторiй- профiлакторiй за своєю функцiональною ознакою є складо-
вою частиною Навчально-лiкувального комплексу санаторiю-профiлакторiю 
«Яблуневий сад» та розташований на його території за адресою: 32100, 
с.  Жилинцi Ярмолинецького району Хмельницької областi. 

Призначений для лiкування, оздоровлення та профiлактики захворювань 
працiвникiв Товариства, членiв їх сiмей, а також для надання лiкувальних та 
оздоровчих послуг iншим особам, не пов'язаних з дiяльнiстю Товариства. 

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

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

В.о. Генерального директора  О.І.Козачук 
26.03.2018 p.

 (Код за ЄДРПОУ 03976731) Місцезнаходження: 35641, Україна, Рівнен-
ська обл., Дубенський р-н, с. Тараканів повідомляє, що Наглядовою радою 
Товариства прийнято рішення про проведення чергових загальних зборів 
акціонерів (надалі – «Загальні збори»), які відбудуться «30» квітня 
2018 року за адресою: Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Тараканів, 
вул. Львівська 264, Приміщення ПрАТ «Дубрик», кабінет директора. 
Початок зборів об 11-00 годині. Реєстрація акціонерів та їх повноважних 
представників проводитиметься з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. за вищев-
казаною адресою проведення Загальних зборів. 

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

ПРОЕКТ ПОРЯДКу ДЕННОГО ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ:
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства. Обрати 

лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії Шубіна О.В., 
член лічильної комісії Бондаренко О.В.

2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства. За-
твердити Головою зборів Дмитрук О.В., а секретарем зборів Рашко Г.Я. 

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

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

5. Про звіт Ревізора Товариства за 2017 рік. Затвердити звіт Ревізора 
Товариства за 2017 роки.

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

7. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства. За-
твердити прибуток Товариства за 2017 рік. За рахунок отриманого при-
бутку покрити збитки попередніх років. Дивіденди за 2017 рік в Товари-
стві не розподіляти та не виплачувати.

8. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової 
ради, виконавчого органу та Ревізора. Роботу Наглядової ради. Виконав-
чого органу та Ревізора Товариства за 2017 рік визнати задовільною.

9. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його 
в новій редакції. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викла-
дення його у новій редакції. Уповноважити Голову та Секретаря Загаль-
них зборів підписати Статут ПрАТ «Дубрик» у новій редакції. Доручити 
директору Товариства особисто, або через представника на підставі 
доручення забезпечити державну реєстрацію Статуту ПрАТ «Дубрик» 
у новій редакції.

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

Найменування показника Період тис. грн
Звітний 
(2017р.)

Попередній 
(2016р.)

Усього активів 2666,4 1665,8
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1054,3 815,0
Запаси 807,5 165,7
Сумарна дебіторська заборгованість 80,2 75,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 73,0 45,1
Нерозподілений прибуток (нерозподілений 
збиток)

-963,6 -1031,2

Власний капітал 84,2 16,6
Зареєстрований Статутний капітал 500,0 500,0
Довгострокові зобов’язання і забезпечення - -
Поточні зобов’язання і забезпечення 2582,2 1649,2
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

67,6 73,5

Середньорічна кількість акцій (шт.) 2500000 2500000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

0,02704 0,0294

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до 
дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам право 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного Загальних зборів у приміщенні ПрАТ «Дубрик» за адре-
сою: Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Тараканів, вул. Львівська, 
буд.  264., кабінет бухгалтерії щоденно (крім суботи та неділі) з 09:00 год. 
до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведен-
ня Загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальною особою 
за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами, є упо-
вноважена особа Товариства посада головний бухгалтер Дмитрук О.В. 
(тел.: 0967903061). З питань порядку денного та організаційних питань про-
ведення Загальних зборів звертатись до зазначеної уповноваженої особи. 
Адреса веб-сторінки, на якій розміщена інформація з проектом рішень до 
кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: dubryk.pat.ua.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кож-
ний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до про-
екту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових 
кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може переви-
щувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізні-
ше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного това-
риства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 
сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення 
нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні про-
екти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової 
ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є за-
пропонований кандидат представником акціонера.

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

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

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДубРИК»
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Шановні акціонери!
Приватне акціонерне товариство «Будівельна Асоціація Інтербудмон-

таж», місцезнаходження: м. Київ, вул. Строкача, буд. 1, код ЄДРПОУ - 
30963768 (надалі – Товариство) повідомляє про скликання річних загаль-
них зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться 
28 квітня 2018 р. о 10ºº годині за адресою: м. Київ, вул. Строкача, 
буд.  1, кім. 2.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
Проект рішення: 
Обрати та затвердити: Склад лічильної комісії: Голова лічильної комі-

сії  – Лопатинська Євгенія Геннадіївна; Член лічильної комісії – Ющенко 
Олександра Олександрівна. 

2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів .
Проект рішення: Обрати та затвердити: Голова Загальних зборів Акці-

онерів – Чижов Андрій Михайлович; Секретар Загальних зборів Акціоне-
рів  – Шуляк Олександр Анатолійович.

3. Звіт Голови Правління Товариства за 2017 рік та прийняття рішення 
за наслідками його розгляду. 

Проект рішення: Затвердити звіт Голови Правління Товариства за 
2017 рік.

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

2017 рік.
5. Розподіл прибутку Товариства.
Проект рішення: Нерозподілений прибуток Товариства в сумі 77692 

тис. грн. залишити в розпорядженні Товариства, направивши його на 
розвиток підприємства і фінансування діяльності останнього. Виплату 
дивідендів за 2017 рік по акціях Товариства не проводити.

6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної гос-
подарської діяльності, надання повноважень на укладення таких право-
чинів.

Проект рішення: Прийняти рішення про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протя-
гом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної діяльнос-
ті у ході поточної діяльності, а саме: правочинів, учинених Товариством, 
якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, стано-
вить 50 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними остан-
ньої річної фінансової звітності.

Надати повноваження на укладання таких правочинів Голові правлін-
ня Товариства Петруку Володимиру Володимировичу.

Реєстрація акціонерів та їхніх уповноважених представників відбу-
деться 28 квітня 2018 року з 8-30 до 9-45 за адресою проведення загаль-
них зборів. 

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

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

керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських фор-
мувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено стату-
том юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи 

про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на за-
гальних зборах Товариства;

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

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

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

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денно-
го, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, зверта-
тися за місцезнаходженням Товариства: 03148, м. Київ, вул. Строкача, 
буд. 1 кім.2, у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних 
зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відпо-
відальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова 
Правління Петрук Володимир Володимирович. Акціонери мають право 
не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові за-
питання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних 
зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного 
загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних 
зборів, а щодо кандидатів в органи Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до 
дати проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі 
на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, 
ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та 
тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішен-
ня, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - кількість та тип на-
лежних кандидату акцій та іншу інформацію, передбачену чинним законо-
давством України. Акціонери мають право у встановлений чинним 
законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у 
включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З за-
питаннями та роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту 
порядку денного акціонери можуть звертатися до Голови Правління Петрук 
Володимира Володимировича за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про прове-
дення загальних зборів, складеним станом на 20.03.2018 року, загальна 
кількість простих іменних акцій Товариства становить 95 штук, загальна 
кількість голосуючих акцій Товариства становить 95 штук. 

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рі-
шень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та 
інша інформація, передбачена чинним законодавством України:  
ibm.emitents.net.ua

Довідки за телефоном (044) 495-27-90.
Голова правління  Петрук В.В.

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «буДІВЕЛЬНА АСОцІАцІЯ ІНТЕРбуДМОНТАж»

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
«ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ»

РІчНА ІНфОРМАцІЯ за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товари-
ство «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ», 34240804, 04071, 
м.Київ вул. Спаська, 5, (044)393-09-92

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 27.03.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://www.digins.ua/o-kompanii.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

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

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"  

2. Код за ЄДРПОУ: 20280450
3. Місцезнаходження: 49101, м. Дніпро, проспект Пушкіна,15 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)787-04-50, (056)778-16-01
5. Електронна поштова адреса: emitent@zemcap.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://www.zemcap.com
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення

про надання згоди на вчинення значних правочинів.

ІІ. Текст повідомлення.  
Спостережною радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi -

Банк) 26.03.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а
саме на участь Банку 26.03.2018 в проведеннi операцiї з розмiщення
депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт № 83
на суму 70 000 тис. грн.  Ринкова вартiсть майна або послуг, що є пред-
метом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить:
70 000 тис. грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фi-
нансової звiтностi (станом на 31.12.2017) становить 507 657 тис. грн.,
яка може бути скоригована за результатами аудиторського висновку.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнан-
сової звiтностi (у вiдсотках) складає 13,79%.

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

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

2. Найменування посади 

Голова Правління Петренко О.Ф. 
27.03.2018 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до порядку денного річних загальних зборів

акціонерного товариства
Повне найменування товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІ-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВС-
ЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД" (надалі - ПАТ "ДнСЗ")

Місцезнаходження товариства: Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Лю-
барського, буд. 181

Шановні акціонери!
ПАТ "ДнСЗ" повідомляє Вас, що рішення Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ"

від 23.03.2018 р. за пропозицією акціонера, що володіє пакетом акції в
розмірі більш 5% простих іменних акцій ПАТ "ДнСЗ", проект порядку ден-
ного загальних зборів Товариства,  призначених на 10 квітня 2018 року
об 11.00 годині за адресою: Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Любарсь-
кого, буд. 181, актовий зал, 4-й поверх інженерно-лабораторного кор-
пусу заводоуправління ПАТ "ДнСЗ", доповнений новим питанням: 

"Визначення основних напрямків діяльності ПАТ "ДнСЗ" в 2018 році".
Проект рішення: "Затвердити програму розвитку ПАТ "ДНІПРОПЕТ-

РОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД" на 2018 рік. Визнати основними нап-
рямками діяльності ПАТ "ДнСЗ" в 2018 році виробництво стрілочної про-
дукції підвищеної якості, технічне переоснащення виробництва, модерні-
зація обладнання та розширення асортименту продукції з метою задово-
лення потреб замовників".

Наглядова рада ПАТ "ДнСЗ"

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ПЛАЗМАТЕКС"

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

цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здій-
снили приватне (закрите) розміщення цінних паперів  

за 2016 рік

1. Повне найменування емітента,код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня,міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО " ПЛАЗМАТЕКС ", код за ЄДРПОУ 32616473, вул. Героїв Сталін-
града,139-Ж м. Дніпро, 49700, (056) 740-62-45

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 27 березня 2018 року

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: plazma-tex.dp.ua

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦI-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РIВНЕЕЛЕВАТОР-
БУД"

2. Код за ЄДРПОУ: 05499180
3. Місцезнаходження: 33009, м.Рiвне, вул.Бiла,35а
4. Міжміський код, телефон та факс: (0362)26-15-80 (0362)26-15-80
5. Електронна поштова адреса: elevator@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.elevatorbud.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,

яким належить: 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного
товариства (крім публічного акціонерного товариства); 5 і більше
відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства

II. Текст повідомлення
26.03.2018 року ПрАТ "Рiвнеелеваторбуд" отримало вiд ПАТ "Нацi-

ональний депозитарiй України" перелiк акцiонерiв яким надсилатиметь-
ся письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв ПрАТ "Рiв-
неелеваторбуд" складений станом на 16.03.2018 року. Згiдно з даними
перелiку вiдбулися змiни власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiд-
соткiв голосуючих акцiй а саме: Розмiр частки акцiонера, "фiзичної осо-
би" в загальнiй кiлькостi акцiй до змiн становив 70,44%, пiсля змiн збiль-
шився та становить 76,29 %. До змiн розмiр частки акцiонера "фiзичної
особи" в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй становив 91,40%, пiсля
змiн збiльшився та становить 92,98 %;

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

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

Директор 
Самарчук Iван Григорович

26.03.2018 р.
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

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

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"  

2. Код за ЄДРПОУ: 20280450
3. Місцезнаходження: 49101, м. Дніпро, проспект Пушкіна,15 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)787-04-50, (056)778-16-01
5. Електронна поштова адреса: emitent@zemcap.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://www.zemcap.com
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення

про надання згоди на вчинення значних правочинів.

ІІ. Текст повідомлення.  
Спостережною радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi -

Банк) 26.03.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а
саме на участь Банку 26.03.2018 в проведеннi операцiї з розмiщення
депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт № 83
на суму 70 000 тис. грн.  Ринкова вартiсть майна або послуг, що є пред-
метом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить:
70 000 тис. грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фi-
нансової звiтностi (станом на 31.12.2017) становить 507 657 тис. грн.,
яка може бути скоригована за результатами аудиторського висновку.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнан-
сової звiтностi (у вiдсотках) складає 13,79%.

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

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

2. Найменування посади 

Голова Правління Петренко О.Ф. 
27.03.2018 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до порядку денного річних загальних зборів

акціонерного товариства
Повне найменування товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІ-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВС-
ЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД" (надалі - ПАТ "ДнСЗ")

Місцезнаходження товариства: Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Лю-
барського, буд. 181

Шановні акціонери!
ПАТ "ДнСЗ" повідомляє Вас, що рішення Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ"

від 23.03.2018 р. за пропозицією акціонера, що володіє пакетом акції в
розмірі більш 5% простих іменних акцій ПАТ "ДнСЗ", проект порядку ден-
ного загальних зборів Товариства,  призначених на 10 квітня 2018 року
об 11.00 годині за адресою: Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Любарсь-
кого, буд. 181, актовий зал, 4-й поверх інженерно-лабораторного кор-
пусу заводоуправління ПАТ "ДнСЗ", доповнений новим питанням: 

"Визначення основних напрямків діяльності ПАТ "ДнСЗ" в 2018 році".
Проект рішення: "Затвердити програму розвитку ПАТ "ДНІПРОПЕТ-

РОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД" на 2018 рік. Визнати основними нап-
рямками діяльності ПАТ "ДнСЗ" в 2018 році виробництво стрілочної про-
дукції підвищеної якості, технічне переоснащення виробництва, модерні-
зація обладнання та розширення асортименту продукції з метою задово-
лення потреб замовників".

Наглядова рада ПАТ "ДнСЗ"

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ПЛАЗМАТЕКС"

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

цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здій-
снили приватне (закрите) розміщення цінних паперів  

за 2016 рік

1. Повне найменування емітента,код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня,міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО " ПЛАЗМАТЕКС ", код за ЄДРПОУ 32616473, вул. Героїв Сталін-
града,139-Ж м. Дніпро, 49700, (056) 740-62-45

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 27 березня 2018 року

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: plazma-tex.dp.ua

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦI-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РIВНЕЕЛЕВАТОР-
БУД"

2. Код за ЄДРПОУ: 05499180
3. Місцезнаходження: 33009, м.Рiвне, вул.Бiла,35а
4. Міжміський код, телефон та факс: (0362)26-15-80 (0362)26-15-80
5. Електронна поштова адреса: elevator@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.elevatorbud.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,

яким належить: 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного
товариства (крім публічного акціонерного товариства); 5 і більше
відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства

II. Текст повідомлення
26.03.2018 року ПрАТ "Рiвнеелеваторбуд" отримало вiд ПАТ "Нацi-

ональний депозитарiй України" перелiк акцiонерiв яким надсилатиметь-
ся письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв ПрАТ "Рiв-
неелеваторбуд" складений станом на 16.03.2018 року. Згiдно з даними
перелiку вiдбулися змiни власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiд-
соткiв голосуючих акцiй а саме: Розмiр частки акцiонера, "фiзичної осо-
би" в загальнiй кiлькостi акцiй до змiн становив 70,44%, пiсля змiн збiль-
шився та становить 76,29 %. До змiн розмiр частки акцiонера "фiзичної
особи" в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй становив 91,40%, пiсля
змiн збiльшився та становить 92,98 %;

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

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

Директор 
Самарчук Iван Григорович

26.03.2018 р.

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«фІНАНСОВО-ІНВЕСТИцІйНА КОМПАНІЯ 

«ІНфІКО» 
(далі – Товариство),

Код ЄДРПОУ 14190518
місцезнаходження:  

18002, м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 19
повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які від-

будуться 29 квітня 2018 року о 15.00 год. за адресою: 18002, м. чер-
каси, вул. байди Вишневецького, 19, (приміщення «ІНфІКО», 
офіс № 1)

Реєстрація акціонерів 29 квітня 2018 р. з 14.00 до 14.45 за місцем 
проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах на 24 годину 24 квітня 2018 р.

Проект порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії чергових загальних зборів.
2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів.
3 Затвердження порядку(регламенту) проведення чергових за-

гальних зборів.
4. Звіт Президента Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2017 р. та визначення осно-
вних напрямків діяльності на 2018 р. та їх затвердження.

5. Звіт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2017 р. та його 
затвердження.

6. Звіт Ревізора Товариства за 2017 р. Затвердження річного звіту 
Товариства станом на 31.12.2017 р., порядку розподілу прибутку (або 
покриття збитків) за 2017 р. Визначення та розподіл планових показ-
ників прибутку на 2018 р.

7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних право-
чинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності, 
консолідована (тис. грн.)

Найменування показника Період
2017 2016

Усього активів 1028 1288
Основні засоби 127 149
Довгострокові фінансові інвестиції 467 467
Запаси 176 263
Сумарна дебіторська заборгованість 152 209
Грошові кошти та їх еквіваленти - 67
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-1141 -932

Власний капітал -658 -450
Статутний капітал 50 50
Довгострокові зобов’язання 469 469
Поточні зобов’язання 1218 1269
Чистий прибуток (збиток) -209 0,4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 500000 500000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

1 1

Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, 
для представника акціонера крім паспорта – доручення на право 
участі в загальних зборах, оформлене згідно вимог діючого законо-
давства України.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку 
денного – em14190518.ab.ck.ua.

До дня скликання загальних зборів акціонер має можливість озна-
йомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, за 
адресою: 18002, м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 19, в робочі 
дні з 09.00 год. до 12.00 год. (приміщення «ІНФІКО», офіс № 1) за по-
передньою домовленістю. Особою, відповідальною за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами є президент Л.Є. Поліщук тел. 
(0472) 45-65-35 чи інша особа за її дорученням.

Також за цією адресою акціонери Товариства можуть в письмовій 
формі внести свої пропозиції щодо порядек денного зборів не пізніше 
як за 20 днів до зазначеної вище дати скликання зборів. Тел.: (0472) 
45-65-35. Президент Поліщук Л.Є.



№60, 28 березня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

31

   «  
 »

(    22723472, : . , . , 
12,  – )      , 

  27.04.2018 .  14:00  : . , . , 
12,   5.      13:20  13:50  

     .  ,    
       24  23.04.2018 .

 :
1.     .
2.    .
3.        -

      .
4.       - -

   2017 .      
      -  

  2017 .
5.      -  -

  2017 .        
   -    2017 .

6.       - -
    2017 .    -

       -
    2017 .

7.      2017 .
8.        .
9.         -

 ,        -
   .

10.          
 .

11.   .
     :

1.   .
2.    .
3.         

      :  ,  -
       -

,         
 ,       .

4.       - -
   2017  .

5.      -  -
  2017  .

6.      - -
    2017  .

7.      2017 .
8.    .
9.       ,   

        .
10.          

 .
     «  -

 »   .
11.   .

 -   ( . .)

  
2017 .

 
2016 .

 45476 26331
 3445 2412

  0 0
14329 8252

  13031 7579
    13328 8006

 19440 10312
 19449 10321

 1 1
 ’ 10827 10827

 ’ 15200 5183
  ( ) 9780 11006

   ( .) 100 100
  ,   -

 ( .) 0 0

  ,    -
   0 0

     ( ) 65 58
     ,   -

    ,    -
: 100 ,    100 .  ,   

 ,        

  !
    ,     

      :    
      , -

       ,  -
  (61166, . , . , 12, . 7- )   

   12.00 .  17.00 . (    14.00 .  15.00 
.),       –     . 

 ,       -
 –    .
  - ,      -

     ,     : 
www.iit.com.ua.

,      . 36, 38  -
 «   »,      

     ,   , 
     :

(!)    .36   «   », 
      ’   

       , -
     ,    : , 

61166, . , . , 12,  « ».
(!!)    .38   «   », 

       ,   -
      ,    

     ,     -
     .     

  20        , 
       -        

   .      
           

.         -
     ,     

  ( ),   ,    
     -  .

         
      -

         . -
           

       .  -
          
         .

          
       (  – ):

(!)         ,  
  ,      , 

   ,  ,    -
,    .

(!!)       -
         . 

           
      .

         
 .     -     -

,     .  -
    ,    

       -
 ’       .

,   ,    
  ,    ,    

      -
.           

,      .
     ,   

       ,     
(  )   .     -

      ,   
  .       

,        -
     .

       . 
    -       -

    .     
      ,   , 

  .  ,       
’    ,   -

,    .   ,  
   ,      -

,         
,       .

  



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №60, 28 березня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

32

   
«  . . . »

: , 62241,  .,  - , 
. 

      ,  -
 28  2018   10:00 .    

    .
      28  

2018   8-30 .  9-50 .    .
 ,        , -

   24          
  ,     -

  – 24.04.2018 .
 

1.       .
2.      .  .
3.      -  -

  2017       . -
     2018 .

4.      2017      
  .

5.        -
-        .
6.       2017 .
7.        2017 .
8.         

  ,    .
9.       (   

),         -
   .

10.     ,    
( )        -

  ,    ,   -
      .

         , -
  –       -

    ,      
.

  - ,      -

     ,     : 
www.agro rma.prom.ua

          
  ,      -

        9-00 .  16:00 .
        , -

           20 
( )      .

  :  ,   
.   –  . .   : 050 343 56 89.

  22.03.2018  –     (  
 ),      -

         
64400 .,     - 60646 .

  -    
( . .)

   -

 104710  82568
 42880 22321

  - --
47118 41934

  8138 13749
    2217 2579

 97864 76223
 - -

 644 644
 ’ - -

 ’ 4773 42272
  ( ) 21641 21203

   ( .) 64400 64400
  ,   -

 ( .) -

  ,    -
   -

     ( ) 108 112
,  ,   ,  -

  ,  ,       
.                                                         . . 

   
« »

( :  ., i  - , . , . 
,1) : 28.04.18 .  14:00 .    -

   ., i  - , . , . 
 3,       

   .      
      13 . 30 .  13 .50 .  -

,      ,    24.04.18 
.  ,     ,  -

           
1000  1200 .     –    .  

 - ,        
   ,    ,    

 , http://prat.pro/Kanivruba.html.     
   ,      -
   ,       

  ,      -
    .        

  .        
 ,   ,    

  ,    ,    
  .

  
1.        

     . 2.  -
     . 3.   

  . 4.      
     . 5.   -
      2016 -2017 . .   

    . 6.     2016-2017 
. .       . 7.    

   2016-2017 . .      
     . 8.   -
    2016-2017 . . 9.   -

      2016-2017 . . 10.   
  . 11.      

. 12.    . 13.  -
 .

   ,    : 1.  
      :  . .– 

 .     :   
        

      . 2.  -
   . .,  –  . . 3.  

   :       
10 .        2 . -

      .  -
:    –  . 4.      

 ,       
       -
       . 5.  -
      2016-2017 . . . 

6.     2016-2017 . . . 7.    
   2016-2017 . . . 8.   -

   2016-2017 . . . 9.     
    .     -
 ,      . 10.  

   . 11.     -
 . 12.      -

 . 13.      
.

  -    
( . .) 

 2015 . 2016 . 2017 .
 42,2 2788,3 2732,1

 42,1 419,9 351,3
  0 5,8 0

   0,1 3,5 0
 (  ) -640,8 -2441,8 -3123,1

 -254,6 -2055,6 -2736,9
  386.2 386.2 386.2

 ’   296,8 4843,9 5469
  :  ( ) -303,1 -1801 -681,3

   ( .) 7723 7723 7723
  ( )     ( ) -39,25 -35,62 -88,22
     ,  

’     .



№60, 28 березня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

33

   
«  . . . »

: , 62241,  .,  - , 
. 

      ,  -
 28  2018   10:00 .    

    .
      28  

2018   8-30 .  9-50 .    .
 ,        , -

   24          
  ,     -

  – 24.04.2018 .
 

1.       .
2.      .  .
3.      -  -

  2017       . -
     2018 .

4.      2017      
  .

5.        -
-        .
6.       2017 .
7.        2017 .
8.         

  ,    .
9.       (   

),         -
   .

10.     ,    
( )        -

  ,    ,   -
      .

         , -
  –       -

    ,      
.

  - ,      -

     ,     : 
www.agro rma.prom.ua

          
  ,      -

        9-00 .  16:00 .
        , -

           20 
( )      .

  :  ,   
.   –  . .   : 050 343 56 89.

  22.03.2018  –     (  
 ),      -

         
64400 .,     - 60646 .

  -    
( . .)

   -

 104710  82568
 42880 22321

  - --
47118 41934

  8138 13749
    2217 2579

 97864 76223
 - -

 644 644
 ’ - -

 ’ 4773 42272
  ( ) 21641 21203

   ( .) 64400 64400
  ,   -

 ( .) -

  ,    -
   -

     ( ) 108 112
,  ,   ,  -

  ,  ,       
.                                                         . . 

   
« »

( :  ., i  - , . , . 
,1) : 28.04.18 .  14:00 .    -

   ., i  - , . , . 
 3,       

   .      
      13 . 30 .  13 .50 .  -

,      ,    24.04.18 
.  ,     ,  -

           
1000  1200 .     –    .  

 - ,        
   ,    ,    

 , http://prat.pro/Kanivruba.html.     
   ,      -
   ,       

  ,      -
    .        

  .        
 ,   ,    

  ,    ,    
  .

  
1.        

     . 2.  -
     . 3.   

  . 4.      
     . 5.   -
      2016 -2017 . .   

    . 6.     2016-2017 
. .       . 7.    

   2016-2017 . .      
     . 8.   -
    2016-2017 . . 9.   -

      2016-2017 . . 10.   
  . 11.      

. 12.    . 13.  -
 .

   ,    : 1.  
      :  . .– 

 .     :   
        

      . 2.  -
   . .,  –  . . 3.  

   :       
10 .        2 . -

      .  -
:    –  . 4.      

 ,       
       -
       . 5.  -
      2016-2017 . . . 

6.     2016-2017 . . . 7.    
   2016-2017 . . . 8.   -

   2016-2017 . . . 9.     
    .     -
 ,      . 10.  

   . 11.     -
 . 12.      -

 . 13.      
.

  -    
( . .) 

 2015 . 2016 . 2017 .
 42,2 2788,3 2732,1

 42,1 419,9 351,3
  0 5,8 0

   0,1 3,5 0
 (  ) -640,8 -2441,8 -3123,1

 -254,6 -2055,6 -2736,9
  386.2 386.2 386.2

 ’   296,8 4843,9 5469
  :  ( ) -303,1 -1801 -681,3

   ( .) 7723 7723 7723
  ( )     ( ) -39,25 -35,62 -88,22
     ,  

’     .

     

I  I   
I   « »

I.  
1.    I  I  -

 I   « »
2.    14360570
3.  01001, . ,  ,  1
4.  ,    (056) 716-34-50 -
5.    Karina.Gajdash@privatbank.ua
6.     ,   -

     https://privatbank.ua/about/
management/corp

7.         
 

II.  
 i i  i   8     « -

» i  23.03.2018 .  i    -
  i      

i i    5   i 41  i    
  23.03.2018 . (        

 ).
   i     i i , -

 i  i  i   .
i    i  i  i   i i i 

    .
   i  22.12.2016 .

i  ,   , i    (  
).

III. 
1. ,  ,   ,  

  ,  ,      
 . 

   
 

27.03.2018 .

 !

   
«   »

( : 61040, . , .  , . 
236        
(  -  ):

   : . , .  -
, . 236, ( , 1 , . 1);
      – 26  2018   

13 . 00 .;
  : . , .  , . 

236, ( , 1 , . 1);
         – 12 

. 00 . 26  2018 ;
         – 

12 . 45 . 26  2018 ;
   ,       -
  –23  2018 .

         -
     ,    

    .
       ,  -

 ;   – ,    
         

,      .
   (  )     

        -
   (  ) ,    

 (  ),       
–  ,      

     .
         

,        
,     : 61040, . , 

.  , . 236, . 1,      10-00 
 13-00     .: /057/ 724-68-27, 712-90-78   

   –    .    
        

  –   ,  .
         

       ,   -
 «   ».

 -  ,      
     ,     

: http://hkz.kh.ua/
   :

1.   ,    
 ,      -

  .
2.      .
3.     -  -

   2017      -
   2018 ,     -

 .
4.      2017 ,   

   .

5.        2017 , -
     .
6.        2017 .
7.     (  ) -

  2017 .
8.        -

.
9.     .
10.   -     

( ),        -
    ,    -

     ( )     
  .

11.        -
.

12.     .
13.   -     

( ),        
    ,    -
     ( )     

  .
14.        .
15.        -
         
   .  ,    

          
   ,      

  ,   –    
.

16.     «   -
 », «   », «   », «  

 »       
          . -

     .
  -   

 ( . .) 

 

 139707 151140
 67084 68105

  - ---
   22022 26341

  45845 51147
    756 792

  ( ) +1624  - 3023
 67638 67624

 9333 9333
 ’ - ---

 ’ 72069 83516
  ( ) +14 - 2936

   ( .) 37333740 37333740
  ,   

 ( .) - ---

  ,    
   - ---

     ( ) 78 78
   « »



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №60, 28 березня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

34

    
   

«  -1»
(    01270285)

 « 7»
   2/2/2018-

  26  2018 
1.          

  ( )      : 
12  2018 
2.          

  ( ) :
 (     -

) 13  2018 
19  2018 

3.     ( ):
    (   

  ) 20 000 (  ) 
 20 000 (  ) 

4.     ( -
) :
    (   

    -
 ), .

20 000 000,00 . (  
  00 .)

 , . 20 000 000,00 . (  
  00 .)

5.      -
  ( ) , .

20 000 000,00 . (  
  00 .)

,    ( -
) **  ( .): 0 

,    
( .): 0,00 .

,    -
**

 ( .): 0 
,    

( .): 0,00 .

,   **
 ( .): 0 

,    
( .): 0,00 .

6.  ,    -
      -

  ,     
,  ,    ***

0 

7.    , -
    ,  ,  

  , ***
0 

*    .
**   .
***          -

       .
:    «   1» 

  
 *:    «   1» 

  
    :  -

       
  

 19.03.2018 .
       

. . .      -
   . .

 

 « -  »
       « -

 »,   27  2018   12:00  -
: . , . , 233- ,  101.

 :
1.   
1.1.     
1.2.         

1.3.        -

1.4.     ( )  -
  
2.      - -

    2017     -
   2018 
3.        « - -

 »  2017 
4.      « -  »  

2017 
5.    « -  ».
6.    « -  ».
7.         

 2017 .
  ,        -

      24  23  2018  (  
3        ,  -

    ).
       : -

 – ,   .   ( -
) –       (   ) 

 ,    .
    11-00  11-40      

  . 
    . . 

    
   

«  -1»
(    01270285)

 « 7»
   2/2/2018-

  26  2018 
1.          

  ( )      : 
12  2018 
2.          

  ( ) :
 (     -

) 13  2018 
19  2018 

3.     ( ):
    (   

  ) 20 000 (  ) 
 20 000 (  ) 

4.     ( -
) :
    (   

    -
 ), .

20 000 000,00 . (  
  00 .)

 , . 20 000 000,00 . (  
  00 .)

5.      -
  ( ) , .

20 000 000,00 . (  
  00 .)

,    ( -
) **  ( .): 0 

,    
( .): 0,00 .

,    -
**

 ( .): 0 
,    

( .): 0,00 .

,   **
 ( .): 0 

,    
( .): 0,00 .

6.  ,    -
      -

  ,     
,  ,    ***

0 

7.    , -
    ,  ,  

  , ***
0 

*    .
**   .
***          -

       .
:    «   1» 

  
 *:    «   1» 

  
    :  -

       
  

 19.03.2018 .
       

. . .      -
   . .

 

 « -  »
       « -

 »,   27  2018   12:00  -
: . , . , 233- ,  101.

 :
1.   
1.1.     
1.2.         

1.3.        -

1.4.     ( )  -
  
2.      - -

    2017     -
   2018 
3.        « - -

 »  2017 
4.      « -  »  

2017 
5.    « -  ».
6.    « -  ».
7.         

 2017 .
  ,        -

      24  23  2018  (  
3        ,  -

    ).
       : -

 – ,   .   ( -
) –       (   ) 

 ,    .
    11-00  11-40      

  . 
    . . 

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 «бОбРО-

ВИцЬКЕ ХЛІбОПРИйМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»;2. Код 
за ЄДРПОУ 00957040;3. Місцезнаходження вул. Горького, 1, м. боброви-
ця, чернігівська обл., 17400;4. Міжміський код, телефон та факс 
(04632) 2-31-58 2-31-58;5. Електронна поштова адреса bhpp-emitent@
imcagro.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації http://bobrovica-hpp.emit.com.ua

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: Попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинів.

II. Текст повідомлення
27.03.2018 р. річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОБРОВИЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО» прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчи-
нення значних правочинів, а саме:

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: 
будь-які договори, в тому числі, але не обмежуючись: Договору (ів) поруки, 
Договору (ів) майнової поруки, Договору (ів) позики, договорів про внесен-
ня змін та доповнень до іпотечного (іпотечних) договорів, Договору (ів) за-
стави та/або будь-яких інших договорів та документів на їх виконання, 

пов’язаних з вчиненням Товариством таких правочинів на суму, що переви-
щує 25 відсотків вартості активів, але менша ніж 50 відсотків вартості акти-
вів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства на момент 
вчинення таких правочинів;

- будь-які Договори, в тому числі, але не обмежуючись: Договору (ів) по-
руки, Договору (ів) майнової поруки, Договору (ів) позики, договорів про вне-
сення змін та доповнень до іпотечного (іпотечних) договорів, Договору (ів) 
застави та/або будь-яких інших договорів на суму, що становить 50 і більше 
відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності 
Товариства за граничною сукупною вартістю, еквівалентною 100 000 000,00 
USD (сто мільйонів доларів США) на момент вчинення таких правочинів.

Гранична сукупність вартість правочинів: еквівалент 100 000 000,00 
USD (сто мільйонів доларів США) (2 806 720 000,00 грн.) на момент вчи-
нення правочинів.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності: 61 459 000,00 грн.Співвідношення граничної сукупності вар-
тості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річ-
ної фінансової звітності (у відсотках за курсом 28.0672грн.): 4566,8169%.
Станом на 21 березня 2018р. (дата складання переліку акціонерів, які ма-
ють право брати участь у загальних зборах) загальна кількість голосуючих 
акцій становить 479 827 шт.Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані 
для участі у загальних зборах, становить: 479 827 шт.Кількість голосуючих 
акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 479 827 шт.Кількість голо-
суючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення 0 шт.

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

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

Директор Ярош С.М.                  підпис, м. п.  27.03.2018 р.
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

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

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"  

2. Код за ЄДРПОУ: 20280450
3. Місцезнаходження: 49101, м. Дніпро, проспект Пушкіна,15 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)787-04-50, (056)778-16-01
5. Електронна поштова адреса: emitent@zemcap.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://www.zemcap.com
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення

про надання згоди на вчинення значних правочинів.

ІІ. Текст повідомлення.  
Спостережною радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi -

Банк) 26.03.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а
саме на участь Банку 26.03.2018 в проведеннi операцiї з розмiщення
депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт № 83
на суму 70 000 тис. грн.  Ринкова вартiсть майна або послуг, що є пред-
метом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить:
70 000 тис. грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фi-
нансової звiтностi (станом на 31.12.2017) становить 507 657 тис. грн.,
яка може бути скоригована за результатами аудиторського висновку.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнан-
сової звiтностi (у вiдсотках) складає 13,79%.

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

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

2. Найменування посади 

Голова Правління Петренко О.Ф. 
27.03.2018 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до порядку денного річних загальних зборів

акціонерного товариства
Повне найменування товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІ-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВС-
ЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД" (надалі - ПАТ "ДнСЗ")

Місцезнаходження товариства: Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Лю-
барського, буд. 181

Шановні акціонери!
ПАТ "ДнСЗ" повідомляє Вас, що рішення Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ"

від 23.03.2018 р. за пропозицією акціонера, що володіє пакетом акції в
розмірі більш 5% простих іменних акцій ПАТ "ДнСЗ", проект порядку ден-
ного загальних зборів Товариства,  призначених на 10 квітня 2018 року
об 11.00 годині за адресою: Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Любарсь-
кого, буд. 181, актовий зал, 4-й поверх інженерно-лабораторного кор-
пусу заводоуправління ПАТ "ДнСЗ", доповнений новим питанням: 

"Визначення основних напрямків діяльності ПАТ "ДнСЗ" в 2018 році".
Проект рішення: "Затвердити програму розвитку ПАТ "ДНІПРОПЕТ-

РОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД" на 2018 рік. Визнати основними нап-
рямками діяльності ПАТ "ДнСЗ" в 2018 році виробництво стрілочної про-
дукції підвищеної якості, технічне переоснащення виробництва, модерні-
зація обладнання та розширення асортименту продукції з метою задово-
лення потреб замовників".

Наглядова рада ПАТ "ДнСЗ"

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ПЛАЗМАТЕКС"

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

цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здій-
снили приватне (закрите) розміщення цінних паперів  

за 2016 рік

1. Повне найменування емітента,код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня,міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО " ПЛАЗМАТЕКС ", код за ЄДРПОУ 32616473, вул. Героїв Сталін-
града,139-Ж м. Дніпро, 49700, (056) 740-62-45

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 27 березня 2018 року

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: plazma-tex.dp.ua

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦI-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РIВНЕЕЛЕВАТОР-
БУД"

2. Код за ЄДРПОУ: 05499180
3. Місцезнаходження: 33009, м.Рiвне, вул.Бiла,35а
4. Міжміський код, телефон та факс: (0362)26-15-80 (0362)26-15-80
5. Електронна поштова адреса: elevator@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.elevatorbud.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,

яким належить: 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного
товариства (крім публічного акціонерного товариства); 5 і більше
відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства

II. Текст повідомлення
26.03.2018 року ПрАТ "Рiвнеелеваторбуд" отримало вiд ПАТ "Нацi-

ональний депозитарiй України" перелiк акцiонерiв яким надсилатиметь-
ся письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв ПрАТ "Рiв-
неелеваторбуд" складений станом на 16.03.2018 року. Згiдно з даними
перелiку вiдбулися змiни власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiд-
соткiв голосуючих акцiй а саме: Розмiр частки акцiонера, "фiзичної осо-
би" в загальнiй кiлькостi акцiй до змiн становив 70,44%, пiсля змiн збiль-
шився та становить 76,29 %. До змiн розмiр частки акцiонера "фiзичної
особи" в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй становив 91,40%, пiсля
змiн збiльшився та становить 92,98 %;

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

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

Директор 
Самарчук Iван Григорович

26.03.2018 р.

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, 
місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
«ПРОМЗВ’ЯЗОК», 05744797, 
04073 м. Київ Оболонський р-н 
проспект Московський (бандери), 
буд.6, (044) 390-77-21, 390-77-22

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

28.03.2018р.

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

http://www.promsv.kiev.ua/ua/
pro-nas/info



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №60, 28 березня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

36

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КАЛИНІВСЬКИй АГРОХІМ»

(далі – Товариство або ПрАТ «Агрохім»), код ЄДРПОУ 05487478, 
місцезнаходження: 22400, Вінницька область, місто Калинівка, вулиця 

Чкалова, будинок 1-А
Повідомляє про призначення на 27 квітня 2018 року річних Загальних 

зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Калинівський Агро-
хім» о 10:00 годині за місцезнаходженням Товариства, тобто за адресою: 
22400, Вінницька область, місто Калинівка, вулиця чкалова, буди-
нок 1-А , приміщення актової зали. 

Реєстрація акціонерів або їх представників, які прибудуть для участі у 
річних Загальних зборах акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори), 
буде проводитися з 09:00 до 09:45 години.

Особам, які будуть представляти повноваження акціонерів, мати документ, 
оформлений відповідно до чинного законодавства України, а саме Довіреність. 
Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізич-
ною особою, посвідчується Нотаріусом або іншими посадовими особами, які 
вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися Депозитарною устано-
вою 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, уповноваже-
ною на це її установчими документами. Голосування за Довіреністю здійснюєть-
ся так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо Довіреність не міс-
тить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо 
голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. 

Дата складення Переліку акціонерів Приватного акціонерного товари-
ства «Калинівський Агрохім», яким надсилатимуться письмові повідомлен-
ня про проведення Загальних зборах акціонерів - 22 березня 2018 року.

Загальна кількість зареєстрованих цінних паперів (штук) - 1 584 000 
простих іменних акцій. Із них, загальна кількість голосуючих цінних паперів 
(штук) - 1 572 000 простих іменних акцій.

Дата складення Переліку акціонерів Приватного акціонерного товари-
ства «Калинівський Агрохім», які мають право на участь у Загальних збо-
рах акціонерів - 23 квітня 2018 року.

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

Від дати надіслання повідомлення до дати проведення Загальних зборів ак-
ціонери можуть, за письмовим запитом, ознайомитись з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань Порядку денного Загальних зборів акціоне-
рів Товариства, в робочі дні з 10:00 до 12:00 години години в кабінеті № 1 за 
місцезнаходженням Товариства, а саме: 22400, вулиця Чкалова, будинок 1-А, 
місто Калинівка, Вінницької області. В день проведення Загальних зборів – та-
кож у місці їх проведення за адресою: 22400, Вінницька область, місто Калинів-
ка, вулиця Чкалова, будинок 1-А, приміщення актової зали.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами по підготовці до річних Загальних зборів акціонерів - Голова 
Правління Цьома Іван Іванович. Контактний телефон: (04333) 4-02-23. 

Адреса Веб-сайту (власної Веб-сторінки) Товариства, на якому розмі-
щена інформація з Проектом рішень з питань, включених до Проекту по-
рядку денного: http://kalunagrohim.com.ua/.

ПРОЕКТ ПОРЯДКу ДЕННОГО 
(Перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Обрання Лічильної комісії.
2.Обрання Робочих органів для проведення Загальних зборів акціоне-

рів, а саме: Голови та Секретаря. 
3. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів 

Товариства. 
4. Затвердження Протоколу Реєстраційної комісії Загальних зборів акці-

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

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

2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів 

за результатами його розгляду.
8. Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за ре-

зультатами його розгляду.
9. Затвердження висновку Ревізора та річного фінансового звіту (Ба-

лансу) Товариства за 2017 рік.
10. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товари-

ства за 2017 рік.
11. Прийняття рішення про нарахування дивідендів за 2017 рік.
12. Прийняття рішення про реорганізацію Приватного акціонерного то-

вариства «Калинівський Агрохім» шляхом перетворення його в Товариство 
з обмеженою відповідальністю «Калинівський Агрохім».

13. Прийняття рішення про порядок обміну акцій Товариства, що реор-
ганізується, на частки (паї) Товариства, що створюється.

14. Затвердження плану, порядку та умов здійснення перетворення. 
15.Призначення Комісії з припинення Приватного акціонерного товари-

ства «Калинівський Агрохім». 
16. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються 

повноваження щодо: 
- складення Переліку акціонерів, що мають право вимагати здійснення 

обов'язкового викупу належних їм акцій;
- здійснення обов'язкового викупу у акціонерів належних їм акцій в по-

рядку та у строк, що передбачені чинним законодавством; 
- здійснення заходів щодо задоволення вимог кредиторів, заявлених 

до Товариства;
- проведення дії щодо забезпечення прийнятого рішення річними За-

гальними зборами акціонерів про реорганізацію Приватного акціонерного 
товариства «Калинівський Агрохім» шляхом перетворення його в Товари-
ство з обмеженою відповідальністю «Калинівський Агрохім».

17. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються по-
вноваження:

- здійснювати персональне повідомлення акціонерів, перелік яких за-
тверджено річними Загальними зборами акціонерів Товариства, про право 
вимоги обов’язкового викупу акцій, які реалізують право вимагати здійснен-
ня викупу Товариством належних їм акцій;

- повідомляти кредиторів про порядок та строк задоволення вимог кре-
диторів на підставі прийнятого рішення річними Загальними зборами акці-
онерів про реорганізацію Приватного акціонерного товариства «Калинів-
ський Агрохім» шляхом перетворення його в Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Калинівський Агрохім»;

- отримувати письмові вимоги кредиторів відповідно до чинного зако-
нодавства України.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний 
2017 рік

 Попередній 
2016 рік

Усього активів  55666 58336
Основні засоби  19471 23244
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 27056 15614
Сумарна дебіторська заборгованість 8602 19430
Грошові кошти та їхні еквіваленти 4 12
Нерозподілений прибуток -21110 -27827
Власний капітал -19072 - -25789
Статутний капітал 1980 1980
Довгострокові зобов'язання 2344 74178
Поточні зобов'язання 72394 9947
Чистий прибуток (збиток) 6717 2651
Середньорічна кількість акцій,шт. 1 584 000 1 584 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду, шт.

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 32 28
Голова Наглядової ради ПрАТ «Агрохім» Гелик Руслан Олегович

Повідомлення про виникнення особливої інформації
ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ «бРІТІШ АВТО КЛАб»
Код за ЄДРПОУ 30930046, місцезнаходження 04080, м. Київ, вул. Кири-

лівська, 39, міжміський код, телефон та факс (044)3934006 (044)3934006, 
Електронна поштова адреса office@britishautoclub.com.ua Адреса сторінки 
в мережі Інтернет,britishautoclub.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРІТІШ 
АВТО КЛАБ», повідомляє, що 27 березня 2018 року при проведені службово-
го розслідувані було виявлено факт втрати бланків суворої звітності, а саме 
Поліса обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності влас-
ників наземних транспортних засобів (діє на території України): АК/2576535;

АК/2577691;АК/2576694;АК/2576701;АК/2576776;АК/3680128; АК/3680270; 
АК/3680855; АК/3680480; АК/3680484; АК/380374; АК/3680377; АК/3680956; 
АК/4800553; АК/7802934; АЕ/3650101; АЕ/3650637; АІ/9939825; АМ/532383; 
АМ/1691456; АМ/1691729 та спеціальні знаки до Полісів обов’язкового стра-
хування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних 
засобів:АК/2576535;АК/2577691;АК/2576694; АК/2576701;АК/2576776;АК/368
0128; АК/3680270; АК/3680855; АК/3680480; АК/3680484; АК/380374; 
АК/3680377; АК/3680956; АК/4800553; АК/7802934; АЕ/3650101; АЕ/3650637; 
АІ/9939825; АМ/532383; АМ/1691456; АМ/1691729.

Просимо вважати дані бланки та знаки суворої звітності не дійсними.
27.03.2018р.
В.о. Голови Правління
ПрАТ «СК»бРІТІШ АВТО КЛАб»  Стрижко М.В.
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ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«бАРСЬКИй ПТАХОКОМбІНАТ»,

(надалі – Товариство), 
код ЄДРПОУ 00443097,

місцезнаходження: 23007, Вінницька область, Барський район, селище 
Заможне, вулиця Кармелюка, будинок 65.

Повідомляє про призначення на 27 квітня 2018 року річних За-
гальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Бар-
ський птахокомбінат» о 10:00 годині за місцезнаходженням Товари-
ства, тобто за адресою: вулиця Кармелюка, будинок 65, селище 
Заможне, барського району, Вінницької області, в приміщенні ак-
тової зали.

Реєстрація акціонерів або їх представників, які прибудуть для участі у 
річних Загальних зборах акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори), 
буде проводитися з 09:00 до 09:45 години. 

Особам, які будуть представляти повноваження акціонерів, мати 
документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України, 
а саме Довіреність. Довіреність на право участі та голосування на За-
гальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується Нотаріусом 
або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також 
може посвідчуватися Депозитарною установою у встановленому Наці-
ональною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Дові-
реність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені 
юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваже-
ною на це її установчими документами. Голосування за Довіреністю 
здійснюється так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо 
Довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирі-
шує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на 
свій розсуд. 

Дата складення Переліку акціонерів Приватного акціонерного товари-
ства «Барський птахокомбінат», які мають право на участь у Загальних 
зборах акціонерів - 23 квітня 2018 року.

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

Від дати надіслання повідомлення до дати проведення Загальних 
зборів акціонери можуть, за письмовим запитом, ознайомитись з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань Порядку денного 
Загальних зборів акціонерів Товариства, в робочі дні з 10:00 до 12:00 
години в кабінеті «Планово-економічний відділ», за місцезнаходженням 
Товариства, а саме: вулиця Кармелюка, будинок 65, селище Заможне, 
Барського району, Вінницької області. В день проведення річних Загаль-
них зборів – також у місці їх проведення за адресою: вулиця Кармелюка, 
будинок 65, селище Заможне, Барського району, Вінницької області, 
приміщення актовї зали. 

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми по підготовці до Загальних зборів- Голова Наглядової ради Маліновська 
Ольга Кузьмінічна. Контактний телефон 098-459-52-65.

Адреса Веб-сайту (власної Веб-сторінки) Товариства, на якому розмі-
щена інформація з Проектом рішень з питань, включених до Проекту по-
рядку денного: http://ptakhokombinat.at.ua/ 

ПРОЕКТ ПОРЯДКу ДЕННОГО
(Перелік питань, що виносяться на голосування): 

1. Обрання Лічильної комісії.
2.Обрання Робочих органів для проведення Загальних зборів акціоне-

рів, а саме: Голови та Секретаря. 

3. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів 
Товариства. 

4. Затвердження Протоколу Реєстраційної комісії Загальних зборів акці-
онерів Товариства.

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

6. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 
2017 рік та затвердження заходів за результатів його розгляду.

7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів 
за результатів його розгляду.

8. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та затвердження заходів 
за результатів його розгляду.

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

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

11. Прийняття рішення про нарахування дивідендів за 2017 рік.
12.Прийняття рішення про несення змін до Статуту Приватного акціо-

нерного товариства «Барський птахокомбінат» шляхом викладення його у 
Новій редакції.

13. Визначення Уповноважених осіб на підписання Нової редакції 
Статуту Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбі-
нат».

14. Визначення Уповноважених осіб для вчинення всіх дій щодо дер-
жавної реєстрації Нової редакції Статуту.

15. Затвердження внутрішніх Положень Товариства: Положення про За-
гальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову 
раду, Положення про Контролюючий орган.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)
Найменування показника Звітний 

2017 рік
Попере-

дній 
2016 рік

Усього активів 1367 1746
Основні засоби 1279 1697
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 23 35
Сумарна дебіторська заборгованість 64 13
Грошові кошти та їхні еквіваленти 1 1
Нерозподілений прибуток (3695) (3 437)
Власний капітал 912 1 170
Статутний капітал 2490 2 490
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 455 576
Чистий прибуток (збиток) (258) (37)
Середньорічна кількість акцій (шт.)  249028  249 028
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду(шт)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

0 0

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

(1,04) (0,15)

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

3 3

Голова Наглядової ради 
Приватного акціонерного товариства 
«барський птахокомбінат»             Маліновська Ольга Кузьмінічна

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

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

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «СБЕРБАНК»

2. Код за ЄДРПОУ: 25959784
3. Місцезнаходження: 01601 м. Київ, Володимирська, 46
4. Міжміський код, телефон  та факс: 044 3541515, 044 2474545
5. Електронна поштова адреса: bank@sbrf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.sberbank.ua/main_info1/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення 
Відповідно до рішення Ради Банку від 23.03.2018 №25 Корпоративним 

секретарем ПАТ «СБЕРБАНК» обрано Єренкову Інну Володимирівну (пас-
порт: СК 887752, виданий Ірпінським МВ ГУ МВС України в Київській обл. 
23.10.1998), без зазначення строку. Протягом останніх п'яти років своєї ді-
яльності посадова особа обіймала посаду начальника відділу корпоратив-
ного супроводження Юридичного управління ПАТ «СБЕРБАНК». Посадова 
особа володіє часткою у статутному капіталі емітента - 0%, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадові злочини не має.

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

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

2. Голова Правління  Князєва І.О.
23.03.2018

ПубЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СбЕРбАНК»
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ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «бІОЛІК»,
(надалі Товариство або ПрАТ «бІОЛІК»), код ЄДРПОу 00479712),

місцезнаходження: 24321, Вінницька область, місто Ладижин, вулиця 
Незалежності, будинок 118

Повідомляє про призначення на 27 квітня 2018 року річних Загальних 
зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «БІОЛІК» о 12:00 
годині за місцезнаходженням Товариства, тобто за адресою: 24321, Ві-
нницька область, місто Ладижин, вулиця Незалежності, будинок 118, 
приміщення актовї зали. 

Реєстрація акціонерів або їх представників, які прибудуть для участі у 
річних Загальних зборах акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори), 
буде проводитися з 11:00 до 11:45 години.

Особам, які будуть представляти повноваження акціонерів, мати 
документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України, 
а саме Довіреність. Довіреність на право участі та голосування на За-
гальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується Нотаріусом 
або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також 
може посвідчуватися Депозитарною установою у встановленому Наці-
ональною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Дові-
реність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені 
юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваже-
ною на це її установчими документами. Голосування за Довіреністю 
здійснюється так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо 
Довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирі-
шує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на 
свій розсуд. 

Дата складення Переліку акціонерів Приватного акціонерного товари-
ства «БІОЛІК», які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів - 
23 квітня 2018 року.

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

Від дати надіслання повідомлення до дати проведення Загальних збо-
рів, акціонери можуть, за письмовим запитом, ознайомитись з документа-
ми, необхідними для прийняття рішень питань Порядку денного Загальних 
зборів акціонерів Товариства, в робочі дні з 10:00 до 12:00 години в примі-
щенні адмінкорпусу, кабінет № 6, за місцезнаходженням Товариства, а 
саме: вулиця Незалежності, будинок 118, місто Ладижин, Вінницька об-
ласть. В день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення 
за адресою: вулиця Незалежності, будинок 118, місто Ладижин, Вінниць-
ка область, приміщення актовї зали. 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами по підготовці до Загальних зборів акціонерів - Директор Вель-
ганюк Оксана Феліксівна. Контактний тел. (04343) 6-18-47.

Адреса Веб-сайту (власної Веб-сторінки) Товариства, на якому розмі-
щена інформація з Проектом рішень з питань, включених до Проекту по-
рядку денного: http://biolikoao.ub.ua

ПРОЕКТ ПОРЯДКу ДЕННОГО 
(Перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Обрання Лічильної комісії.

2.Обрання Робочих органів для проведення Загальних зборів акціоне-
рів, а саме: Голови та Секретаря. 

3. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів 
Товариства. 

4. Затвердження Протоколу Реєстраційної комісії Загальних зборів акці-
онерів Товариства.

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

6. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 
2017 рік та затвердження заходів за результатів його розгляду.

7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів 
за результатів його розгляду.

8. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та затвердження заходів 
за результатів його розгляду.

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

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

11. Прийняття рішення про нарахування дивідендів за 2017 рік.
12. Відкликання Ревізійної комісії Товариства.
13. Обрання Ревізійної комісії Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових Договорів (Контрактів), що 

укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.
15. Обрання особи, яка уповноважується на підписання Договорів 

(Контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний 
2017 рік

 Попере-
дній

2016 рік
Усього активів 4 4814 33746
Основні засоби  26 521 25231
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 13 803 4431
Сумарна дебіторська заборгованість 2 690 1780
Грошові кошти та їхні еквіваленти 1 1336
Нерозподілений прибуток 7 833 7847
Власний капітал 21 999 22013
Статутний капітал 14 166 474 14 166 474
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 22 815 11 567
Чистий прибуток (збиток) 184 480
Середньорічна кількість акцій,шт. 337 297 337 297
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду, шт.

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

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

0,54 1,42

Численність працівників на кінець періоду (осіб) 87 78

Голова Наглядової ради ПрАТ «бІОЛІК» Сандул Павло Петрович 

ПРАТ «ГРАНІТ» 
(код ЄДРПОУ 14243982) , що знаходиться за адресою : 17500, Черні-

гівська обл., м. Прилуки, вул. Індустріальна, 6 ( надалі Товариство) пові-
домляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, 
які відбудуться 30 квітня 2018 року об 11.00 годині за адресою : 17500, 
чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Індустріальна, 6, кабінет дирек-
тора.

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитися з 10.00 до 
10.45 години в день та за місцем проведення зборів. Для реєстрації необ-
хідно мати документ, що посвідчує особу, для представників акціонерів – 
довіреність на право участі та голосуванні у зборах, оформлена у відповід-
ності до чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосуванні 
на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо 
голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із за-
значенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. 
Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати 
саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність 
не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання 
щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

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

Проект порядку денного.
1. Обрання лічильної комісії. 
2. Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів 

акціонерів, обрання голови та секретаря зборів.

3. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності у 
2017 році.

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

наслідками розгляду звіту. 
5. Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік. Затвердження висновків Ре-

візора.
6. Затвердження Річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку товариства або покриття збитків Товариства за 

2017 рік.
7. Про значні правочини Товариства.
Ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з 

питань проекту порядку денного загальних зборів , акціонери мають мож-
ливість з понеділка по п’ятницю з 8.00 по 17.00 за адресою : 17500, Чер-
нігівська обл., м. Прилуки, вул. Індустріальна, 6, кабінет директора. По-
садова особа , відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами - директор Харченко Володимир Миколайович. Адреса 
власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень 
щодо кожного з питань , включених до проекту порядку денного: 
http://14243982.wix.com/granit. Пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного загальних зборів товариства вносяться акціоне-
рами не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акці-
онерного товариства. 

Довідки за телефоном (04637) 50551

Наглядова рада ПрАТ «Граніт» 
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У відповідності до ч.1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» 
повідомляємо про скликання річних (чергових) Загальних зборів акціонерів 
ПубЛІчНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВ-
ОПОРЯДКОМПЛЕКТ» (місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Бу-
діндустрії, буд. 9) (далі – Товариство), для вирішення наступних питань: 

ПОРЯДОК ДЕННИй:
1. Обрання членів лічильної комісії. 
2. Зміна типу Товариства.
3. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2017 рік. 

Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за 

наслідками його розгляду.
5. Звіт Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2017 рік. 

Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Встановлення кількісного складу та обрання персонального складу 

Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про 
обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами 
Наглядової ради.

10. Затвердження статуту Товариства в новій редакції.
11. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 

2017 рік.
Річні (чергові) загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 30 квіт-

ня 2018 року о 10:00 годині за адресою: 01013, м. Київ, вул. будінду-
стрії, буд. 9 кімната 307 (3-й поверх).

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у позачергових за-
гальних зборах Товариства буде проводитись 30 квітня 2018 року з 09:00 
години по 10:00 годину за адресою: 01013, м. Київ, вул. будіндустрії, 
буд. 9 кімната 307 (3-й поверх).

Реєстрація акціонерів (їх) представників для участі у річних (чергових) 
загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які 
мають право на участь у загальних зборах Товариства станом на 
22.03.2018.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а 
представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти 
інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами 
чинного законодавства. 

Акціонери Товариства або їх уповноважені представники можуть озна-
йомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного річних (чергових) Загальних зборів акціонерів Товариства від 
дати надіслання повідомлення до дати проведення загальних зборів у робо-
чі дні з понеділка по п’ятницю з 08:00 год. до 16.30 год. (обідня перерва з 
12:30 год. до 13:00 год.) за місцезнаходженням ПАТ «Київопорядкомплект»: 
01013, м. Київ, вул. будіндустрії, буд. 9 кімната 307 (3-й поверх).

Інформацію з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного річних (чергових) загальних зборів акціонерів 
Публічного акціонерного товариства «КИЇВОПОРЯДКОМПЛЕКТ» можна 
знайти на веб-сайті Товариства: «www.oporyad.kiev.ua».

У день проведення річних (чергових) Загальних зборів акціонерів Това-
риства ознайомитися з документами можливо у місці проведення річних 
(чергових) Загальних зборів акціонерів Товариства з 09:00 години до 10:00 
години.

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами є Ющенко Іван Петрович.

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ! (акціонерам)
ПРИВАТНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«МАШИНОбуДІВНИй ЗАВОД «ВІСТЕК»
(84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, буд. 6, код за ЄДРПОУ 

31226457)
«27» квітня 2018 року відбудуться чергові загальні збори акціонерів 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАШИНОБУДІВНИЙ ЗА-
ВОД «ВІСТЕК» (далі - ПрАТ «ВІСТЕК», Товариство) за адресою: 84500, 
м. бахмут, Донецька область, вул. Миру, буд. 6, адміністративна бу-
дівля Товариства, кімната 204.

Початок зборів о 12 (дванадцятій) годині 00 (нуль) хвилин. Реєстрація 
акціонерів (їх представників) для участі у чергових загальних зборах буде 
проводитись «27» квітня 2018 року за місцем проведення зборів з 10 (деся-
тої) години 00 хвилин до 11 (години) години 00 хвилин. Дата складення пе-
реліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на дату 
проведення зборів - «23» квітня 2018 року.

Для реєстрації та участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі 
документ, що посвідчує особу. Представники акціонерів повинні мати до-
кумент, який посвідчує право їх участі і голосування на чергових загальних 
зборах, оформлений відповідно до діючого законодавства, та документ, що 
посвідчує особу.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання (переобрання) членів Лічильної комісії.
2. Обрання (переобрання) Голови та Секретаря Загальних зборів.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
4. Звіт про корпоративне управління. Прийняття рішення за наслідками 

розгляду Звіту про корпоративне управління.
5. Річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності та ба-

ланс ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАШИНОБУДІВНИЙ 
ЗАВОД «ВІСТЕК» за 2017 рік. Звіт Генерального директора Товариства за 
2017 рік.

6. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи 
Товариства за 2017 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії за 
2017 рік.

7. Затвердження річного звіту про результати фінансово-господарської 
діяльності та балансу Товариства за 2017 рік.

8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 
Генерального директора Товариства та Ревізійної комісії Товариства.

9. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік. Затвер-
дження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за під-
сумками роботи за 2017 рік з врахуванням вимог діючого законодавства.

10. Визначення основних напрямків та стратегічних планів діяльності 
Товариства. Затвердження річного бюджету Товариства на 2018 рік.

11. Попереднє надання згоди Загальними зборами акціонерів на вчи-
нення Товариством протягом року значних правочинів.

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

Право участі у чергових загальних зборах мають особи, які є власника-
ми акцій на день проведення загальних зборів та/або їх уповноважені пред-
ставники. Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного 
загальних зборів акціонерів товариства, будуть прийматися не пізніше ніж 
за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо канди-
датів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати про-
ведення загальних зборів. Місце прийому пропозицій - місце знаходження 
товариства: Донецька область, 84500, м. Бахмут, вул. Миру. буд. 6, адміні-
стративна будівля Товариства, кімната № 204.

З проектами документів, що стосуються загальних зборів, акціонери можуть 
ознайомитися за місцем знаходження товариства (Донецька область, 84500, 
м. Бахмут, вул. Миру, буд. 6, адміністративна будівля Товариства, кімната № 204) 
з 10-00 до 17-00 годин у робочий час, перерва на обід з 12.00 до 13.00.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами: радник генерального директора з правового за-
безпечення Гац Л.В. 

Довідки за телефоном: (0627) 44-69-24 та за місцем знаходження Това-
риства 

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

Найменування показника

Період

Звітний 
2017 рік

Попере-
дній 

2016 рік
Усього активів 160 523 205 041
Основні засоби (за залишковою вартістю) 28 657 29 486
Запаси 46 054 56 040
Сумарна дебіторська заборгованість 80 832 106 663
Гроші та їх еквіваленти 366 8 814
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 26 774 62 768
Власний капітал 43 661 79 655
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 13 512 13 512
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 780 1 082
Поточні зобов'язання і забезпечення 116 082 124 304
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (35 994) 34 138
Середньорічна кількість акцій (шт.) 54 047 200 54 047 200
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

(0,66597) 0,63163

Затверджено Наглядовою Радою Товариства

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ПубЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
АКцІОНЕРНИй бАНК «уКРГАЗбАНК»

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

І. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: ПубЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО АКцІОНЕРНИй бАНК «уКРГАЗбАНК» 
2. Код за ЄДРПОУ: 23697280 
3. Місцезнаходження: україна, м. Київ, Солом'янський район, 

вул. Єреванська, 1, індекс 03087 
4. Міжміський код, телефон та факс: +38 (044) 594-11-04 
5. Електронна поштова адреса: ndudnyk@ukrgasbank.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.ukrgasbank.com
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента 
ІІ. Текст повідомлення

Дата 
вчинення 

дії

Зміни 
(призна-

чено, 
звільнено, 

обрано 
або 

припине-
но 

повнова-
ження)

Посада

Прізвище, 
ім'я, по 

батькові 
фізичної 

особи або 
повне 

наймену-
вання 

юридичної 
особи

Паспортні 
дані 

фізичної 
особи або 
ідентифі-
каційний 

код за 
ЄДРПОу 
юридич-
ної особи

Розмір 
частки 

в 
статут-
ному 

капіталі 
емітен-

та (у 
відсо-
тках)

1 2 3 4 5 6
23.03.2018 припинено 

повнова-
ження

Член Правлiння 
АБ «УКР 

ГАЗБАНК»

Тютюн Iнна 
Богданiвна

- 0

Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 23.03.2018 
(протокол №8) припинено повноваження члена Правлiння АБ «УКРГАЗ-
БАНК» Тютюн Iнни Богданiвни.
На посадi члена Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» Тютюн I.Б. перебувала 
1  рiк 6 мiсяцiв. 
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. 
Посадова особа часткою в статутному капiталi АБ «УКРГАЗБАНК» не 
володiє. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має.
23.03.2018 обрано Член Правлiння 

АБ «УКРГАЗ-
БАНК»

Бережний 
Олексiй 
Миколайович

- 0

Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 23.03.2018 
(протокол №8) Бережного Олексiя Миколайовича обрано з 26.03.2018 
членом Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» строком на 5 (п’ять) рокiв. 
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
Посадова особа часткою в статутному капiталi АБ «УКРГАЗБАНК» не 
володiє. 
Змiни вiдбулися на пiдставi рiшення Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» 
вiд 23.03.2018 (протокол №8).
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. 
Протягом останнiх п'яти рокiв Бережний О.М. обiймав такi посади:
- 10.2012-12.2013 – начальник департаменту нагляду за нормативно-
правовою вiдповiднiстю та фiнансового монiторингу ПАТ «Укрсоцбанк», 
член Правлiння ПАТ «Укрсоцбанк»;
- 12.2013-04.2014 – директор департаменту комплаєнсу ПАТ «Укрсоц-
банк», член Правлiння ПАТ «Укрсоцбанк»;
- 04.2014-01.2015 – Керiвник Служби фiнансового монiторингу 
Нацiонального банку України;
- 01.2015-04.2015 – директор Департаменту фiнансового монiторингу 
Нацiонального банку України;
- 04.2015-10.2015 – Головний радник Голови Правлiння групи радникiв 
Голови Правлiння АТ «Укрексiмбанк»;
- 11.2015-04.2016 – заступник Голови Правлiння – директор департамен-
ту фiнансового монiторингу ПАТ АКБ «Хрещатик»;
- 12.2016-03.2018 – член Правлiння ПАТ КБ «Приватбанк», вiдповiдальний 
за фiнансовий монiторинг i комплаєнс;
З 03.2018 – директор департаменту фiнансового монiторингу АБ «УКР-
ГАЗБАНК».

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

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

Перший заступник Голови Правлiння Аб «уКРГАЗбАНК» ___ Кравець 
Андрiй Миколайович (підпис) М. П. 26.03.2018

Повідомлення 
про проведення загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПОЛТАВАЗООВЕТПРОМПОСТАч» 

(код ЄДРПОУ 00727216, місцезнаходження: 36008, м. Полтава, 
вул. Автобазівська, 3-Б)

повідомляє акціонерів, про проведення чергових Загальних зборів 
акціонерів

Дата, час та місце проведення: 27 квітня 2018 року о 16-30 год. за 
адресою: 36008, м. Полтава, вул. Автобазівська, 3-б, 2-й поверх, 
каб.  201. Реєстрація учасників зборів буде здійснюватися 27 квітня 
2018 року з 16-00 до 16-15 год. за місцем їх проведення. Для реєстрації 
та участі у зборах необхідно мати документ, що посвідчує особу, а 
представникам акціонерів, додатково, довіреність на право участі у 
зборах, оформлену відповідно до чинного законодавства України. Пе-
релік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціоне-
рів ПрАТ «Полтавазооветпромпостач», буде складено станом на 24 го-
дину 23 квітня 2018 року.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів. Обрання го-

лови та секретаря Загальних зборів акціонерів. Затвердження регламенту 
Загальних зборів акціонерів. 

2. Затвердження звіту Правління ПрАТ «Полтавазооветпромпостач» 
про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2017 рік.

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

4. Звіт Ревізора ПрАТ «Полтавазооветпромпостач» про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік. За-
твердження порядку розподілу прибутку і збитків товариства за 2017 рік.

6. Припинення повноважень Ревізора. Обрання Ревізора. Затверджен-
ня умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором, 
встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується 
на підписання договору з Ревізором.

7. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради товари-
ства. Обрання голови та членів Наглядової ради товариства. Затверджен-
ня умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, вста-
новлення розміру винагороди. Обрання особи, яка буде уповноважена на 
підпис цих договорів.

8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.
Особам, які прибудуть для участі у роботі Загальних зборів акціонерів, 

при собі мати документи, що посвідчують особу (паспорт), представникам 
акціонерів – належним чином оформлену довіреність та документ, що по-
свідчує особу (паспорт). З документами, що є необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися за 
адресою: 36008, м. Полтава, вул. Автобазівська, 3-б, 2-й поверх, каб. 201. 
у робочі дні тижня з 9-00 до 10-00.
Основні показники фінансово – господарської діяльності підприєм-

ства 2017 (тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний Попере-
дній

Усього активів 17041 14810
Основні засоби 5136 5332
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 6835 3754
Сумарна дебіторська заборгованість 4720 4476
Грошові кошти та їх еквіваленти 225 982
Нерозподілений прибуток -3727 -4263
Власний капітал 2723 2187
Статутний капітал 516 516
Довгострокові зобов’язання 3580 3164
Поточні зобов’язання 10738 9459
Чистий прибуток (збиток) 0 0
Середньорічна кількість акцій (штук) 2062340 2062340
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

28 39

Довідки за телефоном: (0532) 59-27-92. Адреса веб-сайту, на якому 
розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включе-
них до проекту порядку денного: http://www.poltavazoovet.com/einfo/. Осо-
ба, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, що 
є необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – головний 
бухгалтер Домшенко Т. О. 

Голова правлiння  чепурко Ігор Володимирович
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Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні) за 2017 рік

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

ТОВАРИСТВО З ОбМЕжЕ-
НОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"буДСПЕцСЕРВIС", 
32555547м. Київ , Печерський, 01103, 
м. Київ, вул. Михайла Драгомiрова, 
буд. 16, прим. 270 (044) 2200022,

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

26.03.2018

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

www.bss.informs.net.ua

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Кроу Хорват ЕйСi 
Україна", 33833362 Товариство з 
обмеженою вiдповiдальнiстю "Кроу 
Хорват ЕйСi Україна", 33833362

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

Емітент не є акціонерним товари-
ством

6. Інформація про дивіденди.
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства 1. Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн)
Найменування показника Період

звітний попере-
дній

Усього активів 2544490 2452833
Основні засоби (за залишковою вартістю) 6888 6728
Довгострокові фінансові інвестиції 0 70635
Запаси 856225 808923
Сумарна дебіторська заборгованість 846003 712023
Грошові кошти та їх еквіваленти 24723 27220
Власний капітал -279620 -239441
Статутний капітал 660000 600000
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-939620 -839441

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 1133943 1131362
Поточні зобов'язання і забезпечення 1690167 1560912
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0 0

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

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 0 0
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

90966,524 296164

у відсотках від 
статутного капіталу

13,78 49,36

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

0 0

Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні) за 2017 рік

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

ТОВАРИСТВО З ОбМЕжЕ-
НОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"СЕРВIС-ТЕХНОбуД" , 
33744388м. Київ , Печерський, 01042, 
м. Київ, вул. Саперне поле, буд. 5 
(044) 528-06-90,

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

26.03.2018

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

www.st.informs.net.ua

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Кроу Хорват ЕйСi 
Україна", 33833362 Товариство з 
обмеженою вiдповiдальнiстю "Кроу 
Хорват ЕйСi Україна", 33833362

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

Емітент не є акціонерним товари-
ством

6. Інформація про дивіденди.
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 1615644 1360356
Основні засоби (за залишковою вартістю) 39779 33761
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 746240 843840
Сумарна дебіторська заборгованість 280991 230232
Грошові кошти та їх еквіваленти 479 9721
Власний капітал 331702 439294
Статутний капітал 660000 600000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -328298 -160706
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 632322 460707
Поточні зобов'язання і забезпечення 651620 460355
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0 0

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

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 0 0
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

50982,463 750

у відсотках від 
статутного капіталу

0,077 0,002

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

0 0

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство Ау-

диторська фірма «Де Візу» 
2. Код за ЄДРПОУ: 22917414
3. Місцезнаходження: 01001 Київ, Малопідвальна , 10, оф.11
4. Міжміський код, телефон та факс: 044-279-00-00, 044-279-40-00
5. Електронна поштова адреса: www.devisu.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.devisu.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу по-

садових осіб емітента
ІІ. Текст Повідомлення 

Лавренко Тетяна Миколаївна звільнена з посади головного бухгалтера 
ПрАТ АФ «Де Візу» наказом В.о. Генерального директора ПрАТ АФ «Де 
Візу» № 19-К/З від 23.03.2018 року за власним бажанням. Непогашеної су-
димості за корисливі злочини не має. Пакетом акцій в статутному капіталі 
не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних фізичною особою не на-
дано. На посаді перебувала з 11.09.2017 по 23.03.2018 року. Замість звіль-
неної особи на посаду головного бухгалтера нікого не призначено.

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

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

2. В.о. Генерального директора  Іващенко В.П.
23.03.2018

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
АуДИТОРСЬКА фІРМА «ДЕ ВІЗу»
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Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні) за 2017 рік

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

ТОВАРИСТВО З ОбМЕжЕ-
НОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"IНВЕСТ-буДРЕСуРС", 
33599166м. Київ , Печерський, 01015, 
м. Київ, вул. Iвана Мазепи, будинок 38 
(044) 528-04-19,

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

26.03.2018

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

www.invest-budresurs.informs.net.ua

4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської 
фірми (П. І. Б. аудитора - фізич-
ної особи - підприємця), якою 
проведений аудит фінансової 
звітності

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Кроу Хорват ЕйСi 
Україна", 33833362 Товариство з 
обмеженою вiдповiдальнiстю "Кроу 
Хорват ЕйСi Україна", 33833362

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

Емітент не є акціонерним товари-
ством

6. Інформація про дивіденди.
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попе-

редній
Усього активів 154873 203094
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1134 162
Довгострокові фінансові інвестиції 40881 43725
Запаси 83910 116857
Сумарна дебіторська заборгованість 1838 6059
Грошові кошти та їх еквіваленти 4777 6276
Власний капітал -111685 -38132
Статутний капітал 21389 16389
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -133074 -54521
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 5907 45253
Поточні зобов'язання і забезпечення 260651 195973
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 0 0
Цінні папери власних 
випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

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

0 0

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «уКРАЇНСЬКА АГРАРНО - СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ»

2. Код за ЄДРПОУ: 22800936
3. Місцезнаходження: 04070 м. Київ, Ярославська, буд. 58
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 56-65-25, (044) 585-94-02
5. Електронна поштова адреса: uaic@uaic.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://uaic.com.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім 
публічного акціонерного товариства)

ІІ. Текст Повідомлення 
Приватне акцiонерне товариство «Українська аграрно-страхова 

компанiя» 23.03.2018 року отримало вiд Публічного акціонерного товари-

ства «Національний депозитарій України» перелік акціонерів, яким надси-
латиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акці-
онерного товариства станом на 19.03.2018 р. Товариству стало відомо, що 
пакет акцій у юридичної особи - Товариство з обмеженою відповідальністю 
Агрофірма «Добробуд» (ідентифікаційний код 32682703, місцезнаходжен-
ня: 39100, Полтавська область, Козельщинський район, смт.Козельщина, 
вул.Остроградського, буд.8) змінився розмір пакету акцій, а саме:

- розмір частки акціонера в загальній кількості акцій до зміни розміру 
пакета акцій - 34 188 акцій; 48,84%; 

- розмір частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни розміру 
пакета акцій - 59 325 акцій; 84,75%;

- розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій до змі-
ни розміру пакета акцій - 34 188 акцій; 48,84%; 

- розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій після 
зміни розміру пакета акцій - 59 325 акцій, 84,75%.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 2. Голова правління Іщук О.П. 26.03.2018

ПРАТ «бІЛОцЕРКІВСЬКЕ ПТАХОПІДПРИЄМ-
СТВО» Повідомляє про те, що проведення чергових загальних 
зборів акціонерів, відбудеться 30 квітня 2018 року о 10.00, за адре-
сою: 09175, Київська область, білоцерківський район, с. Мала 
Вільшанка вул. Перемоги, 30 

Порядок денний: 
1. Про обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря за-

гальних зборів акціонерів. Затвердження регламенту зборів.
2. Звіт Директора про результати фінансово - господарської діяль-

ності ПрАТ «Білоцерківське птахопідприємство» за 2017 рік.
3. Звіт та висновки Ревізора про результати фінансово-

господарської діяльності підприємства за 2017 рік. 
4. Звіт Наглядової ради.
5. Затвердження річної фінансової звітності та балансу товари-

ства за 2017 рік. 
6. Затвердження та розподіл прибутку за 2017 рік
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись 

акціонерним товариством на протязі 2017 року.
Реєстрація акціонерів проводиться з 08.30 до 09.30 за місцем про-

ведення зборів на підставі документу, що посвідчує особу, та дору-
чення оформленого згідно з чинним законодавством для представни-
ків акціонерів. 

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства: адреса 
09175, Київська область, Білоцерківський район, с. Мала Вільшанка 
вул. Перемоги, 30 у робочі дні (пн. - пт.), з 08.00 до 12.00 години 

Тел. для довідок (068) 7766595
Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного то-

вариства подається відповідно до чинного законодавства. 
Основні показники 

фінансово-господарської діяльності підприємства за 2017 рік
(тис. грн.):

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів (баланс) 5291 5319
Основні засоби 2106 2156
Довгострокові фінансові інвестиції 2 2
Запаси,біологічні активи 2949 2729
Сумарна дебіторська 
заборгованість

336 156

Грошові кошти та їх еквіваленти 73 73
Нерозподілений прибуток 244,5 242
Статутний капітал 195 195
Довгострокові зобов’язання  0 0
Поточні зобов’язання 176 209
Чистий збиток (прибуток)  2,5 0,7
Середньорічна кількість акцій (шт..) 19463 19463
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

3 3
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІчНИХ ЗАГАЛЬНИХ 

ЗбОРІВ АКцІОНЕРІВ 

ПРИВАТНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ЗАТИШАНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТ-

НЕ ПІДПРИЄМСТВО-15115»
Повне найменуван-
ня:
місцезнаходження 
Товариства:

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАТИШАНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО-15115»
66740, провул. Будівельний, б.14, 
смт Затишшя, Фрунзівський район, 
Одеська область

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

30 квітня 2018 року о 12:00 за адресою: Одесь-
ка область, Фрунзівський район, смт. Затишшя, 
провул. Будівельний, б.14, відбудуться загальні 
збори акціонерів на 2-му поверсі адміністративної 
будівлі кабінет директора № 1

Час початку і 
закінчення 
реєстрації акціоне-
рів для участі у 
загальних 
зборах

Час початку реєстрації акціонерів - 11:30.
Час закінчення реєстрації акціонерів - 11:55.

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

24 квітня 2018 року

Перелік питань 
включені до проекту 
порядку денного:

1. Обрання Голови та членів лічильної комісії, 
прийняття рішення про припинення їх 
повноважень. Обрання голови та секретаря 
річних загальних зборів акціонерів. Прийняття 
рішень з питань проведення річних загальних 
зборів акціонерів. Затвердження порядку та 
способу засвідчення бюлетеня для голосування 
на загальних зборах акціонерів.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту директора Товариства про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства 
за 2017 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.
4. Затвердження висновків та прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії 
(Ревізора) Товариства за підсумками перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства 
за результатами 2017 року.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 
2017 рік.
Розподіл прибутку, покриття збитків Товариства, 
прийняття рішення про виплату дивідендів та їх 
розмір з урахування вимог законодавства 
України.

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

З документами (матеріалами) до проекту 
порядку денного, під час підготовки до загальних 
зборів, акціонери Товариства можуть, за 
окремим запитом, ознайомитись у робочі дні з 
09:00 до 17:00 (перерва: 13:00-14:00) за 
адресою: Одеська область, Фрунзівський район, 
смт. Затишшя, провул. Будівельний, 14, 
2-й поверх адміністративної будівлі кабінет № 1 
директора. В день проведення загальних зборів 
ознайомлення акціонерів з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного відбувається у місці 
проведення загальних зборів акціонерів. 
Посадова особа Товариства, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – Директор Вальт Альона 
Олександрівна.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена 
інформація з проектом рішень щодо кожного з 
питань, включених до проекту порядку денного, 
а також інформація, згідно вимого частини 4 
ст. 35 Закону України «Про акціонерні 
товариства» zatishanske-atp-15115.pat.ua.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІчНИХ ЗАГАЛЬНИХ 

ЗбОРІВ АКцІОНЕРІВ 

ПРИВАТНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ВЕЛИКОМИХАйЛІВСЬКЕ АВТО-
ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15141»

Повне найменуван-
ня:
місцезнаходження 
Товариства:

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВЕЛИКОМИХАйЛІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 15141»
67100, вул. Леніна, б.4, 
смт Велика Михайлівка, 
Великомихайлівський район, Одеська область

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

30 квітня 2018 року о 15:00 за адресою: Одесь-
ка область, Великомихайлівський район, смт. 
Велика Михайлівка, вул. Леніна, б.4, відбудуться 
загальні збори акціонерів в кабінет № 1 диспетче-
ра на 1-му поверсі адмінбудівлі 

Час початку і 
закінчення 
реєстрації акціоне-
рів для участі у 
загальних зборах

Час початку реєстрації акціонерів - 14:30.
Час закінчення реєстрації акціонерів - 14:55.

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

24 квітня 2018 року

Перелік питань 
включені до проекту 
порядку денного та 
проекти рішень 
щодо кожного 
питання, включених 
до проекту порядку 
денного:

1. Обрання Голови та членів лічильної комісії, 
прийняття рішення про припинення їх 
повноважень. Обрання голови та секретаря 
річних загальних зборів акціонерів. Прийняття 
рішень з питань проведення річних загальних 
зборів акціонерів. Затвердження порядку та 
способу засвідчення бюлетенів для 
голосування на загальних зборах акціонерів.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту директор Товариства про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства 
за 2017 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Наглядової Ради Товариства за 2017рік.
4. Затвердження висновків зовнішнього аудиту 
та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту аудитора за підсумками перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства 
за результатами 2017 року.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 
2017 рік.
6. Розподіл прибутку, покриття збитків 
Товариства, прийняття рішення про виплату 
дивідендів та їх розмір з урахування вимог 
законодавства України.

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

З документами (матеріалами) до проекту 
порядку денного, під час підготовки до 
загальних зборів, акціонери Товариства можуть, 
за окремим запитом, ознайомитись у робочі дні 
з 09:00 до 17:00 (перерва: 13:00-14:00) за 
адресою: Одеська область, 
Великомихайлівський район, смт Велика 
Михайлівка, вул. Леніна, 4, кабінет № 1 
диспетчера на 1-му поверсі адмінбудівлі. В 
день проведення загальних зборів 
ознайомлення акціонерів з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного відбувається у місці 
проведення загальних зборів акціонерів. 
Посадова особа Товариства, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – Директор Струк Геннадій 
Володимирович.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена 
інформація з проектом рішень щодо кожного з 
питань, включених до проекту порядку денного, 
а також інформація, згідно вимого частини 4 
ст. 35 Закону України «Про акціонерні 
товариства» velikomihaylivske-atp-15141.pat.ua.
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифіка-
ції «ЛуГАНСЬКГАЗ» (надалі – «Товариство»), код ЄДРПОУ: 05451150, 
місцезнаходження якого: 93400, Україна, Луганська область, м. Сєвєро-
донецьк, вул. Гагаріна, буд. 87, повідомляє про проведення річних За-
гальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори») 
29  квітня 2018 року о 10.00 годині за адресою: 93400, Луганська об-
ласть, м. Сєвєродонецьк, проспект центральний, 59 (4-й поверх, 
Зала засідань).

Реєстрація акціонерів для участі у річних Загальних зборах буде здій-
снюватися в день проведення зборів за адресою: 93400, Луганська об-
ласть, м. Сєвєродонецьк, проспект Центральний, 59 (4-й поверх, Зала 
засідань), початок реєстрації — 09.00 год., закінчення реєстрації — 
09.45 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах - 24 квітня 2018 р. (станом на 24.00 год.).

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

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

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

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

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

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

Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом за-
твердження їх у новій редакції.

13. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради То-
вариства.

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

ми Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами На-
глядової ради Товариства.

16. Затвердження змін до умов договору (контракту), що укладається з 
членами Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповнова-
жується на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами 
Ревізійної комісії Товариства.

17. Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних 
правочинів.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою https://lg.104.
ua.

Від дати надіслання цього повідомлення про проведення Загальних 
зборів Товариства до дати проведення Загальних зборів Товариства, 
акціонери мають можливість ознайомитись з матеріалами (документа-
ми), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного За-
гальних зборів акціонерів товариства, в порядку, передбаченому стат-
тею 36 Закону України «Про акціонерні товариства», у приміщенні 
Товариства за адресою: 93400, Україна, Луганська область, м. Сєвєро-
донецьк, вул. Гагаріна, буд. 87 (3-й поверх, юридичне управління Това-
риства, кім.305), щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 16:30 год. 
(обідня перерва з 12:00 год. до 12:45 год.), а в день проведення річних 
загальних зборів - також у місці їх проведення. Акціонер зобов’язаний 
підтвердити свій статус випискою з рахунку у цінних паперах акціонера, 
виданою зберігачем не раніше як за 10 календарних днів до дати озна-
йомлення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів 
із зазначеними документами є Голова правління Товариства. Контактна 
особа: Андрєєв Артем Миколайович.

Довідки за телефоном (0645) 70-05-05.
Для реєстрації та участі у річних Загальних зборах акціонерам необхід-

но мати при собі паспорт та довіреність на право участі у річних Загальних 
зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства (для представників 
юридичних та фізичних осіб).

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо 
нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може пе-

ревищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не 
пізніше ніж за 20 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. Пропозиції щодо вклю-
чення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні 
проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядо-
вої ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонова-
ний кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиція до проек-
ту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій 
формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, 
кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до пи-
тання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, 
що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу ор-
ганів Товариства. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загаль-
них зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загаль-
них зборів Товариства повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку 
передбаченому Статутом Товариства.

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

Загальна кількість акцій Товариства складає 7 302 980 шт., загальна 
кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку 
осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів 
Товариства складає 7 102 477 шт.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності Товариства 

за 2016 — 2017 р.р. (тис. грн.).
Найменування показника період

2017 рік * 2016 рік
Усього активів 1 798 925 1 666 963
Основні засоби (за залишковою вартістю) 129 152 128 151
Запаси 6 679 7 918
Сумарна дебіторська заборгованість 1 520 878 1 373 434
Гроші та їх еквіваленти 3 415 9 793
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

- 785 117 - 670 200

Власний капітал - 416 568 - 301 179
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

3 651 3 651

Довгострокові зобов'язання і забезпечен-
ня

242 908 275 951

Поточні зобов'язання і забезпечення 1 972 585 1 692 191
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

- 115 599 16 843

Середньорічна кількість акцій (шт.) 7 302 980 7 302 980
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

-15,83 2,31

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

Загальних зборах Товариства. 

ПАТ «ЛуГАНСЬКГАЗ»

ПубЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ПО ГАЗОПОСТАчАННЮ ТА ГАЗИфІКАцІЇ «ЛуГАНСЬКГАЗ»
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ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ «КОЛОННЕйД уКРАЇНА»

(далі за текстом також «Товариство»), код за ЄДРПОУ: 25395057, міс-
цезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8, повідомляє про скликання 
річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні Збори»), 
які будуть проведені 28 квітня 2018 року о 12 год. 00 хв. за місцевим 
часом за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8, 10-й під‘їзд, кімната №2.

Проект порядку денного Загальних Зборів: 
1. Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про при-

пинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Розгляд звіту виконавчого органу(генерального директора) Товари-

ства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття 

рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням ви-

мог, передбачених законом.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів 

(контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, 
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується 
на підписання договорів(контрактів) з членами Наглядової ради.

10. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних 
правочинів.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація із про-
ектом рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного 
Загальних Зборів: http://colonnade.com.ua/

Станом на дату складання переліку осіб, які повідомляються про про-
ведення Загальних зборів, а саме на 19.03.2018 року, загальна кількість 
акцій складає 12000 штук простих акцій, з них кількість голосуючих акцій 
становить 12000 штук.

Від дати надіслання цього повідомлення про проведення Загальних 
Зборів до дати проведення Загальних Зборів, акціонери мають можливість 
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного Загальних Зборів та з проектом договору про викуп това-
риством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього За-
кону України «Про акціонерні товариства», у робочі дні з 09 год. 00 хв. до 
17 год. 00 хв., за місцезнаходженням Товариства – м. Київ, вул. Іллінська, 8, 
10-й під‘їзд, кімната № 1. Відповідальна особа за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами є Генеральний директор Товариства – Святос-
лав Володимирович Ярошевич, тел. 044-537-53-90.Контактна особа Юрис-
консульт Москаленко Тарас Анатолійович

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 акціонерного товариства, а щодо кандидатів до 
складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення за-
гальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку 
денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції 
щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають міс-
тити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціоне-
ра (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена нагля-
дової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного 
загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із за-
значенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу 

та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту 
рішення, 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 акціонерне товариство не 
пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціоне-
рів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, 
що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних 
Зборах Товариства здійснюватиметься 28.04.2018 року за місцем їх 
проведення з 11 год. 30 хв. до 11 год. 45 хв. за місцевим часом.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних Зборах Товариства – 24-00 година 24.04.2018 року.

Для реєстрації та участі в Загальних Зборах Товариства, акціонерам при 
собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та відповідну 
довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

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 Національною комісією з цінних паперів та фон-
дового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загаль-
них Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, 
уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право учас-
ті та голосування на Загальних Зборах Товариства може містити завдання 
щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із 
зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. 
Під час голосування на Загальних Зборах представник повинен голосувати 
саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не 
містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо 
голосування на Загальних Зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати 
довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах декільком 
своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замі-
нити свого представника на Загальних Зборах Товариства. Надання довіре-
ності на право участі та голосування на Загальних Зборах не виключає право 
участі на цих Загальних Зборах акціонера, який видав довіреність, замість 
свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних Зборах з'явилося 
декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність 
якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декіль-
кох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних Зборах здійснюється 
за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

ПрАТ «СК «Колоннейд україна»
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СК 

«Колоннейд україна», (тис. грн.)
Найменування показника період

2017 рік* 2016 рік
Усього активів 369987 295373
Основні засоби (за залишковою вартістю) 349 438
Запаси 165 236
Сумарна дебіторська заборгованість 39318 24634
Гроші та їх еквіваленти 205404 248990
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 86440 170482
Власний капітал 97668 182529
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 8100 8100
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення 17725 12502
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -5345 40821
Середньорічна кількість акцій (шт.) 12000 12000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -445 3402

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

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

емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ДРАГIНВЕСТ» 

2. Код за ЄДРПОУ: 31031259
3. Місцезнаходження: 01135 м. Київ вул.Жилянська, 97
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 236-04-57, (044) 236-04-57
5. Електронна поштова адреса: draginvest@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.31031259.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
Рішення про звільнення прийнято Головою Правління Товариства згід-

но Наказу № 27-к від 27.03.2018 р. та заяви про звільнення з займаної по-
сади за власним бажанням. Посадова особа Корницька Зінаїда Миколаїв-
на, яка займала посаду головного бухгалтера, звільнена. Володiє часткою 
в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у роз-
мірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 03.10.2000 р. по 
27.03.2018 р. Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова 
особа не надала згоди на її розкриття. Замість звільненої особи на посаду 
головного бухгалтера нікого не призначено.

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

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

Голова правління  Євсюкова С.М.
27.03.2018 р.

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДРАГIНВЕСТ»
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ПРАТ «ПРИЛуцЬКИй М’ЯСОКОМбІНАТ» 
(код ЄДРПОУ 32275840) , що знаходиться за адресою : 17500, Чернігів-

ська обл., м. Прилуки, вул. Дружби Народів, 34 ( надалі Товариство) пові-
домляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства , які 
відбудуться 30 квітня 2018 року об 11.00 годині за адресою : 17500, чер-
нігівська обл., м. Прилуки, вул. Дружби Народів, 34, кабінет директо-
ра.

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитися з 10.00 до 
10.45 години в день та за місцем проведення зборів. Для реєстрації необ-
хідно мати документ, що посвідчує особу, для представників акціонерів – 
довіреність на право участі та голосуванні у зборах, оформлена у відповід-
ності до чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосуванні 
на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо 
голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із за-
значенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. 
Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати 
саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність 
не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання 
щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

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

Проект порядку денного.
1. Обрання лічильної комісії. 
2. Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів 

акціонерів, обрання голови та секретаря зборів.

3. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності у 
2017 році.

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

наслідками розгляду звіту. 
5. Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік. Затвердження висновків Ре-

візора.
6. Затвердження Річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку товариства або покриття збитків Товариства за 

2017 рік.
8. Про значні правочини Товариства.
Ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з 

питань проекту порядку денного загальних зборів, акціонери мають 
можливість з понеділка по п’ятницю з 8.00 по 17.00 за адресою : 17500, 
Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Дружби Народів,34, кабінет директо-
ра. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів 
з документами – директор Рожко Артем Миколайович. Адреса власного 
веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо 
кожного з питань , включених до проекту порядку денного: http://32275840.
wix.com/prilmeat. Пропозиції щодо питань, включених до проекту поряд-
ку денного загальних зборів товариства вносяться акціонерами не пізні-
ше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного 
товариства. 

Довідки за телефоном (04637) 71614. 

Наглядова рада ПрАТ «Прилуцький м’ясокомбінат»

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 
"ВIННИцЬКИй 
уНIВЕРМАГ"

2. Код за ЄДРПОУ 01557213
3. Місцезнаходження 21100, м. Вiнниця, площа Гагарiна, 2
4. Міжміський код, телефон та факс (0432)53-03-68 (0432)53-05-83
5. Електронна поштова адреса univgbuh@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

univ.ucoz.org

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

II. Текст повідомлення
За рiшенням рiчних загальних зборiв товариства (Протокол 1/18 вiд 

22.03.2018 р.) в персональному складi посадових осiб товариства вiдбулись 
наступнi змiни: у зв’язку з закiнченням строку дiї повноважень голови та 
членiв ревiзiйної комiсiї:

Припинено повноваження:
Голова ревiзiйної комiсiї - Бойчук Iрина Андрiївна, розмiр пакета акцiй, 

що належать особi – 340 грн. 60 коп., що складає 0,0007 % в статутному 
капiталi товариства. Бойчук I.А. займала посаду голови ревiзiйної комiсiї 5 
рокiв.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має.

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
За рiшенням рiчних загальних зборiв товариства (Протокол 1/18 вiд 

22.03.2018 р.) в персональному складi посадових осiб товариства вiдбулись 
наступнi змiни у зв’язку з закiнченням строку дiї повноважень голови та 
членiв ревiзiйної комiсiї:

Припинено повноваження:
Члена ревiзiйної комiсiї -Ковель Олена Василiвна розмiр пакета акцiй, 

що належать особi – 111,80 грн., 
що складає 0,0002 % в статутному капiталi товариства. Ковель О.В. 

займала посаду члена ревiзiйної комiсiї 5 рокiв
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-

чини не має.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
За рiшенням рiчних загальних зборiв товариства (Протокол 1/18 вiд 

22.03.2018 р.) в персональному складi посадових осiб товариства вiдбулись 
наступнi змiни у зв’язку з закiнченням строку дiї повноважень голови та 
членiв ревiзiйної комiсiї:

Припинено повноваження:
Члена ревiзiйної комiсiї -Богачук Валентини Миколаївни, розмiр пакета 

акцiй, що належать особi – 2,60 грн., 

що складає 0 % в статутному капiталi товариства. Богачук В.М. займала 
посаду члена ревiзiйної комiсiї 5 рокiв

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має.

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
За рiшенням рiчних загальних зборiв товариства (Протокол 1/18 вiд 

22.03.2018 р.) в персональному складi посадових осiб товариства вiдбулись 
наступнi змiни: у зв’язку з закiнченням строку дiї повноважень голови та 
членiв ревiзiйної комiсiї:

Обрано:
Головою ревiзiйної комiсiї - Бойчук Iрину Андрiївну, розмiр пакета акцiй, 

що належать особi – 340 грн. 60 коп., що складає 0,0007 % в статутному 
капiталi товариства. Бойчук I.А. обрана на посаду строком на 5 рокiв. на 
протязi останнiх 5 рокiв займала посаду директора корпорацiї «Прем»єр-
Фiнанс».

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має.

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
За рiшенням рiчних загальних зборiв товариства (Протокол 1/18 вiд 

22.03.2018 р.) в персональному складi посадових осiб товариства вiдбулись 
наступнi змiни у зв’язку з закiнченням строку дiї повноважень голови та 
членiв ревiзiйної комiсiї:

Обрано:
Члена ревiзiйної комiсiї -Ковель Олену Василiвну розмiр пакета акцiй, 

що належать особi – 111,80 грн., 
що складає 0,0002 % в статутному капiталi товариства. Ковель О.В. на 

протязi останнiх 5 рокiв 
займала посаду бухгалтера ПрАТ «Вiнницький унiвермаг»
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-

чини не має.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
За рiшенням рiчних загальних зборiв товариства (Протокол 1/18 вiд 

22.03.2018 р.) в персональному складi посадових осiб товариства вiдбулись 
наступнi змiни у зв’язку з закiнченням строку дiї повноважень голови та 
членiв ревiзiйної комiсiї:

Обрано:
Члена ревiзiйної комiсiї -Богачук Валентину Миколаївну, розмiр пакета 

акцiй, що належать особi – 2,60 грн., 
що складає 0 % в статутному капiталi товариства. Богачук В.М. на 

протязi останнiх 5 рокiв займала посаду адмiнiстратора торгового залу 
ПрАТ «Вiнницький унiвермаг».

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має.

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
III. Підпис

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

2. Найменування посади Веретинський Олег Миколайович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 23.03.2018
(дата)
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Публічне акціонерне товариство «Київкнига» (код ЄДРПОУ: 
02471078) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціо-
нерів, які відбудуться 30 квітня 2018 року за адресою: м. Київ, 
вул. Сергієнка, 18 (на 4-му поверсі у приймальні керівника).

Початок роботи Зборів о 10.00. Реєстрація акціонерів та їх пред-
ставників з 9.00 до 9.45. Акціонери повинні надати документ, що за-
свідчує особу. Представники акціонерів – документ, що засвідчує осо-
бу та документів, що підтверджує їх повноваження, складений 
відповідно до законодавства України. Перелік осіб, які мають право на 
участь у Загальних зборах, складається станом на 24-ту годину 24 
квітня 2018 року.

До порядку денного зборів включені наступні питання:
1. Обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загальних 

зборів товариства.
2. Про затвердження регламенту та порядку голосування Загаль-

них зборів.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяль-

ності Товариства за 2017 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу 

Товариства за 2017 рік.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства, 

річних результатів діяльності Товариства, звітів Наглядової ради та 
Правління товариства.

7. Про зміну складу посадових осіб Товариства.
Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, 

необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних 
зборів за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Сергієнка, 18 (на 
4-му поверсі у приймальні керівника): - до дати проведення Загальних 
Зборів – у робочі дні з 09:00 до 16:00 (перерва з 13:00 до 14:00) за попе-
редньою домовленістю з відповідальною особою; - у день проведення 
Загальних Зборів – за місцем їх проведення. акціонерам надаються пра-
ва відповідно до вимог ст. 36 та ст. 38 Закону України «Про акціонерні 

товариства». Кожен акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, 
включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства 
не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо 
кандидатів до складу органів товариства — не пізніше ніж сім днів до 
дати проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами – В.о. Голови правління 
ПАТ «Київкнига» Сподін С.Ю. Довідки за телефоном: (044) 573-32-02.

ПАТ «Київкнига» 2017 рік
Основі показники 

фінансово-господарської діяльності підприємства 
(тис. грн.)

Найменування показника Період
2017 2016

Усього активів 2090 1169
Основні засоби (за залишковою вартістю) 598 630
Запаси 0 20
Сумарна дебіторська заборгованість 66 153
Гроші та їх еквіваленти 1426 366
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-582 -653

Власний капітал 937 866
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 491 491
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 1153 303
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

71 17

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1963828 1963828
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

0,04 0

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

0,04 0

Правління ПАТ «Київкнига»

ДО ВІДОМА АКцІОНЕРІВ 

ПАТ «КИЇВКНИГА»

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

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

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ВИШНІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ»

Код за ЄДРПОУ: 19405366
Місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, 

м. Вишневе, вул. Ломоносова, буд. 34
Міжміський код, телефон та факс: (067) 575-61-20
Електронна поштова адреса: 19405366@atrep.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://19405366.infosite.com.ua/ 
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. Текст повідомлення

Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВСРБУ» (Про-
токол №1/2018 від 23.03.2018р.) (надалі – Товариство) відбулися на-
ступні зміни складу посадових осіб емітента:

Припинено повноваження. Член Наглядової ради – Тітко Михайло 
Олександрович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою 
не надано) з 23.03.2018 р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на 
підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2018 від 
23.03.2018 р.). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Від-
сутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Перебу-
вав на посаді з 25.06.2016 р. по 23.03.2018 р.

Обрано. Член Наглядової ради – Осика Олександр Вікторович (згоду 
на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 
23.03.2018 р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рішен-
ня загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2018 від 23.03.2018 р.). 
Строк, на який призначено особу – 3 роки. Частка, якою володіє в статут-
ному капіталі емітента: 9,99%. Відсутня непогашена судимість за корис-
ливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа протягом 

останніх п'яти років: ТОВ «Соната груп» Директор, ФОП Осика О.В.
Обрано. Член Наглядової ради – Нечитайло Надія Володимирівна 

(згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 
23.03.2018 р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рі-
шення загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2018 від 23.03.2018 р.). 
Строк, на який призначено особу – 3 роки. Частка, якою володіє в ста-
тутному капіталі емітента: 9,99%. Відсутня непогашена судимість за ко-
рисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа протя-
гом останніх п'яти років: ТОВ «ВИШГОРОДМІСЬКРЕКОНСТРУКЦІЯ-1» 
Директор, ФОП Нечитайло Н.В.

члена Наглядової ради призначено на вакантну посаду, у зв’язку 
із прийнятим рішенням про внесення змін до Статуту Товариства, 
згідно з яким Наглядова рада складається із 4 осіб.

Припинено повноваження. Ревізор – Вакуленко Оксана Миколаїв-
на (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 
23.03.2018 р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рі-
шення загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2018 від 23.03.2018 р.). 
Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Відсутня непогаше-
на судимість за корисливі та посадові злочини. Перебував на посаді з 
25.06.2016 р. по 23.03.2018 р.

Обрано. Ревізор – Янко Юрій Сергійович (згоду на розкриття пас-
портних даних фізичною особою не надано) з 23.03.2018 р. у зв’язку із 
організаційною необхідністю та на підставі рішення загальних зборів ак-
ціонерів (Протокол №1/2018 від 23.03.2018 р.). Строк, на який призна-
чено особу – 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. 
Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Інші 
посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років:  
ТОВ «Санаторно-курортний центр» Директор, ФОП Янко Ю.С.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством.

Голова правління  Козирев Микола Юрійович
26.03.2018 р.

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВИШНІВСЬКЕ СПЕцІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО-буДІВЕЛЬНЕ уПРАВЛІННЯ»
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗбОРІВ
ПРИВАТНЕ АКцІОНАРНЕ ТОВАРИСТВО 

«АГРОМАШ - Іф»
(код ЄДРПОу 32873954)

Ш А Н О В Н І    А К ц І О Н Е Р И!
Приватне акціонерне товариство «АГРОМАШ -Іф» (надалі – «Това-

риство») повідомляє Вас, що «30» квітня 2018 року об 11.00 годині за 
адресою: 76018, місто Івано-Франківськ, вулиця Височана, будинок 18 від-
будуться Загальні збори акціонерів Товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних збо-
рах відбудеться «30» квітня 2018 року з 10.00 год. до 10.30 год. за адре-
сою: 76018, місто Івано-Франківськ, вулиця Височана, будинок 18.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних збо-
рах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у Загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) 
робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства 
тобто на 24.00 годину 24 квітня 2018 року.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у Загальних збо-
рах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в ак-
ціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціоне-
ра (його представника), а в разі участі представника акціонера – також 
документів, що підтверджують повноваження представника на участь у 
Загальних зборах акціонерів Товариства.

Під час підготовки до Загальних зборів, акціонери Товариства мають 
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбуваєть-
ся від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 24 квітня 2018 
року (включно), з понеділка по п’ятницю - з 09.00 год. до 18.00 год. (обідня 
перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: 76018, місто Івано-
Франківськ, вулиця Височана, будинок 18, Приватне акціонерне товари-
ство «АГРОМАШ-ІФ» Ознайомлення акціонерів з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається також 
24 квітня 2018 року у місці проведення реєстрації для участі у загальних 
зборах.

Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Дирек-
тор Соловей О.М. тел..0342 71-22-06.

П О Р Я Д О К Д Е Н Н И й:
1. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товари-

ства;
2. Затвердження Регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства;
3. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства про результати роботи за 

2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
Ради;

4. Звіт про результати роботи Правління Товариства в 2017 році. При-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

5. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-
господарської діяльності Товариства в 2017 році. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії;

6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік; 
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Това-

риства за 2017 рік;
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік;
9. Про переобрання органів управління Товариства.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ТОВАРИСТВА ЗА 2017 рік (тис. грн.):

Найменування показника Період
На початок 

звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

Усього активів 1590552 1595239
Основні засоби 3861 270
Довгострокові фінансові інвестиції 6000 6000
Запаси 30352 30181
Сумарна дебіторська заборгованість 890093 894229
Грошові кошти та їх еквіваленти 255 247
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

(391523) (391516)

Власний капітал 12875 12875
Статутний капітал
Довгострокові зобов'язання 1120321 1120564
Поточні зобов'язання 848874 853311
Чистий прибуток (збиток) 7 8.3
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

0,0 0,0

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

0,0 0,0

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

24 12

Директор  О.М. Соловей

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів 
Товариства з проектом порядку денного 

ПубЛІчНОГО АКцІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА ПАТ «МЕНСЬКЕ АТП 17442» 

(надалі – Товариство)
Адреса місцезнаходження Товариства: м. Мена, вул. Довженка, 13-А
Повідомляємо про скликання « 30» 04. 2018 р. о 9 годині 00 хв. річних 

Загальних Зборів акціонерів Товариства, Код ЄДРПОУ03119641, місце 
проведення за адресою: 15600; м. Мена, вул. Довженка, 13-А, кабінет 
директора. 

Реєстрація акціонерів та їх представників в день за місцем проведення 
річних Загальних Зборів акціонерів Товариства з 8 год. 00хв. до 8 год.  
55 хв.

Перелік питань, 
включених до Проекту порядку денного:

1. Про обрання членів лічильної комісії.
2. Про обранняробочих органів, затвердження регламенту роботи.
3. Про порядок засвідчення бюлетенів для голосування.
4. Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність 

Товариства за 2017 р.
5. Затвердження звіту та висновків Наглядової ради за 2017 р.
6. Затвердження звіту та висновків Ревізора за 2017 р.
7. Про затвердження річного звіту Товариства, фінансової звітності та 

балансу за 2017 р.
8. Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за під-

сумками роботи у 2017 р.
9. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради 

Товариства.
10. Про припинення повноважень та обрання Ревізора Товариства.

Основні показники 
фінансово-господарської Товариства 

(тис.грн.)
Найменування показника Період 

01.01.2018 р. 01.01.2017 р.
Усього активів 192,5 213,5
Основні засоби 189,4 199,9
Довгострокові фінансові інвестиції: - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 2,2 2,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,9 11,1
Нерозподілений прибуток -336,7 -281,4
Власний капітал -83,3 -28,0
Статутний капітал 253,4 253,4
Довгострокові зобов’язання 76,0 76,0
Поточні зобов’язання 165,7 184,6
Чистий прибуток (збиток) -7,2 -55,4
Середньорічна кількість 
акцій (шт.)

1013520 1013520

Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій, протягом 
періоду 
Чисельність працівників на кінець 
періоду

1 1

Дата складення переліку акціонерів, які мають право брати участь у 
річнихЗагальних Зборах акціонерів Товариства: станом на 24 годину - на 
«27» 04 2017 року - за три робочих дні до дня проведення Загальних Збо-
рів.

Учасникам річних Загальних Зборів необхідно мати при собі документ, 
що посвідчує особу, представникам акціонерів – довіреність про передачу 
їм прав на участь у річнихЗагальних Зборах акціонерів Товариства, 
оформлену згідно з законодавством України та документ, що посвідчує 
особу. 

З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися під час підготов-
ки до річних Загальних Зборівв робочі дні з 09 год.00 хв. до 14год.00 хв., 
звернувшись за адресою місцезнаходження Товариства: м.Мена . 
вул. Довженка, 13- А , каб. директора, а також а в день проведення річ-
них Загальних Зборів - у місці їх проведення. Адреса власного веб-сайту, 
на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з пи-
тань, включених до проекту порядку денного річних Загальних Зборів 
акціонерів Товариства: www.pat-17442.in.ua. Посадова особа Товари-
ства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами 
(матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного – директор Фесюн М.П.

Директор  М.П.фесюн
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ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНСТИТуТ 
ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІй» повідомляє, про скликання річних 
загальних зборів акціонерів. Місцезнаходження: 02660, м. Київ, вулиця По-
пудренка, 52. Дата проведення: 28.04.2018р. Час початку: о 10:00 годині в 
день проведення загальних зборів. Місце проведення: 02660, м. Київ, 
пр.-т. Гагаріна, 23, офіс 1407. Час початку і закінчення реєстрації акціоне-
рів для участі у загальних зборах: з 09:45 до 10:00 години в день проведен-
ня зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: станом на 24 годину 24.04.2018р. 

Проект порядку денного:
1. Про обрання Лічильної комісії річних Загальних Зборів Акціонерів 

ПрАТ «ІНСТИТУТ ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ».
Проект рішення:
Обрати до складу лічильної комісії зборів Рагуліну Олену Миколаївну.
2. Про обрання секретаря Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ «ІНСТИ-

ТУТ ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ».
Проект рішення:
Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Бойко Олену Степанівну.
3. Про розгляд звіту Дирекції про результати діяльності ПрАТ «ІНСТИ-

ТУТ ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ» за 2017 рік.
Проект рішення:
Звіт Дирекції Товариства за 2017 рік – затвердити, роботу Дирекції за 

2017 рік визнати задовільною.
Обрати Секретарем загальних зборів акціонерів Спуріну Ольгу Борисівну.
4. Про розгляд і затвердження звіту Ревізора ПрАТ «ІНСТИТУТ ПЕРЕ-

ДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ» за 2017 рік.
Проект рішення:
Звіт Ревізора за 2016 рік затвердити.
5. Про розгляд висновку зовнішнього (незалежного) аудитора Приватне 

підприємство «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «РЕЙТИНГ-АУДИТ» за резуль-
татами аудиту фінансової звітності ПрАТ «ІНСТИТУТ ПЕРЕДОВИХ ТЕХ-
НОЛОГІЙ» за 2017 рік.

Проект рішення:
Затвердити висновок зовнішнього (незалежного) аудитора Приватне під-

приємство «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «РЕЙТИНГ-АУДИТ» за результатами 
аудиту фінансової звітності ПрАТ «СК «УКРГАЗ-СЕРВІС» за 2017 рік.

6. Про затвердження річного фінансового звіту ПрАТ «ІНСТИТУТ ПЕРЕ-
ДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ» за 2017 рік, розподіл прибутку 2017 рік.

Проект рішення:
1. Затвердити річний фінансовий звіт ПрАТ «ІНСТИТУТ ПЕРЕДОВИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ» за 2017 рік.
2. Направити всю суму одержаного за результатами діяльності у 2017р. 

прибутку на поповнення обігових коштів. Дивіденди за звітний період не 
виплачувати.

7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняться То-
вариством протягом року до дати наступних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:
Надати повноваження Генеральному Директору на укладання протягом 

2018-2019рр. (до дати зборів акціонерів), на умовах визначених рішенням 
Дирекції правочинів, предмет яких пов'язаний із предметом діяльності То-
вариства, на сукупну граничну суму 9 500 000,00 грн.

Адреса веб-сайту на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо 

кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.iat.kiev.ua/
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 

дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з матеріа-
лами, пов’язаними з порядком денним за адресою: м. Київ, пр.-т. Гагаріна, 23, 
офіс 1407, у робочі дні з 9:00год. до 13:00 години, а в день проведення загаль-
них зборів - за місцем проведення зборів. Посадова особа товариства, відпо-
відальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Комерційний 
директор Бойко О.С., довідки за телефоном: (044) 568-53-32). Пропозиції 
щодо порядку денного загальних зборів, приймаються від акціонерів у письмо-
вій формі, які мають бути надіслані рекомендованим листом за адресою 
Украї на, м. Київ, пр.-т. Гагаріна, 23, офіс 1407 не пізніше, як за 20 днів до дня їх 
проведення. Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів 
акціонери можуть користуватися правами, наданими статтями 36 та 38 Закону 
України «Про акціонерні товариства», а саме: ознайомлюватися з документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити 
пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних 
зборів. Для реєстрації й участі в загальних зборах, акціонери при собі повинні 
мати паспорт, а представники акціонерів – довіреність на право участі, оформ-
лену згідно з діючим законодавством України й паспорт. Участь та голосуван-
ня на Загальних Зборах за довіреністю здійснюється в порядку передбачено-
му статтею 39 Закону України «Про акціонерні товариства».

Голосування на річних Загальних Зборах Акціонерів із усіх питань, 
включених до порядку денного, проходить виключно з використанням бю-
летенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань по-
рядку денного й оголошення перерви в ході Загальних Зборів Акціонерів.

За станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідо-
млення про проведення річних Загальних Зборів Акціонерів, а саме на  
26 березня 2018 року, загальна кількість акцій становить 100 простих акцій, 
з них голосуючих 100.

Генеральний директор Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.) за 2017-2016рр.
Найменування показника Період

Звітний Попередній
Усього активів 5263,8 4196,6
Основні засоби (залишкова вартість) 126,4 275,4
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 3054,3 1585,7
Сумарна дебіторська заборгованість 1980,1 2243,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 160,6 83,5
Нерозподілений прибуток 330,7 367,1
Власний капітал 331,5 367,9
Статутний капітал 0,8 0,8
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 5032,3 3829,0
Чистий прибуток (збиток) 34,5 35,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 100 1000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 21 21

Повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться 30 квітня 
2018 року об 11:00 й годині в приміщенні адмінкорпусу ПрАТ «Хо-
лод», за адресою:29026, м.Хмельницький вул. Тупикова,1 2-й по-
верх.

Проект порядку денного:
1.Звіт директора про підсумки діяльності товариства за 2017 рік.
2.Звіт Наглядової ради. 3.Звіт Ревізійної комісії.
4.Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2017 рік, 

звіту Наглядової ради та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5.Переобрання керівних органів Товариства.
Реєстрація акціонерів та їх представників буде відбуватись з 9-00 

до 11-00 за місцем проведення зборів. Учасникам зборів необхідно 
при собі мати документ, що засвідчує особу, представникам – також 
довіреність. Реєстрація акціонерів буде здійснюватись на підставі за-
значених документів згідно з переліком, складеним на 24-00 годину  
24 квітня 2018 року.

З документами та матеріалами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного акціонери Товариства можуть ознайомитися за 
місцем знаходження Товариства по середам, попередньо письмово по-
відомивши про таку необхідність. Відповідальна особа – директор Ме-
ланчук В.І. Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому можна озна-
йомитись із проектами рішень з питань порядку денного: pratholod.km.ua

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис.грн.)
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 392.7 376,4
Основні засоби 154.2 163,8
Довгострокові інвестиції 2.1 2,1
Запаси 54.6 40,0
Сумарна дебіторська 
заборгованість

53.2 53,7

Грошові кошти та їх еквіваленти 1.4 0,8
Нерозподілений прибуток 37.8 36,2
Власний капітал 350.3 370,2
Статутний капітал 96.7 96,7
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 7.8 6,2
Чистий прибуток (збиток) 1.6 2,1
Середньорічна кількість 
акцій

386880 386880

Чисельність працівників на кінець 
періоду

7 6

ПРАТ «ХОЛОД» 
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До уваги акціонерів 

ПРИВАТНОГО АКцІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ 

«ЕКО-ДІМ» 
(ідентифікаційний код 05393518, місцезнаходження Товариства: 

україна, 80256, Львівська обл., Радехівський р-н, с. Оглядів, 
вул. Каштанова, 1 (далі – «Товариство»). 

Повідомляємо Вас про проведення річних Загальних зборів 
ПрАТ «Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ» (далі – «Загальні збори»). 

Місце реєстрації учасників та проведення Загальних зборів: 79059, 
м. Львів, вул. Плугова, 2, конференцзал. Дата та час початку і за-
кінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у 
Загальних зборах: 28.04.2018 року, з 09 години 30 хвилин до 09 години 
50 хвилин. Дата та час відкриття (проведення) Загальних зборів: 
28.04.2018 року о 10 годині 00 хвилин. Дата складення переліку ак-
ціонерів, які мають право участі у Загальних зборах: 24.04.2018 року 
(станом на 24 годину). 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Питання 1: Про обрання лічильної комісії Загальних зборів; Про-

ект рішення: 1. Обрати на строк до завершення Загальних зборів лі-
чильну комісію у складі Голови лічильної комісії – Фалюту Василя Іго-
ровича; члена лічильної комісії – Семаня Андрія Євстахійовича.

Питання №2: Про прийняття рішення за наслідками розгляду зві-
ту Наглядової ради Товариства; Проект рішення: 1. Затвердити звіт 
Наглядової ради про результати діяльності Товариства у 2017 році.

Питання №3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду зві-
ту Правління Товариства; Проект рішення: 1. Затвердити звіт Прав-
ління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства 
за 2017 рік.

Питання №4: Про затвердження річного звіту Товариства; Проект 
рішення: 1. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

Питання №5: Про розподіл прибутку Товариства; Проект рішен-
ня: 1. Розподілити чистий прибуток Товариства за підсумками роботи 
у 2017 році у розмірі 9558998,29 грн. наступним чином: 

- 50%, що становить 4779499,15 грн. направити на виплату диві-
дендів акціонерам ПрАТ «Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ». Виплату, 
після утримання податків, здійснити безпосередньо акціонерам та 
якщо вони будуть повернуті, як не виплачені — через депозитарну 
систему України.

Питання №6: Про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів, а саме договори кредиту, договори застави. договорів іпо-
теки, інвестиційних договорів, договорів про передачу функцій замов-
ника будівництва, догворів про спільне будівництво житла та договорів 
будівельного генпідряду і підряду, договорів поставки та договорів на 
закупівлю робіт, у тому числі за державні кошти, які можуть вчинятися 
Товариством до «28» квітня 2019 року; Проект рішення: 1. Попере-
дньо надати згоду на вчинення значних правочинів, за умови подаль-
шого погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства, а 
саме договорів кредиту, договорів застави. договорів іпотеки, інвести-
ційних договорів, договорів про передачу функцій замовника будівни-
цтва, догворів про спільне будівництво житла та договорів будівельно-
го генпідряду і підряду, договорів поставки та договорів на закупівлю 
робіт, у тому числі за державні кошти, які можуть вчинятися Товари-
ством до «28» квітня 2019 року року, за умови що гранична сумарна 
вартість кожного із вказаних правочинів не перевищує подвійної вар-
тості активів станом на 31 грудня 2017 року.

Визначити, що уповноваженою особою на підписання вищезазна-
чених значних правочинів, які можуть вчинятися у ході поточної госпо-
дарської діяльності Товариства до «28» квітня 2019 року, є Голова 
Правління Товариства.

Питання №7: Про затвердження умов договору, що укладати-
меться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру 
його винагороди (оплати), обрання особи, яка уповноважується на під-
писання договору з членом Наглядової ради. Проект рішення: 1. За-
твердити умови трудових договорів з членами Наглядової ради Това-
риства. Встановити винагороду (оплату) кожному члену Наглядової 
ради Товариства у розмірі одного посадового окладу Голови Правлін-
ня Товариства. 

- Уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори з 
членами Наглядової ради Товариства.

Питання №8: Про внесення змін до Статуту шляхом викладення 
його у новій редакції; Проект рішення: 1. Внести зміни до Статуту 
Товариства, у зв’язку з приведенням його у відповідність до вимог чин-
ного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. 

Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів  підписати 
Статут Товариства у новій редакції.

Доручити Голові Правління Товариства здійснити усі необхідні дії 
для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установ-
чих документів в органах державної реєстрації, з правом видачі дові-
реностей.

Питання №9: Про внесення змін до внутрішніх положень Товари-
ства; Проект рішення: 1. Внести зміни до внутрішніх положень Това-
риства, а саме: Положення про Загальні збори та; Положення про На-
глядову раду Товариства шляхом викладення вищенаведених 
положень у новій редакції.

Для участі у Загальних зборах акціонери повинні мати документи, 
що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – доку-
менти, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм 
право брати участь та голосувати на Загальних зборах, зокрема, але 
не обмежуючись цим: керівник акціонера-юридичної особи – витяг із 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприєм-
ців та громадських формувань, копія статуту юридичної особи та, 
якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповнова-
женого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень 
щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства; пред-
ставник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним зако-
нодавством України довіреність, яка надає представнику право на 
участь та голосування на загальних зборах Товариства. Акціонер має 
право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних 
зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право 
участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі 
на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість 
свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію 
учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого пред-
ставника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Голову Прав-
ління Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. У 
разі, якщо для участі в Загальних зборах з’явиться декілька представ-
ників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність 
якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній 
власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загаль-
них зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх 
загальним представником. Представник акціонера голосує на Загаль-
них зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, 
виданим акціонером. 

Для ознайомлення з матеріалами до Загальних зборів та докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку 
денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосуван-
ня, звертатися за адресою Товариства: 79059, м. Львів, вул. Плугова, 2, 
конференцзал, у робочі дні, робочі години, а в день проведення За-
гальних зборів – за місцем проведення Загальних зборів. Матеріали 
зборів надаються на запит акціонера за умови пред’явлення докумен-
та, що посвідчує особу акціонера або його представника та виписки з 
рахунку у цінних паперах акціонера, виданої зберігачем станом на 
дату подання письмового запиту. Посадова особа, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління 
Товариства. 

Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів на-
правляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до 
проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного загаль-
них зборів. Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту по-
рядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня про-
ведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на 
вищевказану адресу Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по 
батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та 
тип належних йому акцій, запропоноване питання для включення до 
проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення 
до питання, включеного до проекту порядку денного. Акціонери мають 
право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржу-
вати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту 
порядку денного загальних зборів. 

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про про-
ведення загальних зборів, складеним станом на 21.03.2018 року, за-
гальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 87574 
штуки, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 
77404 штуки. 

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рі-
шень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та 
інша інформація, передбачена чинним законодавством України: http:// 
eko-dim.ua Довідки за телефоном: (032) 224-94-74, (067)391-73-32

Голова Правління  Артемович В.І.
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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, 
місцезнаходження, 
міжміський код та 
телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «фIРМА «ЗАНЕТ», 
16397152, 01033 м. Київ Голосiївський р-н 
вул.жилянська, буд. 41, (044)490-57-65

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

28.03.2018р.

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

http://16397152.infosite.com.ua

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, 
місцезнаходження, 
міжміський код та 
телефон емітента

ЗАКРИТЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ДАР СОНцЯ», 31178938, 
88000 Закарпатська область м.ужгород 
вул.Шумна, буд.25, (0312) 615558

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

28.03.2018р.

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

http://dar.comreg.com.ua

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента. 
Загальні відомості. ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АО ГА-
ЛАНТ», код за ЄДРПОу 01552492; Місцезнаходження: 04080, м. Київ, 
вул. чорноморська,1, т/ф: (044)4637438, E-mail: info@aogalant.kiev.ua, 
сайт: http://aogalant.kiev.ua/doc/. Вид особливої інформації: зміна 
складу посадових осіб емітента. 

Згідно з рішенням річних загальних зборів від 27.03.2018 р ( Протокол 
№1), в зв’язку із достроковим припиненням повноважень за власним ба-
жанням Голови наглядової ради, Шаперенкова А.В.(12.02.2018 р. без рі-
шення загальних зборів) :Припинено повноваження: 1. Члена наглядової 
ради, Кравченка Олександра Володимировича, обраного 09.08.2016 р., ви-
конував обов’язки Голови наглядової ради з 12.02.2018 р., часткою в ста-
тутному капіталі не володіє, перебував на посаді члена наглядової ради 5 
років, 2. Члена наглядової ради, П’ятницького Тезія Антоновича, обраного 
09.08.2016 р., часткою в статутному капіталі не володіє, перебував на по-
саді члена наглядової ради 4 роки.

Відповідно до рішення річних загальних зборів від 27.03.2018 р. (Про-
токол №1) обрано:

1. Члена наглядової ради, Шаперенкова Кирила Володимировича, част-
кою в статутному капіталі не володіє, протягом останніх 5 років перебував 
на посадах заступника начальника управління міністерства, члена нагля-
дової ради та керівника проекту з розвитку товариства . Термін повнова-

жень 3 роки , є представником акціонера ТОВ «ЄВРОДЕКОР-2003», код за 
ЄДРПОУ 32528775, частка в статутному капіталі 16,34%.

2. Члена наглядової ради, Кравченка Олександра Володимировича, 
часткою в статутному капіталі не володіє, протягом останніх 5 років пере-
бував на посадах члена наглядової ради товариства,. директора товари-
ства з обмеженою відповідальністю. Термін повноважень 3 роки, є пред-
ставником акціонера ТОВ «АЛЬЯНС-А» , код за ЄДРПОУ 24376508, частка 
в статутному капіталі -30,59%.

.3. Члена наглядової ради, П'ятницького Тезія Антоновича, часткою в 
статутному капіталі не володіє, протягом останніх 5 років перебував на по-
садах члена наглядової ради товариства, менеджера з економічних питань 
товариства з обмеженою відповідальністю

Термін повноважень 3 роки , є представником акціонера ТОВ «КАВІШ-
ПОРЦЕЛЯН», код за ЄДРПОУ 19027160, частка в статутному капіталі – 5,79%.

Згідно з рішенням наглядової ради від 27.03.2018 р. (Протокол №9) Го-
ловою наглядової ради обрано Шаперенкова Кирила Володимировича.

Зазначені посадові особи непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не мають, згоди на розкриття паспортних даних не надали. 

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

Генеральний директор Шаперенков В.О. Дата: 27.03.2018 р.

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АО ГАЛАНТ»

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2017 рік 

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента : Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю « Українська сировина» ЛТД , 19122065, м. Київ , 
д/н, 01023, Київ, Шота Руставелi ,23 (044) 272-23-08,
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії 23.03.2018 р. 
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію www.ukrsirovina.com.ua 
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудито-
ра - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової 
звітності : Товариство з обмеженою відповідальністю «Тер  
Аудит», 21141644
5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, 
якщо емітент - акціонерне товариство) - Емітент не є акціонерним то-
вариством. 
6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів за 
попередній та звітний період не приймалися

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

3. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта 
малого підприємництва (тис. грн)

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 60564,4 64162,4
Основні засоби (за залишковою вартістю) 950,4 1073,0
Довгострокові фінансові інвестиції 8697,8 1620,0
Виробничі запаси 333,5 352,1
Сумарна дебіторська заборгованість 50543,4 61077,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 38,6 39,3
Власний капітал 8945,6 8971,7
Статутний капітал 20000,0 20000,0
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

( 11054,4) ( 11028,3)

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 48167,6 55190,7
Чистий прибуток (збиток) (26,2) (72,6)

ТОВАРИСТВО З ОбМЕжЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«уКРАЇНСЬКА СИРОВИНА» ЛТД
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ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«Об’ЄДНАНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОСК РЕЗЕРВ»

(ідентифікаційний код 23738116) (надалі Товариство) повідомляє про 
проведення чергових Загальних зборів акціонерів (надалі Збори), які від-
будуться 27 квітня 2018 року об 11.00 годині за адресою: місто Київ, 
вул. Новозабарська, 2/6, оф. 422. Реєстрація акціонерів Товариства здій-
снюється з 10.00 до 10.45 за місцем проведення Зборів. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах  - 23 квітня 2018 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКу ДЕННОГО:
1. Обрання членів лічильної комісії.
Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Байдюкова Оксана 

Георгіївна, Білоус Анна Миколаївна. Головою лічильної комісії обрати Бай-
дюкову Оксану Георгіївну.

2. Прийняття рішення з питань проведення Загальних зборів акціонерів.
Проект рішення: Затвердити наступний регламент розгляду питань по-

рядку денного: Доповідь по кожному питанню порядку денного до 10 хви-
лин. Для виступів при обговорені до 5 хвилин. Голосування з усіх питань 
порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів. 

3. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Прийняти до відома звіт Правління Товариства про ре-
зультати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства 

за 2017 рік.
5. Звіт і висновки Ревізора Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Прийняти до відома Звіт і висновки Ревізора Товари-

ства за 2017 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, 

звіту Правління, звіту Ревізора 
Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити Звіт Правління Товариства про результати 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, Звіт Наглядо-
вої Ради за 2017 рік та звіт і висновки Ревізора Товариства по результатах 
перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ОСК Резерв» за 
2017 рік.

7. Затвердження річного звіту Товариства, висновків Ревізора, результа-
тів діяльності Товариства, річної фінансової та іншої звітності Товариства.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства, висновки Ревізора, 
результати діяльності Товариства, річну фінансову звітність Товариства за 
2017 рік.

8. Затвердження порядку розподілу прибутків та визначення порядку 
покриття збитків Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: одержаний у 2017 році за результатами фінансово-
господарської діяльності Товариства збиток у розмірі 322 тис. грн. покрити 
за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років. 

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного розміщена на веб-сайті www.rezerv.com.ua. 

Для реєстрації та участі у Зборах акціонер пред’являє паспорт, а пред-
ставник акціонера - паспорт та довіреність. Довіреність на право участі та 
голосування на Зборах видана фізичною особою, посвідчується нотаріу-
сом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, або де-
позитарною установою. Довіреність на представництво інтересів юридич-
ної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її 
установчими документами. 

Акціонер має право ознайомитись з документами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 
м. Київ, вул. Новозабарська, 2/6, оф. 422. Відповідальна особа за порядок 
ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Голова Правління Са-
мойленко О.В. тел. (044) 501-90-31. Акціонер має право внести пропозиції 
щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів не пізніше ніж за 
20 днів до дати проведення Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу 
органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів. 

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про прове-
дення Зборів складеним станом на 22.03.2018р., загальна кількість про-
стих іменних акцій Товариства складає 7273900 штук, загальна кількість 
голосуючих акцій 2400387 штук. 

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

Найменування показника Період 
звітний 
2017 р.

попередній 
2016 р.

Усього активів 14408 14555
Основні засоби (за залишковою вартістю) - -
Запаси 1 -
Сумарна дебіторська заборгованість 5936 6474
Гроші та їх еквіваленти 594 605
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 4919 4968
Власний капітал 13683 13732
Зареєстрований (пайовий/статутний капітал) 7274 7274
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 110 282
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (49) (322)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 431 804 891 412 378 844
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.) 

- -

Наглядова Рада ПрАТ «ОСК РЕЗЕРВ»

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

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «бОбРОВИцЬКЕ ХЛІбОПРИйМАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО»;2. Код за ЄДРПОУ 00957040;3. Місцезнаходжен-
ня вул. Горького, 1, м. бобровиця, чернігівська обл., 17400

4. Міжміський код, телефон та факс (04632) 2-31-58 2-31-58
5. Електронна поштова адреса bhpp-emitent@imcagro.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://bobrovica-hpp.emit.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення Зміна скла-
ду посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
27.03.2018 р. рішенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНО-

ГО ТОВАРИСТВА «БОБРОВИЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМ-
СТВО» (протокол №5 від 27.03.2018р.) прийнято рішення про зміну складу 
посадових осіб емітента, а саме:

- припинено повноваження Директора Яроша Сергія Миколайовича за 
рішенням Наглядової ради у зв’язку з обранням на посаду Голови Правління. 
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не давала. Часткою у 
статутному капіталі емітента не володіє. Обіймав дану посаду з 21.08.2017р. 
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- обрано на посаду Голови Правління Яроша Сергія Миколайовича за 
рішенням Наглядової ради з 28.03.2018р. Посадова особа згоди на роз-
криття паспортних даних не давала. Часткою у статутному капіталі емітен-

та не володіє. Особу обрано до 31.08.2018р. включно. До обрання протя-
гом останніх п’яти років обіймав наступні посади: директор 
ПрАТ «БОБРОВИЦЬКЕ ХПП», директор ПрАТ «ВИРІВСЬКЕ ХПП», заступ-
ник директора з фінансово-економічної безпеки ПАТ «МЛИБОР», заступ-
ник голови правління ПАТ «МЛИБОР»; непогашених судимостей за корис-
ливі та посадові злочини не має.

- обрано на посаду члена Правління Тарана Юрія Миколайовича за рі-
шенням Наглядової ради з 28.03.2018р. Посадова особа згоди на розкрит-
тя паспортних даних не давала. Часткою у статутному капіталі емітента не 
володіє. Особу обрано безстроково, до обрання на цю посаду іншої особи. 
До обрання протягом останніх п’яти років обіймав наступні посади: член 
Наглядової ради ПрАТ «БОБРОВИЦЬКЕ ХПП», Чернігівська філія НАК 
«УКРАГРОЛІЗИНГ» радник директора з питань безпеки, ПП «АГРОПРО-
ГРЕС» провідний юрисконсульт; непогашених судимостей за корисливі та 
посадові злочини не має.

- обрано на посаду члена Правління Зуєву Зульфію Назірівну за рішенням 
Наглядової ради з 28.03.2018р. Посадова особа згоди на розкриття паспорт-
них даних не давала. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Осо-
бу обрано безстроково, до обрання на цю посаду іншої особи. До обрання 
протягом останніх п’яти років обіймав наступні посади: член Ревізійної комісії 
ПрАТ «Бобровицьке ХПП», заступник директора фінансового з питань бухгал-
терського та податкового обліку ТОВ «Чернігівська індустріальна молочна 
компанія», заступник директора фінансового ЗАТ «Клуб сира»; непогашених 
судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

Директор Ярош С.М. підпис, м. п. 27.03.2018 р.

В повідомленні про скликання загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСНАФТОПРОДУКТ», опублікованому у Відо-
мості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 56 (2809) від 

22.03.2018 року, правильним місцезнаходженням Товариства вважати: 65039, 
м. Одеса, 2-й 65039, Україна, м. Одеса, провулок 2-й Артилерійський, буд. 6.

ПАТ «ОДЕСНАфТОПРОДуКТ»

ПубЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСНАфТОПРОДуКТ»



№60, 28 березня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
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До уваги акціонерів 

ПубЛІчНОГО АКцІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА ПО ВИРОбНИцТВу 

ПОЛІМЕРНОЇ СИРОВИНИ І МЕДИчНИХ 
ВИРОбІВ «ПОЛІМЕТ»

(Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Маяковського 57, 
Код ЄДРПОУ 13914693)

ПАТ «Полімет» повідомляє про скликання річних Загальних зборів 
акціонерів Товариства (надалі - Збори), які відбудуться 30 квітня 2018 
року о 12:00 годині за адресою: Одеська область, м. білгород Дні-
стровський, вул. Маяковського 57, кабінет директора № 1. 

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Зборах буде 
проводитись 30 квітня 2018 року з 11.20 до 11.50 години за місцем про-
ведення Зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на 
участь у зборах - станом на 24 годину 25 квітня 2018р.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту роботи 

загальних зборів товариства. Затвердження порядку та способу за-
свідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціоне-
рів.

2. Звіт Директора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту. 

3. Звіт Наглядової Ради товариства за 2017 рік та прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки ревізора щодо річного звіту та балансу за 2017 рік, 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків за 2017 рік.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядо-

вої ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди 
та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів, що 
укладатимуться з обраними членами Наглядової ради.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного: до дати проведення збо-
рів  - у робочі дні з 10.00 до 15.00 години, за місцезнаходженням товари-
ства, а саме: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Маяков-
ського 57, кабінет директора, а в день проведення загальних зборів, 
також у місці їх проведення з 11.20 до 11.50 години.

Довідки за телефоном: (4849) 3-57-49, Посадова особа відповідаль-
на особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Костюк 
Дмитро Миколайович. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного, а також інформація, згідно вимого частини 4 ст. 35 Закону Укра-
їни «Про акціонерні товариства»: http://www.polimet.pat.ua.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНТРОВЕСТ»
(код ЄДРПОУ 39934599)

Директор ПрАТ «ІНТРОВЕСТ» відповідно повідомляє про скликан-
ня чергових загальних зборів акціонерів приватного акціонерного то-
вариства «ІНТРОВЕСТ», яке відбудеться 30 квітня 2018 року о 
14.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 8.

Реєстрація акціонерів та довірених осіб для участі у загальних зборах 
буде проводитись 30 квітня 2018 року з 13.00 до 13.45 год. за вказаною 
адресою. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що 
посвідчує особу (паспорт), для представників акціонерів – довіреність 
(доручення), посвідчену у встановленому законодавством порядку.

Порядок денний:
1. Обрання організаційно-розпорядчих органів чергових загальних 

зборів акціонерів (президії в складі Голови та секретаря зборів, лічиль-
ної комісії) та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «ІНТРОВЕСТ».

2. Звіт Директора про підсумки діяльності ПрАТ «ІНТРОВЕСТ» за 
2017 рік.

3. Звіт Наглядової Ради про роботу за 2017 рік.
4. Затвердження рішень, прийнятих Наглядовою радою Товариства 

у 2017 році.

5. Затвердження висновків Ревізора за 2017 рік.
6. Затвердження договорів та інших правочинів, укладених Товари-

ством у 2017 році.
7. Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «ІНТРОВЕСТ» за 

2017 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку та визначення на-

прямків покриття збитків ПрАТ «ІНТРОВЕСТ» за результатами 
фінансово-господарської діяльності у 2017 році.

9. Про план економічного розвитку та основні напрямки діяльності 
ПрАТ «ІНТРОВЕСТ» на 2018 рік.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 
складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведен-
ня таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депози-
тарну систему України.

З матеріалами, пов'язаними з порядком денним зборів, можна 
ознайомитися у Товаристві в робочі дні. Відповідальною особою 
за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документа-
ми є Назимко Олег Миколайович.

Довідки за телефоном: (044) 2275752

Директор ПрАТ «ІНТРОВЕСТ»  Назимко О.М.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗбОРИ АКцІОНЕРІВ 

ПРАТ «ІНТРОВЕСТ»

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ВИРОбНИчО-ТОРГІВЕЛЬНЕ ПІД-
ПРИЄМСТВО «ВЕГА»

2.Код за ЄДРПОУ: 24563966
3.Місцезнаходження: 39740, Полтавська обл., Кременчуцький р-н, 

с.П'ятихатки, вул.Робітнича, буд.1
4.Міжміський код, телефон та факс: (0536) 71-65-40
5.Електронна поштова адреса: nikolya91@hotmail.com
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення

Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВТП «ВЕГА» (про-
токол від 26.03.18 р.) прийнято рішення припинити ПрАТ «Виробничо-
торгівельне підприємство «ВЕГА» шляхом перетворення у Товариство з 
обмеженою відповідальністю «Виробничо-торгівельне підприємство 
«ВЕГА», яке буде являтися правонаступником усього майна, всіх прав та 
обов’язків ПрАТ «Виробничо-торгівельне підприємство «ВЕГА» та обрати 
комісію з припинення ПрАТ «Виробничо-торгівельне підприємство «ВЕГА» 
у наступному складі: 

- Голова комісії з припинення Баранік Ігор Олексійович, паспорт КН 
596511 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 
06.03.98 р. Протягом останніх 5 років займав наступні посади: з 23.01.97 р. 
Директор ЗАТ «ВЕГА» (ПрАТ «ВТП «ВЕГА»); з 26.03.18 р. Голова комісії з 
припинення. Розмір пакета акцій ПрАТ «ВТП «ВЕГА» - 10405 акцій на за-
гальну суму 104050,0 грн., що становить 74,97478% в статутному капіталі 
емітента;

- член комісії з припинення Ніколенко Олена Миколаївна, паспорт 
КН 393680 Крюківським РВ УМВС України в Полтавській обл. 
06.05.97 р. Протягом останніх 5 років займала наступні посади: з 
13.03.97 р. головний бухгалтер ЗАТ «ВЕГА» (ПрАТ «ВТП «ВЕГА»); з 
26.03.18 р. член комісії з припинення. Акціями Товариства не володіє. 
Строк, на який обрано посадових осіб емітента – до виконання комісі-
єю з припинення всіх своїх повноважень відповідно до чинного зако-
нодавства. Всі посадові особи непогашеної судимості за злочини, 
вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, 
службової діяльності, не мають.

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

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

2. Найменування посади
Голова комісії з припинення _____                        Баранік І.О.    26.03.2018

(підпис) М.П. (ініціали та прізвище керівника)
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Шановний акціонер!
ПубЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІМ. ТЕЛЬМАНА» (ідентифіка-

ційний код 03779685, місцезнаходження: 42071, Сумська обл., Роменський 
район, село Погожа Криниця, ВуЛИцЯ цЕНТРАЛЬНА, будинок 17) (нада-
лі – Товариство) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціо-
нерів Товариства, які відбудуться 27 квітня 2018 року об 15:00 годині за 
адресою: 42071,Сумська обл., Роменський район, село Погожа Крини-
ця, ВуЛИцЯ цЕНТРАЛЬНА, будинок 17, у кім. №1.

Реєстрація акціонерів (їх представників), для участі у річних загальних 
зборах відбудеться з 14:00 до 14:45 у день та за місцем проведення річних 
загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах – 23квітня 2018 року.
Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосуван-

ня) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
Проект рішення: обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комі-

сії Карпець Валентини Іванівни, членів комісії Бойко Володимира Михайло-
вича і Сердюк Ганни Василівни, та прийняти рішення про припинення їх 
повноважень з моменту закриття загальних зборів акціонерів.

2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для го-
лосування на річних загальних зборах Товариства.

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

3. Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Това-
риства.

Проект рішення: обрати головою Зборів – Пономаренко Людмилу 
Олександрівну, а секретарем – Іващенко Олександра Васильовичана час 
проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити 
їх підписати протокол загальних зборів.

4. Затвердження порядку проведення річних Загальних зборів акціоне-
рів Товариства.

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

5. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

Проект рішення: затвердити звіт виконавчого органу (директора) 
ПАТ «ІМ. ТЕЛЬМАНА» про підсумки діяльності за 2017 рік.

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

Проект рішення: затвердити звіт наглядової ради ПАТ «ІМ. ТЕЛЬМА-
НА» за 2017 рік.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р.
Проект рішення: затвердити річний фінансовий звіт ПАТ «ІМ. ТЕЛЬ-

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

за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.
Проект рішення: затвердити порядок розподілу прибутку та покрит-

тя збитків ПАТ «ІМ. ТЕЛЬМАНА»за 2017 рік згідно статей «Доходів та Ви-
трат».

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

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

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

найменування Товариства: Повне найменування Товариства: українською 
мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІМ. ТЕЛЬМАНА»; Скороче-
не найменування Товариства: українською мовою: ПрАТ «ІМ. ТЕЛЬМАНА».

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

Проект рішення: Затвердити нову редакцію статуту «ІМ. ТЕЛЬМАНА».
12. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого черго-

вими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій редакції.
Проект рішення: Надати повноваження на підписання затвердженої 

нової редакції статуту Товариства голові та секретарю загальних збо-
рів акціонерів: Пономаренко Людмилі Олександрівні та Іващенко Олексан-
дру Васильовичу.

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

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

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

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

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

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

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

Інформація про загальну кількість акцій станом на дату складання пере-
ліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних збо-
рів (28 лютого 2018 року) – 78 400 шт.;

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій станом на дату 
складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення 
загальних зборів (28 лютого 2018 року) – 78 400 шт.; 

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

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

До дати проведення загальних зборів акціонери (їх представники) мо-
жуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з 
питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства за адре-
сою: 42071, Сумська обл., Роменський район, село Погожа Криниця, ВУЛИ-
ЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 17, у кім. №1, у робочі дні з понеділка по 
п’ятницю, з 10:00 години до 12:00 години, а в день проведення загальних 
зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –директор ІВА-
ЩЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ.

Довідки за телефоном: (05448) 9-94-81 та/або (067) 9-94-21.
Після надіслання цього повідомлення Товариство не має права вносити 

зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають можли-
вість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язку із змінами 
в порядку денному чи у зв’язку з виправленням помилок. У такому разі змі-
ни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів, а щодо 
кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до 
дати проведення загальних зборів.

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

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

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

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

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або біль-
ше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включення до про-
екту порядку денного загальних зборів. Рішення про відмову у включенні до 
проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукуп-
но є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути при-
йнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, 
які зазначені вище в цьому повідомленні. 

У разі подання акціонером (акціонерами) пропозиції до проекту порядку 
денного загальних зборів щодо включення питання про дострокове припи-
нення повноважень директора, одночасно обов’язково подається пропози-
ція щодо кандидатури для обрання директора або призначення особи, яка 

ПубЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІМ. ТЕЛЬМАНА»
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тимчасово здійснюватиме його повноваження. Така пропозиція надається 
не пізніше ніж за сім днів до проведення Зборів. 

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

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

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

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

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана 
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими осо-
бами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитар-

ною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на 
загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою 
особою, уповноваженою на це її установчими документами.

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

(тис. грн.)*
Найменуванняпоказника Період

звітний попередній
Усьогоактивів 31 279 34 371
Основнізасоби (за залишковоювартістю) 18326 19 456
Запаси 479 519
Сумарнадебіторськазаборгованість 12467 14 390
Гроші та їхеквіваленти 7 6
Нерозподіленийприбуток (непокритийзбиток) 26710 28 712
Власнийкапітал 28482 30 280
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 1568 1 568
Довгостроковізобов'язання і забезпечення 45 0
Поточнізобов'язання і забезпечення 2751 4 199
Чистийфінансовий результат: прибуток (збиток) -2 002 -2 060
Середньорічнакількістьакцій (шт.) 78 400 78 400
Чистийприбуток (збиток) на одну простуакцію (грн) -26 -26

До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОСІВСЬКЕ ХЛІбО-

ПРИйМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
(далі – Товариство або АТ «Носівське ХПП»)

Адреса місцезнаходження: Україна, Чернігівська обл., Носівський р-н, 
м. Носівка, вул. Київська, буд. 9

Відповідно до ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідо-
мляємо про скликання річних Загальних зборів акціонерів (далі – Збори) 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОСІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙ-
МАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО», код ЄДРПОУ 00957838, які відбудуться 
26 квітня 2018 року об 11 годині 00 хвилин за місцезнаходженням Това-
риства - чернігівська обл., м. Носівка, вул. Київська, буд. 9, в примі-
щенні актової зали Адмінбудівлі.

Реєстрація акціонерів та їх представників, що прибули для участі в Збо-
рах, відбудеться за адресою та у день проведення Зборів з 10 год. 00 хв. до 
10 год. 45 хв. Для реєстрації необхідно мати: акціонерам – паспорт, пред-
ставникам акціонерів - довіреність, оформлену відповідно до вимог чинно-
го законодавства України (для фізичних осіб з посиланням на паспорт акці-
онера) та паспорт представника. Реєстрацію учасників Зборів буде 
проводити реєстраційна комісія.

Перелік акціонерів, яким надсилається персональне повідомлення про 
проведення Зборів, складений станом на 21 березня 2018 року.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається 
станом на 24 годину 20 квітня 2018 року (тобто, станом на 24 годину за три 
робочі дні до дня проведення Зборів – 26 квітня 2018 року).

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: акціонери, що не пройшли реєстрацію 26 квітня 
2018 року до 10:45 на Збори не допускаються (Закон України «Про акціо-
нерні товариства», ст. 40).

Загальна кількість акцій простих іменних (код ISIN UA4000135495, реє-
страційний номер випуску цінних паперів 11/24/1/09) на 21 березня 2018 
року становить 7 550 012 (сім мільйонів п’ятсот п’ятдесят тисяч дванад-
цять) штук, що становить 100,00% статутного капіталу. Загальна кількість 
голосуючих акцій простих іменних (код ISIN UA4000135495, реєстраційний 
номер випуску цінних паперів 11/24/1/09) на 21 березня 2018 року стано-
вить 7 430 367 (сім мільйонів чотириста тридцять тисяч триста шістдесят 
сім) штук, що становить 98,4153% статутного капіталу. Інформація про  
119 645 (сто дев’ятнадцять тисяч шістсот сорок п’ять) штук простих акцій, 
що становить 1,584699% статутного капіталу Центральним депозитарієм 
не надана.

Перелік питань порядку:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів.
3. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. 
4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 

Правління Товариства
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «Носівське ХПП» за 
2017 рік.

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Затвердження звіту та 
висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності АТ «Носівське ХПП» за 2017 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії АТ «Носівське ХПП».

7. Затвердження річного звіту та балансу АТ «Носівське ХПП» за 
2017 рік.

8. Про розподіл прибутку і збитків АТ «Носівське ХПП» з урахуванням 
вимог, передбачених законодавством.

9. Прийняття рішення про припинення (відкликання) повноважень Голо-
ви та членів Наглядової ради АТ «Носівське ХПП».

10. Обрання Голови та членів Наглядової ради АТ «Носівське ХПП», 
затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів 
(контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагоро-
ди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контр-
актів) з членами Наглядової ради.

11. Про внесення змін до Статуту АТ «Носівське ХПП», шляхом викла-
дення його в новій редакції та проведення необхідних дій для його держав-
ної реєстрації.

12. Про внесення змін до внутрішніх положень АТ «Носівське ХПП»
13. Про схвалення значних правочинів АТ «Носівське ХПП».
З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з пи-

тань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися під час підготовки 
до річних Загальних зборів акціонерів АТ «Носівське ХПП» в робочі дні з 
10 год.00 хв. до 13 год.00 хв., звернувшись за адресою місцезнаходження 
Товариства: Україна, Чернігівська обл., м. Носівка, вул. Київська, буд. 9, ка-
бінет бухгалтерії, а також в день проведення чергових річних Загальних 
зборів акціонерів АТ «Носівське ХПП» - у місці їх проведення.Посадова 
особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного - Головний бухгалтер Товариства Калинка Валентина 
Олександрівна. 

АТ «Носівське ХПП» до початку річних Загальних зборів акціонерів То-
вариста зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання 
акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних За-
гальних зборів акціонерів Товариста та порядку денного річних Загальних 
зборів акціонерів Товариста до дати проведення Зборів. АТ «Носівське 
ХПП» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового 
змісту

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного річних За-
гальних зборів акціонерів АТ «Носівське ХПП», а також інформація, зазна-
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чена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товари-
ства»: http://nos_khp.emitent.org.ua/. 

Відповідно до вимог статей 36 Закону України «Про акціонерні товари-
ства» акціонер має право після отримання цього повідомлення надати 
письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного 
річних Загальних зборів акціонерів АТ «Носівське ХПП» та порядку денного 
річних Загальних зборів акціонерів Товариства» до дати проведення Зборів 
та отримати письмові відповіді від Товариства до початку Зборів. АТ «Носів-
ське ХПП» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однаково-
го змісту.

Відповідно до вимог статей 38 Закону України «Про акціонерні товари-
ства» акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства , а 
також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких 
не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річ-
них Загальних зборів акціонерів АТ «Носівське ХПП», 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 ден-
ного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції 
щодо кандидатів у члени наглядової ради АТ «Носівське ХПП» мають місти-
ти інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціо-
нера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена 
наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціоне-
рів АТ «Носівське ХПП» подається в письмовій формі із зазначенням пріз-
вища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або кла-
су 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.

Представником акціонера на річних Загальних зборах акціонерів  
АТ «Носівське ХПП» може бути фізична особа або уповноважена особа 
юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних 
зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими по-
садовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчувати-
ся депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цін-
них паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та 
голосування на річних Загальних зборах акціонерів АТ «Носівське ХПП» від 
імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповнова-
женою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборів 
акціонерів АТ «Носівське ХПП» може містити завдання щодо голосування, 
тобто перелік питань порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке 
(проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на річ-
них Загальних зборів акціонерів АТ «Носівське ХПП» 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 зборів акціонерів АТ «Носів-
ське ХПП» на свій розсуд.

Тел. для довідок: (04642) 21473
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності АТ «Носівське ХПП» за 2017 рік 
(тис. грн.)

Найменування показників період
Звітний 

(тис.грн.)
попере-

дній (тис.
грн.)

Усього активів 305401 227285
Основні засоби 68961 78609
Довгострокові фінансові інвестиції 1 1
Запаси 125646 62958
Сумарна дебіторська заборгованість 109362 83758
Грошові кошти та їх еквіваленти 148 270
Нерозподілений прибуток (95658) (109206)
Власний капітал (92950) (106499)
Статутний капітал 1888 1887
Довгострокові зобов’язання 187601 23358
Поточні зобов’язання 210750 310426
Чистий прибуток (збиток) 13673 (28561)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7550012 7550012
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

93 95

Чистий прибуток(збиток) на одну просту акцію(грн.)   1,81099      (3,78291)

Голова правління 
АТ «Носівське ХПП»  О.М. федорина 

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

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

1.Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Виробничо-торгівельне підприємство «ВЕГА»

2.Код за ЄДРПОУ: 24563966
3.Місцезнаходження: 39740, Полтавська обл., Кременчуцький р-н, 

с.П'ятихатки, вул.Робітнича, буд.1
4.Міжміський код, телефон та факс: (0536) 71-65-40
5.Електронна поштова адреса: nikolya91@hotmail.com
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.vega.prat.in.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про припинення емітента шля-

хом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішен-
ням вищого органу емітента або суду.

ІІ. Текст повідомлення
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВТП «ВЕГА» (про-

токол від 26.03.18 р.) прийнято рішення про припинення юридичної особи 
шляхом перетворення.

Дата прийняття рішення про припинення емітента - 26.03.18 р.
Назва уповноваженого органу емітента, що прийняв це рішення - річні 

Загальні збори акціонерів.
Причини такого рішення – збільшення витрат на фінансово-господарську 

діяльність Товариства.
Спосіб припинення юридичної особи – перетворення.
Дата проведення загальних зборів, на яких розглядалось зазначене пи-

тання - 26.03.18 р.
Результати голосування: «за» - 10405 голосів, що становить 100 % 

від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, 
які зареєструвалися для участі у загальних зборах; «проти» - 0 голосів, 
що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів-власників 
голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних  
зборах.

Повне найменування юридичної особи правонаступника - Товариство з 
обмеженою відповідальністю «Виробничо-торгівельне підприємство 
«ВЕГА».

Порядок розподілу активів та зобов'язань – ТОВ «ВТП «ВЕГА» являєть-
ся правонаступником усього майна, всіх прав та обов’язків ПрАТ «ВТП 
«ВЕГА».

Розмір статутного капіталу правонаступника (ТОВ «ВТП «ВЕГА») зали-
шається таким, як у ПрАТ «ВТП «ВЕГА» – 138 780 грн. (сто тридцять вісім 
тисяч сімсот вісімдесят гривень 00 копійок).

Порядок та умови обміну акцій емітента, який припиняється, на частки 
юридичної особи – правонаступника - кожному акціонеру прості іменні 
акції ПрАТ «ВТП «ВЕГА» будуть обміняні на відповідну частку в статутно-
му капіталі товариства-правонаступника (ТОВ «ВТП «ВЕГА») (акції 
ПрАТ «ВТП «ВЕГА» конвертуються в частки товариства-правонаступника 
з коефіцієнтом 1:1). Розподіл часток товариства-правонаступника  
(ТОВ «ВТП «ВЕГА») відбувається зі збереженням співвідношення кількос-
ті акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПрАТ «ВТП 
«ВЕГА». Загальна номінальна вартість акцій, що належать кожному акці-
онеру та його відсоток у статутному капіталі ПрАТ «ВТП «ВЕГА» буде до-
рівнювати загальній вартості частки учасника та його відсотку у статутно-
му капіталі товариства-правонаступника ТОВ «ВТП «ВЕГА». Випусків 
інших цінних паперів, крім акцій, Товариство не здійснювало. Грошові ви-
плати акціонерам не передбачаються. Обмін акцій ПрАТ «ВТП «ВЕГА», 
що припиняється шляхом перетворення на частки у статутному капіталі 
товариства-правонаступника (ТОВ «ВТП «ВЕГА»), що створюється шля-
хом перетворення здійснюється у порядку та на умовах, визначених Пла-
ном перетворення.

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

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

2. Найменування посади
Голова комісії з припинення  ________  Баранік І.О.
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.  26.03.2018
  ( дата )

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВИРОбНИчО-ТОРГІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА»
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Публічне акціонерне товариство «Березнівський Райагрохім» (Код за 
ЄДРПОУ 05490463) Місцезнаходження: Україна, Рівненська обл., 

Березнівський р-н, м. Березне, вул. Андріївська, буд. 64А.
повідомляє, про проведення чергових загальних зборів акціонерів 

(надалі – «Загальні збори»), які відбудуться «30» квітня 2018 року за 
адресою: Рівненська обл., березнівський р-н, м. березне, вул. Ан-
дріївська, буд. 64А., кабінет голови правління. Початок зборів о 10-00 
годині. Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників проводи-
тиметься з 9 год. 00 хв. до 9 год. 45 хв. за вищевказаною адресою про-
ведення Загальних зборів. 

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

Загальна кількість голосуючих акцій 145 шт.
ПРОЕКТ ПОРЯДКу ДЕННОГО та ПРОЕКТИ РІШЕНЬ:

1.Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства, при-
йняття рішення про припинення їх повноважень. Обрати лічильну комі-
сію у наступному складі: Голова лічильної комісії – Корицький Олександр 
Григорович; Члени лічильної комісії - Лазарець Віктор Дмитрович, Боя-
тюк Володимир Йосипович.

2.Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства. За-
твердити Головою Зборів: Ромашука Миколу Яковича, секретарем 
Зборів Кравчука Миколу Григоровича. 

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. 
Затвердити Порядок проведення та регламент роботи загальних 
зборів акціонерів в наступній редакції:

З усіх питань порядку денного, в т.ч. процедурних питань, рішення 
приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструва-
лись для участі у загальних зборах. Голосування з усіх питань порядку 
денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. 
Форма та текст бюлетенів затверджені рішенням Наглядової ради. 
Засвідчення бюлетенів для голосування здійснюється Головою Реє-
страційної комісії.

Для проведення загальних зборів акціонерів пропонується наступ-
ний регламент роботи: 

Час для виступу з доповіддю щодо питання порядку денного вста-
новити 10 хв.;

Виступи по обговоренню питання порядку денного проводиться за 
попереднім подання заяв секретарю зборів;

Час виступу в дебатах по доповіді встановити до 5 хв.;
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 

Товариства за 2017 рік. Звіт Наглядової ради затвердити. Роботу На-
глядової ради визнати задовільною.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого орга-
ну Товариства за 2017 рік. Звіт голови правління затвердити. Роботу 
Правління Товариства визнати задовільною.

6.Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Річний звіт то-
вариства за 2017 рік затвердити.

7. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 
2017 рік. Збитки Товариства за діяльності за 2017 рік покрити за раху-
нок прибутків майбутніх періодів. Нарахування та виплату дивідендів 
за 2017 році не проводити.

8.Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на при-
ватне. Змінити тип Товариства з Публічного акціонерного Товариства 
на Приватне акціонерне товариство.

9.Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження 
його в новій редакції. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом 
викладення його у новій редакції. Уповноважити Голову та Секретаря 
Загальних зборів підписати Статут АТ «Березнівський Райагрохім», 
який затверджений Загальними зборами акціонерів. Доручити голові 
виконавчого органу Товариства особисто, або через представника на 
підставі доручення забезпечити державну реєстрацію Статуту  
АТ «Березнівський Райагрохім».

10.Приведення у відповідність Положень: «Про Загальні збори акціо-
нерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Виконавчий 
орган Товариства»; Затвердити Положення «Про Загальні збори акціо-
нерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Виконав-
чий орган Товариства» у новій редакції».

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)
Найменування показника період

Звітний 
(2017р.)

Попередній 
(2016р.)

Усього активів 635,1 693,0
Основні засоби (за залишковою вартістю) 589,2 635,3

Запаси 7,3 13,5
Сумарна дебіторська заборгованість 38,4 40,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,2 3,3
Нерозподілений прибуток (нерозподіле-
ний збиток)

-1639,3 -1583,0

Власний капітал 2221,2 2221,2
Зареєстрований Статутний 
капітал

9,8 9,8

Довгострокові зобов'язання і забезпечен-
ня

- -

Поточні зобов'язання і 
забезпечення

43,4 45,0

Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

-56,3 -24,8

Середньорічна кількість акцій (шт.) 934000 934000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

-0,0602 -0,0265

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів 
до дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам пра-
во ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного Загальних зборів в порядку, передбаченому 
ст..36 ЗУ «Про акціонерні товариства», у приміщенні ПАТ «Березнівський 
Райагрохім» за адресою: Рівненська обл., Березнівський р-н, м. Березне, 
вул. Андріївська, буд. 64А., кабінет голови правління щоденно (крім субо-
ти та неділі) з 09:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 
13:00 год.), а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх про-
ведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із 
зазначеними документами, є уповноважена особа Товариства Голова 
правління Юсенко С..П. (тел.: 03653 54887). З питань порядку денного та 
організаційних питань проведення Загальних зборів звертатись до зазна-
ченої уповноваженої особи. Інформація з проектом рішень щодо кожного 
з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному 
веб-сайті berrayagrohim.pat.ua

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» 
кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо 
нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може 
перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносять-
ся 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. Пропозиції 
щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства ма-
ють містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат пред-
ставником акціонера. Пропозиція до проекту порядку денного загаль-
них зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із 
зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кіль-
кості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до пи-
тання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу ак-
цій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до 
складу органів товариства.

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

ПубЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«бЕРЕЗНІВСЬКИй РАйАГРОХІМ» 
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ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НПК-
ХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 22624304), місцезнаходження: м. Харків, 
вул. Мироносицька, 84, повідомляє, що 30.04.2018 року о 12 годині, за 
адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 84, кабінет 12, відбудуться річні 
загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«НПК-ХОЛДІНГ».

Реєстрація акціонерів здійснюється 30.04.2018 року з 11.00 години та 
закінчується 30.04.2018 року о 12.00 годині за місцем проведення загаль-
них зборів. Реєстрація учасників позачергових загальних зборів буде здій-
снюватись реєстраційною комісією. Для реєстрації участі в позачергових 
загальних зборах акціонерам АТ «НПК-ХОЛДІНГ» необхідно мати при собі 
паспорт, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену згід-
но вимог чинного законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, скла-
дається станом на 24 годину 08.02.2018р.

Проект порядку денного 
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання лічильної комісії для підрахунку голосів за підсумками 
голосування; 2. Про обрання голови і секретаря загальних зборів; 3. Розгляд 
звіту виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності 
за 2017 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік та при-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту 4. Про розгляд звіту виконавчо-
го органу про значні правочини укладені товариством протягом 2017 року.  
5. Розгляд звіту Наглядової ради про підсумки її діяльності в 2017 році та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 6. Розгляд звіту Ревізора 
Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік 
та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 7. Про затвердження річ-
ного звіту та балансу товариства за 2017 рік 8. Затвердження розподілу при-
бутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. При-
йняття рішення щодо виплати дивідендів в АТ «НПК-ХОЛДІНГ» за 2017 рік.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитись під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання 
повідомлення до дати проведення зборів акціонери мають можливість за 
письмовим запитом ознайомитись з документами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням 
Товариства: м. Харків, вул. Мироносицька, 84, кабінет 12, у робочі дні у 
робочий час з 9.00 до 18.00 години. 

В день проведення Зборів - за місцезнаходженням товариства за адре-
сою: м. Харків, вул. Мироносицька, 84, кабінет 12. Відповідальною особою 

за надання документів для ознайомлення є голова комісії з припинення 
(перетворення) Ялдін Ігор Володимирович.

Від дати надіслання повідомлення до початку загальних зборів акціонери 
мають право ставити письмові запитання Товариству щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів, на яку Товариство зобов’язане 
надати письмову відповідь у день надходження відповідного запитання. Акціо-
нерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання одна-
кового змісту. Відповідальною особою за надання письмових відповідей є голо-
ва комісії з припинення (перетворення) Ялдін Ігор Володимирович.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів. Порядок розгляду внесених 
пропозицій визначений ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства».

Участь та голосування на загальних зборах за довіреністю здійснюється 
відповідно до ст. 39 ЗУ «Про акціонерні товариства».

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті Товариства – 
www.npk.net.ua

Порядок денний загальних зборів затверджений Комісією з припинення 
(перетворення) АТ «НПК-ХОЛДІНГ» 27.03.2018року.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника звітний попередній
Усього активів 13620,4 14564,5
Основні засоби 2395,5 2070,7
Довгострокові фінансові інвестиції 7398,8 7398,8
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 670,0 4836,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 3944,1 2178,7
Нерозподілений прибуток 2653,8 2070,0
Власний капітал 13124,4 12540,6
Статутний капітал 10388,0 10388,0
Довгострокові зобов'язання 34,3 8,8
Поточні зобов'язання 1405,8 1071,0
Чистий прибуток (збиток) 2557,5 2041,7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10388,0 10388,0
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 17 20

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітен-
та І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТ-
НЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДІЛОВІ ПАРТНЕРИ». 2. Код за 
ЄДРПОУ: 23721506. 3. Місцезнаходження: 03056, м. Київ, вул. Ва-
дима Гетьмана, буд. 27. 4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 
277-41-97. 5. Електронна поштова адреса: info@depar.kiev.ua.  
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: http://www.depar.kiev.ua/. 7. Ві-
домості про зміну власників акцій, яким належить: 10 і більше відсот-
ків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціо-
нерного товариства)ІІ. Текст Повідомлення:На пiдставi реєстру 
власникiв iменних цiнних паперiв, складеного ПАТ «Нацiональний 
депозитарiй України» станом на 20.03.2018р., отриманого Товари-
ством 26.03.2018р.: пакет власника акцiйфiзичної особи 1, що 

дорiвнював 1100250 шт. i вiдповiдаврозмiру частки акцiонера - 
22,005% вiд загальної кiлькостiакцiй Товариства (22,4468% вiд за-
гальної кiлькостi голосуючих акцiй) зменшився до 119898 шт., що 
вiдповiдає - 2,398% вiд загальної кiлькостiакцiй Товариства (2,4461% 
вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй); пакет власника 
акцiйфiзичної особи 2, що дорiвнював 1100250 шт. i вiдповiдаврозмiру 
частки акцiонера - 20,3733% вiд загальної кiлькостiакцiй Товари-
ства (20,7823% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй) зменшив-
ся до 10000 шт., що вiдповiдає - 0.2% вiд загальної кiлькостiакцiй 
Товариства (0,204% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй). III. 
Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе 
відповідальність згідно із законодавством. 2. ДиректорГудов К. В. 
М.П. 26.03.2018. Підпис.

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДІЛОВІ ПАРТНЕРИ»

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТХІМ», 
м. Київ, вул. Щорса, 31, ЄДРПОУ 23737192, надалі – Товариство, повідо-
мляє, що 28 квітня 2018 р. об 11:00 у приміщенні Товариства за адресою 
м.Київ, вул.Щорса, 31, оф.18 відбудуться річні загальні збори акціонерів 
Товариства, надалі - Збори. 

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись 28.04.18 р. 
з 10:30 до 10:50 за місцем проведення Зборів. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах – 24.04.18 р. станом на 24 год.

Перелік питань, 
включених до проекту порядку денного:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, об-
рання голови, секретаря зборів та лічильної комісії. 

2. Розгляд звіту Правління Товариства про результати діяльності Това-
риства в 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правлін-
ня Товариства. – Проект рішення «Затвердити звіт Правління»

3. Розгляд висновків Ревізора Товариства за 2017 р. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду висновків Ревізора Товариства. – Проект рішення 
«Затвердити звіт Ревізора»

4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 р. – Про-
ект рішення «Затвердити річний звіт та баланс Товариства»

5. Розподіл (порядок покриття) збитків товариства за підсумками роботи 
в 2017 р. . – Проект рішення «Покрити збитки Товариства за 2017 рік за 
рахунок нерозподіленого прибутку минулих років»

6. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися про-
тягом року. – Проект рішення «Попередньо схвалити значні правочини із 
граничною сукупною вартістю 500 000 000,00 грн»

Акціонери товариства можуть ознайомитися з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та отримати 
письмові відповіді згідно ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» 
у робочі дні з 11.00 до 12.00 за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 31, оф. 18, а 
в день проведення Зборів - у місці їх проведення. Акціонери мають право 
вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного 
Зборів, відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства». З 
інформацією про загальні збори, в тому числі про проекти рішень щодо 
кожного з питань, включених до проекту порядку денного, можна ознайо-
митися на сайті Товариства – http://www.metchim.kiev.ua. 

Довідки за телефоном: (050)3831494  Правління Товариства
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 р.
І. Основні відомості про емітента

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

ПубЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "цЕНТР 
ВІДНОВЛЕННЯ РЕСуРСІВ 
"ЕКОСфЕРА", 24723737, вулиця 
Церковна, будинок 3, офіс 208, 
Дніпропетровська обл., місто Кривий 
Ріг, Днiпропетровська область, 50000, 
Україна, (056) 4920563

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

23.03.2018 

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

http://24723737.smida.gov.ua/

4. Найменування, код за ЄДРПОУ 
аудиторської фірми (П.І.Б. ауди-
тора – фізичної особи - підприєм-
ця), якою проведений аудит фі-
нансової звітності

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Юрхолдiнг- Аудит", 
32736376

5. Інформація про загальні збори. Вид загальних зборів - чергові. Дата 
проведення: 12.12.2016 року. Кворум зборів: 100% до загальної кількості 
голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обран-
ня членів лічильної комісії. 2. Обрання голови, секретаря зборів та затвер-
дження регламенту проведення зборів. 3. Про затвердження рішення 
щодо зміни типу акціонерного товариства з приватного на публічне, про 
затвердження нової назви Товариства та про визначення уповноваженого 
органу (особи) Товариства, якому (якій) надаються повноваження щодо 
вчинення дій пов’язаних із зміною типу та назви Товариства. 4. Про зміну 
місцезнаходження Товариства. 5. Про внесення змін та доповнень до ста-
туту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про прийняття, 
затвердження та підписання Статуту Товариства у новій редакції. Про ви-
значення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) 
та здійснення заходів щодо його реєстрації у відповідності із законодав-
ством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій. 6. Про 
затвердження внутрішніх положень Товариства: "Про загальні збори Това-
риства", "Про Наглядову раду Товариства", "Про виконавчий орган Това-
риства ", "Про Ревізійну комісію Товариства ". 7. Про обрання членів На-
глядової ради Товариства. 8. Затвердження умов цивільно-правових 
договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обрани-
ми членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх вина-
городи. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 
(контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. 9. Про обрання чле-
нів Ревізійної комісії Товариства. 10. Затвердження   умов   договорів   
(цивільно-правових  або  трудових),  що укладатимуться  з обраними чле-
нами  Ревізійної  комісії Товариства. Обрання  особи,  яка уповноважуєть-
ся на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства. 
11. Про припинення обов'язків Виконуючої обов'язки Директора Товари-
ства. 12. Про обрання Директора Товариства. Особи, що подавали пропо-
зиції до переліку питань порядку денного: акціонери. 

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: ви-
конавчий орган. Результати розгляду питань порядку денного: Обрано 
членів лічильної комісії, голову, секретаря зборів та затверджено регла-
менту проведення зборів, затверджено рішення щодо зміни типу акціонер-
ного товариства з приватного на публічне, затверджено нову назву Това-
риства, визначено уповноважений орган, якому надаються повноваження 
щодо вчинення дій пов’язаних із зміною типу та назви Товариства, прий-
нято рішення про зміну місцезнаходження Товариства, прийнято рішення 
про  про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом ви-
кладення його в новій редакції, прийнято рішення про про затвердження 
внутрішніх положень Товариства: “Про загальні збори Товариства”, “Про 
Наглядову раду Товариства”, “Про виконавчий орган Товариства “, “Про 
Ревізійну комісію Товариства “, обрано членів Наглядової ради Товари-
ства, затверджено умови цивільно-правових договорів, трудових догово-
рів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради 
Товариства, встановлено розмір їх винагороди, обрано особу, яка уповно-
важується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової 
ради Товариства, обрано членів Ревізійної комісії Товариства, затвердже-
ні   умови   договорів,  що укладатимуться  з обраними членами  Ревізійної  
комісії Товариства, обрано  особу,  яка уповноважується на підписання 
договорів з членами Ревізійної комісії Товариства, прийнято рішення про 
припинення обов’язків Виконуючої обов’язки Директора Товариства та про 
обрання Директора Товариства.
6. Інформація про дивіденди. Дивiденди за попереднiй та звiтний перiоди 
не нараховувались та не сплачувались.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн) 
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 4 7
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 4 7
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 0
Власний капітал 4 -11
Статутний капітал 19 19
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -15 -30
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 0 18
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -60 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-60 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 100 100
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість  

0 0

у відсотках від статутного 
капіталу  

0 0

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

0 0

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ 

АКцIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"ТОРГОВИй ДIМ  
"АЗIЯ ПЛЮС"

2. Код за ЄДРПОУ 37813491
3. Місцезнаходження 03115, Київ, пр-т Перемоги, 136, 

кiмната 34
4. Міжміський код, телефон та факс 044-206-01-05 044-206-01-41
5. Електронна поштова адреса post@aziaplus.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Рiшенням №8 одноосiбного власника iменних цiнних паперiв ПРАТ «ТД 

«АЗIЯ ПЛЮС» вiд 22.03.2018р. припинено повноваження Директора 
ПРАТ «ТД «АЗIЯ ПЛЮС» Гладкової Тетяни Володимирiвни за власним ба-

жанням. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не отримано. 
Зазначена особа часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа 
перебувала на посадi Директора ПРАТ «ТД «АЗIЯ ПЛЮС» з 01.02.2018р., з 
17.05.2013р. до 31.01.2018р. перебувала на посадi директора ПАТ «ТД «АЗIЯ 
ПЛЮС».

Рiшенням №8 одноосiбного власника iменних цiнних паперiв ПРАТ «ТД 
«АЗIЯ ПЛЮС» вiд 22.03.2018р. призначено на посаду Директора ПРАТ «ТД 
«АЗIЯ ПЛЮС» Веренич Дмитра Валерiйовича. Згоди фiзичної особи на 
розкриття паспортних даних не отримано. Зазначена особа часткою в ста-
тутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Посадову особу призначено на невизначений 
строк.

Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв:
04.04.2011-23.03.2015 - непрацюючий
24.03.2015-15.02.2016 -ТОВ «Богодухiвський молзавод» - водiй 3-го 

класу красноградського вiддiлу
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 Веренич Дмитро Валерiйович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 23.03.2018
(дата)
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: 
ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СВЕСЬКИй 

НАСОСНИй ЗАВОД»
2. Код за ЄДРПОУ: 05785454
3. Місцезнаходження: 41226, Сумська обл., Ямпiльський р-н., смт. 

Свеса, вул. Заводська, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (0542) 77-91-54 (05456) 6-33-01
5. Електронна поштова адреса: snz@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.snz.com.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
II. Текст повідомлення

У відповідності до протоколу наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД» (надалі – емітент) 
від 27.03.2018 року №27/03/18, прийняті рішення про зміну складу посадо-
вих осіб емітента, а саме:

- прийнято рішення про припинення 31.03.2018 року повноважень гене-
рального директора емітента - Цигана Андрiя Борисовича (згоди на роз-
криття паспортних даних не надано), в зв’язку iз закiнченням строку трудо-

вого контракту, укладеного з ним. Посадова особа часткою в статутному 
капіталі емітента не володіє. На зазначеній посаді перебував – з 01.04.2016 
року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має;

- прийнято рішення про обрання генерального директора емітента - Ци-
гана Андрiя Борисовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано), 
з 01.04.2018 року, в зв’язку з необхідністю обрання генерального директора 
емітента. Посадова особа часткою в статутному капіталі емітента не воло-
діє. Посадову особу обрано на умовах трудового контракту, строком з 
01.04.2018 року по 31.03.2019 року включно. Протягом останнiх п’яти рокiв 
посадова особа обiймала наступнi посади: головний iнженер НВП «Феролiт», 
стажист заступника начальника цеху виробництва механоремонтного цеху, 
заступник начальника механоремонтного цеху з ремонтного виробництва, 
начальник вагоноскладального цеху, стажер начальника технологiчного 
управлiння ПАТ «Корюкiвський вагонобудiвний завод», генеральний дирек-
тор емітента. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Генеральний директор А.Б. Циган

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 27.03.2018 року

(дата)

Додаток 46 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

(пункт 2 розділу VІ)
ІНфОРМАцІЯ 

в повідомленні про проведення загальних зборів
«Покровський завод технологічного обладнання

(код за ЄДРОПОУ: 01234964)
повідомляє, щорічні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Покровський 
завод технологічного обладнання»(далі – «Товариство») відбудуться  

27 квітня 2018 року, початок об 11.00
за адресою: 85300, україна, Донецька область, місто Покровськ,

вул. Захисників україни , 32 актовий зал.
Дата прийняття рішення про скликання річних Загальних зборів Акціо-

нерів 26.02.2018 року (Протокол засідання Наглядової ради №1). Реєстрація 
учасників річних Загальних зборів акціонерів Товариства відбудеться «27» 
квітня 2018 р. з 10.00 до 10.55 за місцем проведення річних Загальних 
зборів акціонерів Товариства. 

Для реєстрації та участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства 
акціонери повинні мати при собі:

• документ, що посвідчує особу (паспорт);
• для уповноважених осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт) та 

довіреність, оформлену згідно з чиним законодавством України
Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах 

акціонерів Товариства складається станом на 23 годину «19» квітня 2018 
року. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь в 
річних зборах після його складання заборонено.

Перелік питань, включених до порядку денного:
1. Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товари-

ства;
2. Обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів 

Товариства. 
3. Затвердження регламенту річних Загальних зборів акціонерів Товари-

ства;
4. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2017 рік. Затвердження результатів фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2017рік;

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017рік та затвердження звіту 
Наглядової ради Товариства за 2017рік;

6.Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік. Затвердження висновків Ревізо-
ра за 2017 рік.

7. Затвердження річного звіту Товариства у складі балансу за 2017рік та 
звіту про фінансові результати за 2017рік;

8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товари-
ства 2017рік

9. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його нової 
редакції.

10.Затвердження договорів, контрактів, попереднє схвалення значних 
правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року та встанов-
лення граничної сукупної вартості цих правочинів. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проекта-

ми рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного – www.
pzto.pat.ua Відповідно до вимог ст.36, 38Закону України «Про акціонерні 
товариства» від дати надіслання повідомлення про проведення річних За-
гальних зборів акціонерів Товариства до дати проведення річних Загальних 
зборів акціонерів Товариство акціонери мають можливість ознайомитися з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. 
По всім питанням, що можуть виникнути та для ознайомлення з документа-
ми, що стосуються порядку денного річних Загальних зборів, Акціонери 
можуть, звертатись за адресою: 85300, Донецька область, місто Покровськ, 
вул. Європейська , 43; 3-й поверх; каб.1.

- до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства – у 
робочі дні, робочий час з 10-00 до 15-00, відповідальна особа – Голова На-
глядової ради Полянська Світлана Володимирівна;

у день проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства – за 
місцем їх проведення.

Телефони для довідок: (06239) 2-62-88;
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до 

проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства.Пропо-
зиції будуть прийматися не пізніше, ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведен-
ня річних Загальних зборів акціонерів Товариства за адресою: 85300, Донецька 
область, місто Покровськ, вул. Європейська , 43; 3-й поверх; каб.1.

Основні показники фінансово-господарської 
діяльностіТовариства:(тис.грн.)

Найменування показника Звітний період Попередній 
період

Усього активів 16069,0 16731,6
Основні засоби 5892,9 5978,8
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 3278,3 3368,6
Сумарна дебіторська заборгова-
ність

6628,6 7014

Грошові кошти та їх еквіваленти 33,9 29,1
Нерозподілений прибуток (непокри-
тий збиток) 

(3780,3) (3503,6)

Власний капітал 4995,4 4995,4
Статутний капітал 21,2 21,2
Довгострокові зобов’язання 11665,8 11665,8
Поточні зобов’язання 3188,1 3574
Чистий прибуток( збиток ) (276,7) (183,4)
Середньорічна кількість акцій( шт.) 423780 423780
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду( шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

2 7

Підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідомленні.
Голова правління ПрАТ «Покровський завод технологічного обладнання» 

О.Я.Нелюб 27.03.2018р.

ПРАТ «ПОКРОВСЬКИй ЗАВОД ТЕХНОЛОГІчНОГО ОбЛАДНАННЯ»
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РІчНА ІНфОРМАцІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) 
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, 

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

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "буДІВЕЛЬНО-
ВИРОбНИчИй КОМПЛЕКС 
"МАЯК" , 25385857, вул. Сирецька, 9, 
Київ, Оболонський, Київська область, 
04073, Україна, 044-468-0425

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інфор-
маційній базі даних Комісії

27.03.2018

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

http://bvk-mayak.at.ua

Шановний акціонер!
ПубЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ПЛЕМЗАВОД «ВАСИЛІВКА» (надалі - Товариство) 
інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів 

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

ків акціонерів) для участі в Зборах: 28 квітня 2018 року з 9 години 
00 годин до 9 годин 45 хвилин

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 28 квітня 2018 року о 
10-00 годині

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 40020, Сум-
ська обл., м. Суми, вул. Юрія Вєтрова 20/1.

Місцезнаходження Товариства: 40020, Сумська обл., м. Суми, 
вул. Юрія Вєтрова 20/1.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: перелік складається станом на 24 годину за три 
робочих дні до дня проведення Зборів 24 квітня 2018 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом 
порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товари-

ства.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального 

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

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

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

6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Про розподіл прибутку та збитків Товариства за 2017 рік.
8. Про відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання голови Наглядової ради Товариства.
11. Про затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з 

членами Наглядової ради Товариства; про встановлення розміру винагоро-
ди членам Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка уповно-
важується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради 
Товариства.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з 
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного, а також інформацію, зазначену в ч.4 ст.35 Закону украї-
ни «Про акціонерні товариства» - http://pzvasylivka.emit.com.ua/
pzvasylivka/.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів: Кожен акціонер може 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 40020, Сумська обл., 
м. Суми, вул. Юрія Вєтрова 20/1, кожного робочого дня з 09.00 до 12.00 
години, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. 
Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Това-
риства Писарев Сергій Анатолійович.

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

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

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі 

якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених 
ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Телефони для довідок: 05445-3-82-43.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)
Найменування показника Звітний

2017 р.
Попере-

дній
2016 р.

Усього активів 607 731
Основні засоби (за залишковою вартістю) 604 730
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Гроші та їх еквіваленти 3 1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (3920) (3790)
Власний капітал
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 3963 3963
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Поточні зобов’язання і забезпечення 428 422
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (130) (232)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 1
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0,00820 0,01464

Шановні акціонери 
Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до Закону України «Про депози-

тарну систему України» при визначенні кворуму та при голосуванні на за-
гальних зборах не враховуються акції акціонерів, які до 24 квітня 2018р. 
(дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах) 
не уклали з депозитарною установою договір на обслуговування рахунку в 
цінних паперах.

Наглядова Рада

РІчНА ІНфОРМАцІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) 
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, 

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

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ 
 ТОВАРИСТВО "ДИМЕРСЬКЕ 
СПЕцАВТОПIДПРИЄМСТВО-
1006", 00902808, ВУЛ. ПРИМОРСЬКА, 20, 
С. КОЗАРОВИЧI, ВИШГОРОДСЬКИЙ Р-Н, Київ-
ська область, 07332, Україна, 050-193-24-99

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інфор-
маційній базі даних Комісії

21.03.2018

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

http://00902808.infosite.com.ua
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Текст повідомлення про проведення чергових Загальних зборів 
акціонерів 

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СПЕцІАЛІЗОВАНЕ уПРАВЛІННЯ №112 «СТАЛЬКОНСТРуКцІЯ» 

(надалі - Товариство), 
(ідентифікаційний код 01413767; місце знаходження: 87515, Донецька 

обл., м. Маріуполь, вул. Євпаторійська, б.49)
Товариство повідомляє про проведення чергових Загальних зборів 

акціонерів (надалі - Збори) 
1.1. Дата, час та місце проведення зборів:
- Дата та час проведення Зборів: 27 квітня 2018 року, 14:00
- Місце проведення Зборів: 87515, Донецька обл., м. Маріуполь, 

вул. Євпаторійська, б.49, зал засідань каб.№1.
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів (або їх представників) 

для участі у загальних зборах:
- Час початку реєстрації учасників Зборів: 13:00 
- Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 14:00
- Місце реєстрації учасників Зборів: 87504, Донецька обл., м. Марі-

уполь, вул. Євпаторійська, б.49, зал засідань каб.№1.
3. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-

рах: 23 квітня 2018 року станом на 24-00 годину.
3.1. Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, 

яким надсилається повідомлення про проведення чергових Загальних збо-
рів – 337362 штук простих іменних акцій.

3.2. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання пере-
ліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення чергових За-
гальних зборів – 290905 штук простих іменних акцій.

4. Перелік питань, включених до проекту порядку денного: (Перелік 
питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до по-
рядку денного Загальних зборів)

1. Обрання голови та членів лічильної комісії та припинення її повно-
важення, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товари-
ства.

2. Розгляд звіту Директора про результати фінансово – господарської 
діяльності Товариства за 2017р. та затвердження заходів за результатами 
його розгляду.

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017р. та затвердження 
заходів за результатами його розгляду.

4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності То-
вариства за 2017 р. та затвердження заходів за результатами його розгля-
ду 

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 р.
6. Затвердження розподілу прибутку за результатами діяльності Товари-

ства у 2017р.
7. Вирішення питання про виплату дивідендів (строк, порядок виплати 

дивідендів).
8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018р.
9. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом 

затвердження його нової редакції, пов’язаних з приведенням у відповідність 
із нормами Закону України «Про акціонерні товариства» . Призначення осо-
би, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства та об-
рання особи, якій надаються повноваження щодо здійснення його державної 
реєстрації.

10. Прийняття рішення про внесення заміни до відомостей про юридич-
ну особу, щодо засновників, які містяться в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

11. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, 
Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган шляхом 
затвердження їх у новій редакції, пов’язаних з приведенням у відповідність 
із нормами Закону України «Про акціонерні товариства». Призначення осо-
би, уповноваженої на підписання нової редакції Положень: «Про загальні 
збори», «Про Наглядову раду», «Про виконавчий орган».

12. Припинення повноважень Директора Товариства.
13. Обрання Директора як одноосібного виконавчого органу Товари-

ства.
14. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

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

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

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних збо-
рів до дати проведення Загальних зборів, а також у день проведення 
Загальних зборів, Товариство надає акціонерам, за їх письмовим за-
питом, можливість особисто або через уповноваженого представника 
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного Зборів та з проектами рішення з питань по-
рядку денного за адресом: 87515 Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Єв-

паторійська, б.49, перший поверх, кабінет відділ корпоративного управ-
ління, у робочі дні з 9:00 до 11:45 та з 13:00 до 15:30 в порядку, 
встановленому законодавством, статутом та внутрішніми положення-
ми Товариства. Письмовий запит у довільній формі з обов’язковим 
зазначенням прізвище, ім’я по-батькові акціонера, кількість належних 
йому акцій.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами –член наглядової ради Кузьменко 
Ірина Миколаївна. Телефони для довідок: Емітент: (0629) 41-01-86, 33-
24-06 

5.1. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: http://
su112.com.ua/informacziya/tekst-povіdomlennya/ 

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства (тис.грн.)*:
Найменування показника Період

Звітний
2017р.

Попередній
2016р.

усього активів 35334 24850
Основні засоби (залишкова вартість) 10823 10338
Запаси 11110 4386
Сумарна дебіторська заборгованість 6992 7433
Грошові кошти та їх еквіваленти 4355 171
Нерозподілений прибуток 16550 15393
Власний капітал 16819 15662
Зареєстрований статутний капітал 169 169
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 18515 9188
чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)(збиток)

1557 1628

Середньорічна кількість акцій(шт..) 337362 337362
чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

4,61522 4,82568

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт , а пред-
ставникам акціонера паспорт та довіреність на право участі та голосування 
на Зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства Украї-
ни.

7. Про права, наданні акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 
ЗУ «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватись після 
отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строки, 
протягом якого такі права можуть використовуватися:

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів кожний 
акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до про-
екту порядку денного Загальних зборів. Зміни до проекту порядку ден-
ного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань 
та проектів рішень із запропонованих питань. Пропозиції щодо включен-
ня нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні 
проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного 
загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі 
із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, 
кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до 
питання та/або проекту рішення. Пропозиції до проекту порядку денно-
го Загальних зборів акціонери можуть надсилати на адресу Товариства: 
87515, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Євпаторійська, буд.49, 
ПрАТ «СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ»». Пропозиції акціонерів (акціо-
нера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, 
підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного За-
гальних зборів. 

8. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:
Представником акціонера - фізичної особи на Загальних зборах То-

вариства може бути інша фізична особа. Довіреність на право участі та 
голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчу-
ється нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нота-
ріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у 
встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних 
зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто 
перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, 
як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голо-
сування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, 
як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не 
містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання 
щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акці-
онер має право видати довіреність на право участі та голосування на 
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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.

Крім того, звертаємо Вашу увагу, що відповідно до пункту 10 розді-
лу VI Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних 
паперів зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної 
установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних 
паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери 
на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній уста-
нові. У разі, якщо Ви як власник цінних паперів протягом одного року з 
дня набрання чинності цим Законом не уклали з обраною емітентом 

депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних 
паперах від власного імені або не здійснили переказ належних Вам прав 
на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій де-
позитарній установі, Ваші цінні папери не будуть враховані при визна-
ченні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів. Об-
меження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при 
голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою 
в системі депозитарного обліку. 

Телефони для довідок Товариства: (0629) 41-01-86
Телефони для довідок депозитарної установи ПАТ «ПУМБ»:  

(044)231-70-89. 
НАГЛЯДОВА РАДА ПрАТ «Су№112 «СТАЛЬКОНСТРуКцІЯ»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Кременчуцький мiськмолокозавод»

2. Код за ЄДРПОУ: 00446782
3. Місцезнаходження: 39600 Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Лі-

каря О. Богаєвського, 14/69
4. Міжміський код, телефон та факс: (0536) 74-36-70, 

(0536) 74-36-75
5. Електронна поштова адреса: Oleksii.LUTAK@danone.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://kremez.emitents.net.
ua

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

ІІ. Текст Повідомлення 
26.03.2018 року Наглядовою радою Товариства (Протокол №49 від 

26.03.2018 р.) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення То-
вариством значного правочину, а саме: Доповнення до Угоди про 
надання послуг з овердрафту №100-116-POD від 17 травня 2010 року, 
укладеного Товариством, про продовження строку дії договору не 
пізніше, ніж до 28.04.2020 р. та наступних Доповнень, Додаткових 
угод, Додатків та інших документів до Договору, що можуть бути укла-
дені в майбутньому.

Предмет правочину: Доповнення до Угоди про надання послуг з 
овердрафту.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом 
правочину, визначена відповідно до законодавства: 90 000 000 грн. 

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності: 791 316 тис.грн. 

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, 

що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності: 11,37%. 

Інформація щодо загальної кількості голосуючих акцій, кількості 
голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, 
кількості голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішен-
ня та кількості голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийнят-
тя рішення не надається, тому що рішення приймалось Наглядовою 
радою Товариства.

26.03.2018 року Наглядовою радою Товариства (Протокол №49 від 
26.03.2018 р.) прийнято рiшення про схвалення Товариством значно-
го правочину, а саме: Договору постачання молока коров'ячого не-
збираного №000032539, укладеного 16 лютого 2018 року із Сільсько-
господарським товариством з обмеженою відповідальністю 
«Прогрес».

Предмет правочину: Договір постачання молока коров'ячого не-
збираного.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом 
правочину, визначена відповідно до законодавства: 120 000 000 (сто 
двадцять мільйонів) гривень 00 копійок. 

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності: 791 316 тис.грн. 

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, 
що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності: 15,1646%. 

Інформація щодо загальної кількості голосуючих акцій, кількості 
голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, 
кількості голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішен-
ня та кількості голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийнят-
тя рішення не надається, тому що рішення приймалось Наглядовою 
радою Товариства.

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  Жигалов Б.М. 26.03.2018

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«КРЕМЕНчуцЬКИй МIСЬКМОЛОКОЗАВОД»

ДО ВІДОМА АКцІОНЕРІВ 
ПубЛІчНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАйВОРОНСЬКЕ 

АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13538»
Публічне акціонерне товариство «Гайворонське автотранспортне 

підприємство 13538» (код ЄДРПОУ 03117278), місцезнаходження: 25014 
Україна, м.Кропивницький, вул.Тургенєва,27 повідомляє про проведення 
чергових річних загальних зборів Товариства, які відбудуться 30 квітня 
2018 р. о 10.00 за адресою: м.Кропивницький, вул.Тургенєва, 27, каб. 1. 
Реєстрація акціонерів (їх представників) з 9.30 до 09.50. Для участі в За-
гальних зборах акціонерів акціонерам необхідно мати при собі паспорт, для 
представників – довіреність. Дата складання переліку акціонерів, які мають 
право на участь у зборах 24 квітня 2018 р. на 24.00.

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на 
голосування): 

1.Обрання членів лічильної комісії. 
2.Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеня. 
3.Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів. 
4.Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних 

зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів. 
5.Звіт директора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 
6.Звіт наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 
7.Звіт ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 

8.Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 
9.Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків за 2017 рік. 
10.Прийнятття рішення про припинення повноважень членів наглядової 

ради. 
11.Обрання членів наглядової ради. 
12.Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що 

укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх вина-
городи, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (конт-
рактів).

Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов’язаними з проектом 
порядку денного річних загальних зборів акціонерів, у робочі дні з 09.00 до 
12.00 за адресою: 25014, м.Кропивницький, вул.Тургенєва, 27, каб. 1, а 
також в день зборів в місці проведення загальних зборів акціонерів до за-
кінчення здійснення реєстрації. Права акціонерів щодо внесення пропозицій 
до проекту порядку денного та проектів рішень до питань визначені стат-
тею 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Адреса власного веб-
сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з 
питань, включених до проекту порядку денного: https://03117278.smida.gov.
ua. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами, є директор О. Якубінський. 

Наглядова рада ПАТ «Гайворонське АТП 13538»

ПубЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ГАйВОРОНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13538»
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ПРИВАТНЕ  
АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“ЕЛЕКТРОПОбуТПРИЛАД”

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОПОБУТ-
ПРИЛАД"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

14312447

3. Місцезнаходження емітента 87528  м.Марiуполь 
вул. Митрополитська,97

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(0629) 34-43-98 (0629) 34-50-65

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

cmdesna@ykrpost.ua

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

www.wmdonbas.com.ua

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу 
посадових осiб емiтента

2. Текст повідомлення
Головний бухгалтер Скаченко Юлiя Олександрiвна (паспорт: серiя ВВ 

номер 417962 виданий Володарським РВ УМВС України в Донецькiй обл. 
15.04.1998) звiльнено 26.03.2018 р. за власним бажанням. Акцiями Това-
риства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: вiсiм 
мiсяцiв. Рiшення прийнято за наказом голови правлiння № 15-К вiд 
26.03.2018р. Головний бухгалтер Дрьомiна Вiкторiя Володимирiвна (пас-
порт: серiя ВК номер 028651 виданий Орджонiкiдзовський РВ 
Марiупольського МУ УМВС Укр. в Донецькiй обл. 10.06.2004) призначено 
26.03.2018 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 
невизначений строк. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: 
головний бухгалтер. Рiшення прийнято за наказом голови правлiння № 16-к 
вiд 26.03.2018р.

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

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

3.2. Найменування посади.
Голова правлiння ____________ Тихонський Олександр Адамович
   М.П.

ПубЛІчНЕ  
АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ДРужКІВСЬКЕ РуДОуПРАВЛІННЯ»
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 значних правочинів

Текст повідомлення:
23 березня 2018 року, згiдно вимог ст.72 Закону України «Про 

акцiонернi товариства», вiдповiдно до повноважень, наданих рiшенням 
Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №29 вiд 24.04.2017 р.), Нагля-
довою радою ПАТ «Дружкiвське рудоуправлiння» (протокол №39) прий-
нято рiшення про схвалення укладеного значного правочину. Пред-
метом правочину №08405/ДОН-2018 вiд 12.02.2018 року є отримання 
послуг з перевезення вантажiв залiзничним транспортом у вагонах 
перевiзника. Сума коштiв, що є предметом правочину складає 
100 000 000,00 грн. Вартiсть активiв ПАТ «Дружкiвське рудоуправлiння» 
за 2017 рiк складає 627 138 000,00 грн. Спiввiдношення суми коштiв, 
що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ «Дружкiвське 
рудоуправлiння» становить 15,9454%.

23 березня 2018 року, згiдно вимог ст.72 Закону України «Про 
акцiонернi товариства», вiдповiдно до повноважень, наданих рiшенням 
Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №29 вiд 24.04.2017 р.), Нагля-
довою радою ПАТ «Дружкiвське рудоуправлiння» (протокол №39) прий-
нято рiшення про схвалення укладеного значного правочину. Пред-
метом правочину №703 вiд 28.12.2017 року є отримання послуг з 
виконання комплексу розкривних робiт з перевезенням. Сума коштiв, 
що є предметом правочину складає 87 989 669,57 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 17,5681%.

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

Генеральний директор  Є.В. цимарман

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

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

Повне найменування емітента: 
ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ВИШНІВСЬКЕ СПЕцІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО-
буДІВЕЛЬНЕ уПРАВЛІННЯ»

Код за ЄДРПОУ: 19405366
Місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, 

м. Вишневе, вул. Ломоносова, буд. 34
Міжміський код, телефон та факс: (067) 575-61-20
Електронна поштова адреса: 19405366@atrep.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://19405366.infosite.com.ua/
Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попе-

реднє надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення
23березня 2018 року рішенням річних загальних зборів акціонерівПРИ-

ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИШНІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВА-
НЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» (Протокол №1/2018 від 
23.03.2018р.) (надалі – ПрАТ «ВСРБУ»), було прийнято рішення про попе-
реднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: до-

говори на отримання кредиту (кредитної лінії), застави, оренди, поставки, 
купівлі-продажу, в тому числі майнових прав, форвардні контракти, надання 
та отримання послуг, робіт, продаж основних засобів, рухомого та нерухо-
мого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежую-
чись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, та 
інших об’єктів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути пред-
метом даних господарських правочинів більше 50 % вартості активів Това-
риства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік.

Гранична сукупність вартості правочинів:70 000 000,00(сімдесят мільйо-
нів)гривень 00 копійок

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності:52,7тис.грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у 
відсотках):132827%.

Загальна кількість голосуючих акцій: 435 822, кількість голосуючих акцій, 
що зареєстровані для участі у загальних зборах:377 871, кількість голосую-
чих акцій, що проголосували «за»: 377 871 та «проти»: 0 прийняття рішен-
ня.

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

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

Голова правління  Козирев Микола Юрійович
26.03.2018р.
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Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів 
Товариства з проектом порядку денного 

Приватного акціонерного товариства ПрАТ «Семенівське АТП 
«Автосервіс» (надалі – Товариство)

Адреса місцезнаходження Товариства: м. Семенівка,  
вул. Самуйловича,49

Повідомляємо про скликання « 27» 04. 2018 р. о 9 годині 00 хв. річних 
Загальних Зборів акціонерів Товариства, Код ЄДРПОУ21398410, місце 
проведення за адресою: 15400; м. Семенівка, вул. Самуйловича, 49, ка-
бінет директора. 

Реєстрація акціонерів та їх представників в день за місцем проведення 
річних Загальних Зборів акціонерів Товариства з 8 год. 00хв. до 8 год. 
55 хв.

Перелік питань, включених до Проекту порядку денного:
1. Про обрання членів лічильної комісії.
2. Про обранняробочих органів, затвердження регламенту роботи.
3. Про порядок засвідчення бюлетенів для голосування.
4. Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність 

Товариства за 2017 р.
5. Затвердження звіту та висновків Наглядової ради за 2017 р.
6. Затвердження звіту та висновків Ревізора за 2017 р.
7. Про затвердження річного звіту Товариства, фінансової звітності та 

балансу за 2017 р.
8. Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за під-

сумками роботи у 2017 р.
9. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради 

Товариства.
10. Про припинення повноважень та обрання Ревізора Товариства.

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

Найменування показника Період 
01.01.2018 р. 01.01.2017 р.

усього активів 93,8 93,8
Основні засоби 33,0 33,0
Довгострокові фінансові інвестиції: - -
Запаси - 11,2

Сумарна дебіторська заборгованість 19,0 17,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 25,0 31,9
Нерозподілений прибуток - - 578,3
Власний капітал 233 264,4
Статутний капітал 31,3 31,3
Довгострокові зобов’язання 289,0 -
Поточні зобов’язання 50,0 400,0
чистий прибуток (збиток) 3,0 -
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3135 3135
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій, протягом 
періоду 
чисельність працівників на кінець 
періоду

1 -

Дата складення переліку акціонерів, які мають право брати участь у річ-
нихЗагальних Зборах акціонерів Товариства: станом на 24 годину - на 
«20» 04 2017 року - за три робочих дні до дня проведення Загальних Зборів.

Учасникам річних Загальних Зборів необхідно мати при собі документ, 
що посвідчує особу, представникам акціонерів – довіреність про передачу 
їм прав на участь у річнихЗагальних Зборах акціонерів Товариства, оформ-
лену згідно з законодавством України та документ, що посвідчує особу. 

З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до річних 
Загальних Зборівв робочі дні з 09 год.00 хв. до 14год.00 хв., звернувшись за 
адресою місцезнаходження Товариства: м.Семенівка, вул. Самуйловича,49 
каб. директора, а також а в день проведення річних Загальних Зборів - у 
місці їх проведення. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інфор-
мація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного річних Загальних Зборів акціонерів Товариства: www.atpsem.
in.ua. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного – директор Кужіль В.Д. 

Директор  В.Д. Кужіль

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
ПРАТ «СЕМЕНІВСЬКЕ АТП «АВТОСЕРВІС»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛЕМЗАВОД «КОЛОС» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 00846369) (далі - Товариство), 
місцезнаходження: 08471, Київська область, Переяслав-Хмельницький 
район, село Улянівка, повідомляє про проведення чергових (річних) 
загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 30 квітня 
2018 року о 11-00 за адресою: 08471, Київська область, Переяслав-
Хмельницький район, село улянівка, адмінбудівля ПрАТ «ПЛЕМ-
ЗАВОД «КОЛОС», кабінет директора №1. Реєстрація акціонерів для 
участі у Загальних зборах відбудеться в день їх проведення та за міс-
цем проведення зборів з 10-30 по 10-55. Дата складення переліку ак-
ціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 24 квітня 
2018 року. 

Перелік питань, включених до проекту порядку денного: 
1. Обрання Лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря зборів. 
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних збо-

рів. 
4. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками 
його розгляду. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік, 
прийняття рішення за наслідками його розгляду. Розгляд звіту Ревізій-
ної комісії Товариства, прийняття рішення за наслідками його розгля-
ду. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. 

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 
6. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2017 рік з 

урахуванням вимог, передбачених законом. 
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 

2018 рік.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з головою та членами наглядової ради Товариства. Про вста-
новлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується 
на підписання договорів з членами наглядової ради. Визначення умов 
оплати діяльності членів наглядової ради.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: https://sites.google.com/site/patplemzavodkolos/home.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів 
до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з 
документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку 
денного зборів, за місцезнаходженням товариства: 08471, Київська об-
ласть, Переяслав-Хмельницький район, село Улянівка, адмінбудівля 
ПрАТ «ПЛЕМЗАВОД «КОЛОС», кабінет директора №1 у робочі дні з 
10:00 до 16:00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх 
проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами – директор Гарбарук Сергій 
Миколайович. Довідки за телефоном +38-044-585-30-05.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-

ємства (тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний 
(2017р.)

Попередній 
(2016р.)

Усього активів 1892 2558
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1 451 2049
Запаси 318 305
Сумарна дебіторська заборгованість 72 179
Гроші та їх еквіваленти 2 3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -6 379 -5 649
Власний капітал -1 213 -483
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 2 237 2 237
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 3 105 3 071
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

(619) (1 097)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 8949156 8949156
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

(0,0691) (0,1226)

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПЛЕМЗАВОД «КОЛОС» 
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ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗбОРІВ
ПРИВАТНЕ АКцІОНАРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ВОЛИНЬІНВЕСТСЕРВІС»
(код ЄДРПОу 33732021)

Ш А Н О В Н І    А К ц І О Н Е Р И!
Приватне акціонерне товариство «ВОЛИНЬІНВЕСТСЕРВІС» (надалі – 

«Товариство») повідомляє Вас, що «30» квітня 2018 року об 11.00 годині 
за адресою: 76018, місто Івано-франківськ, вулиця Ленкавського, буди-
нок 22 відбудуться Загальні збори акціонерів Товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах 
відбудеться «30» квітня 2018 року з 10.00 год. до 10.30 год. за адресою: 
76018, місто Івано-Франківськ, вулиця Ленкавського, будинок 22.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах 
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь 
у Загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні 
до дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства тобто на 24.00 го-
дину 24 квітня 2018 року.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах 
може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціоне-
ра (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його 
представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, 
що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних збо-
рах акціонерів Товариства.

Під час підготовки до Загальних зборів, акціонери Товариства мають 
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від 
дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 24 квітня 2018 року 
(включно), з понеділка по п’ятницю - з 09.00 год. до 18.00 год. (обідня перер-
ва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: 76018, місто Івано-Франківськ, 
вулиця Ленкавського, будинок 22, Приватне акціонерне товариство 
«ВОЛИНЬ ІНВЕСТСЕРВІС» Ознайомлення акціонерів з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається також 
24 квітня 2018 року у місці проведення реєстрації для участі у загальних 
зборах.

Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Директор 
Прокопик Т.І. тел..0342 71-22-06.

П О Р Я Д О К    Д Е Н Н И й:
1. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товари-

ства;
2. Затвердження Регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства;
3. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства про результати роботи за 

2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
Ради;

4. Звіт про результати роботи Правління Товариства в 2017 році. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

5. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської 

діяльності Товариства в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Ревізійної комісії;

6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік; 
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товари-

ства за 2017 рік;
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік;
9. Прийняття рішення про припинення Акціонерного Товариства шляхом 

перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю.
10. Припинення повноважень органів управління Товариства, створення 

Комісії з припинення Товариства шляхом перетворення та обрання її пер-
сонального складу.

11. Затвердження плану перетворення Акціонерного Товариства в Това-
риство з обмеженою відповідальністю.

12. Про затвердження ринкової вартості акцій ПрАТ «ВОЛИНЬІНВЕСТ-
СЕРВІС», строки та порядок їх викупу.

13. Затвердження порядку та умов обміну акцій Товариства на частки 
товариства – правонаступника.

14. Затвердження порядку та строків за явлення кредиторами своїх вимог 
до Товариства.

15. Заявлення кредиторів за місцем знаходженням ПрАТ «ВОЛИНЬ-
ІНВЕСТСЕРВІС».

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ТОВАРИСТВА ЗА 2017 рік (тис. грн.):

Найменування показника Період
На початок 

звітного періоду
На кінець 

звітного періоду
Усього активів 2865,1 2941,6
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 24,6 22,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 20,8 21,9
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

33,0 34,0

Власний капітал 439,6 440,6
Статутний капітал 415,0 415,0
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 2425,5 2501,0
Чистий прибуток (збиток) 3,0 1,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 415 415
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

0,0 0,0

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

0,0 0,0

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

1 1

Директор  Т.І. Прокопик

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛИНЬІНВЕСТСЕРВІС»

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

цінних паперів для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код 
за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКцIО-
НЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ГАЛIцIЯ ДИСТИЛЕРI», 
код ЄДРПОУ 31274359 , 48400 
Тернопільська обл.. , Бучаць-
кий р-н , м. Бучач, вул.. Барись-
ка 8А , (03544) 2-64-98,

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

23.03.2017 року

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
на якій розміщено регулярну річну ін-
формацію

www.gdspirit.com

РІчНА ІНфОРМАцІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) 
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, 

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

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «А/Т ТЮТЮ-
НОВА КОМПАНIЯ 
«В.А.Т.-ПРИЛуКИ», 14333202, 
Незалежностi, 21, м. Прилуки, Чернiгiв-
ська область, 17502, Україна, 04637

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

26.03.2018

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

www.bat.ua

Приватне акціонерне товариство  
«українська агенція інвестиційного розвитку»,

код ЄДРПОУ 25264119, місцезнаходження: вул. Чеська, буд. 9, 
м. Київ, 01103, тел.(044) 2853731, як емітент, який здійснив приват-
не розміщення цінних паперів, повідомляє, що повний текст річної 

інформації емітента за 2017 рік розміщено 26.03.2018 у загально-
доступній інформаційній базі даних НКЦПФР. Адреса сторінки емі-
тента в мережі Інтернет, на якій розміщено річну інформацію: 
uaid.ua. 

Директор  Геєць О.В. 

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«уКРАЇНСЬКА АГЕНцІЯ ІНВЕСТИцІйНОГО РОЗВИТКу»
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Шановний акціонер!
ПубЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «уКРАЇНА-

РАйЗ»(ідентифікаційний код 03779805, місцезнаходження: 42063, Сумська 
обл., Роменський район, село Коржі, ВуЛИцЯ цЕНТРАЛЬНА, будинок 1) 
(надалі – Товариство) повідомляє про проведення річних Загальних зборів 
акціонерів Товариства, які відбудуться 27 квітня 2018 року об 11:00 годині 
за адресою: 42063, Сумська обл., Роменський район, село Коржі, ВуЛИ-
цЯ цЕНТРАЛЬНА, будинок 1, у кім. №1.

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

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

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

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

місії Батюти Алли Анатоліївни, членів комісії Яременко Олени Аббасівни 
та Хомицької Оксани Вікторівни, та прийняти рішення про припинення їх 
повноважень з моменту закриття загальних зборів акціонерів.

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

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

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

Проект рішення: обрати головою Зборів – Пугача Олега Вікторовича, 
а секретарем – Ганзіна Василя Івановича на час проведення цих загальних 
зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати протокол 
загальних зборів.

4. Затвердження порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів 
Товариства.

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

5. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

Проект рішення: затвердити звіт виконавчого органу (директора) 
ПАТ «УКРАЇНА-РАЙЗ» про підсумки діяльності за 2017 рік.

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

Проект рішення: затвердити звіт наглядової ради ПАТ «УКРАЇНА-
РАЙЗ» за 2017 рік.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р.
Проект рішення: затвердити річний фінансовий звіт ПАТ «УКРАЇНА-

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

за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 
році.

Проект рішення: затвердити порядок розподілу прибутку та покрит-
тя збитків ПАТ «УКРАЇНА-РАЙЗ»за 2017 рік згідно статей «Доходів та 
Витрат».

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

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

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

нове найменування Товариства: Повне найменування Товариства: україн-
ською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНА-РАЙЗ»; 
Скорочене найменування Товариства: українською мовою: ПрАТ «УКРАЇНА-
РАЙЗ».

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

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

черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій 
редакції.

Проект рішення: Надати повноваження на підписання затвердженої 
нової редакції статуту Товариства голові та секретарю загальних зборів 
акціонерів:Пугачу Олегу Вікторовичу та ГанзінуВасилю Івановичу.

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

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

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

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

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

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

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

Інформація про загальну кількість акцій станом на дату складання пере-
ліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних 
зборів (28 лютого 2018 року) – 59 942 шт.;

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій станом на дату 
складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення 
загальних зборів (28 лютого 2018 року) – 59 942 шт.; 

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

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

До дати проведення загальних зборів акціонери (їх представники) можуть 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань 
порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 
42063, Сумська обл., Роменський район, село Коржі, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬ-
НА, будинок 1, у кім. №1, у робочі дні з понеділка по п’ятницю, з 10:00 годи-
ни до 12:00 години, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх 
проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами –директор ГАНЗІН ВАСИЛЬ ІВАНО-
ВИЧ.

Довідки за телефоном: (05448) 9-85-25 та/або (067) 53-54-028.
Після надіслання цього повідомлення Товариство не має права вносити 

зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають можливість 
ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язку із змінами в 
порядку денному чи у зв’язку з виправленням помилок. У такому разі зміни 
вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів, а щодо 
кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до 
дати проведення загальних зборів.

Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, 
включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку 
денного загальних зборів,надаються Товариством письмово та надси-
лаються акціонеру простим поштовим листом протягом 2-х робочих днів 
з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведен-
ня зборів.

Акціонери Товариства мають право внести пропозиції щодо питань, 
включених до проекту порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до 
дати проведення Зборів, 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 акціонер-
ного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища 
(найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу 
належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рі-
шення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать канди-
дату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товари-
ства. 

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

ПубЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «уКРАЇНА-РАйЗ»
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Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше 
відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включення до про-
екту порядку денного загальних зборів. Рішення про відмову у включенні до 
проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукуп-
но є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прий нято 
тільки у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які 
зазначені вище в цьому повідомленні. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 229 363 77 824
Основні засоби (за залишковою вартістю) 46 033 51 146
Запаси 5 670 7 572
Сумарна дебіторська заборгованість 177 643 19 099
Гроші та їх еквіваленти 17 7
Нерозподілений прибуток (непокритийзбиток) 63 694 70 619
Власний капітал 67 504 71 818
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 1 199 1 199
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 161 859 7 441
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -6 925 -263
Середньорічна кількість акцій (шт.) 59 942 59 942
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-116 -4

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 
«бОбРОВИцЬКЕ ХЛІбОПРИйМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО»
2. Код за ЄДРПОУ 00957040
3. Місцезнаходження вул. Горького, 1, м. бобровиця, чернігів-

ська обл., 17400
4. Міжміський код, телефон та факс (04632) 2-31-58 2-31-58
5. Електронна поштова адреса bhpp-emitent@imcagro.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://bobrovica-hpp.emit.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення Зміна скла-
ду посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
27.03.2018 р. річними загальними зборами акціонерів №1 ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОБРОВИЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО» прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емі-
тента, а саме:

- припинено повноваження голови Наглядової ради Клімішина Сергія 
Валентиновича за рішенням річних загальних зборів. Посадова особа згоди 
на розкриття паспортних даних не давала. Часткою у статутному капіталі 
емітента не володіє. Обіймав дану посаду з 23.04.2016 р.; непогашених 
судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- припинено повноваження члена Наглядової ради Логойди Iвана 
Івановича за рішенням річних загальних зборів. Посадова особа згоди на 
розкриття паспортних даних не давала. Часткою у статутному капіталі 
емітента не володіє. Обіймав дану посаду з 23.04.2016 р.; непогашених 
судимостей за корисливі та посадові злочини не має;

- припинено повноваження члена Наглядової ради Тарана Юрія Ми-
колайовича за рішенням річних загальних зборів. Посадова особа згоди на 
розкриття паспортних даних не давала. Часткою у статутному капіталі 

емітента не володіє. Обіймав дану посаду з 23.04.2016 р.; непогашених 
судимостей за корисливі та посадові злочини не має;

- обрано на посаду члена Наглядової ради Клімішина Сергія Валенти-
новича за рішенням річних загальних зборів. Посадова особа згоди на 
розкриття паспортних даних не давала. Член Наглядової ради є представ-
ником акціонера ПП «АГРОПРОГРЕС» (код ЄДРПОУ 31174509, 17412, 
Чернігівська область, Бобровицький район, с. Горбачі, вул. Молодіжна, 15). 
Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Особу обрано на 3 роки. 
До обрання обіймав наступні посади: Голова Наглядової ради ПрАТ «Бо-
бровицьке ХПП», Член Наглядової ради ПАТ «МЛИБОР», ТОВ «ЧЕРНІГІВ-
СЬКА ІНДУСТРІАЛЬНА МОЛОЧНА КОМПАНІЯ» радник голови наглядової 
ради з юридичних питань; непогашених судимостей за корисливі та поса-
дові злочини не має;

- обрано на посаду члена Наглядової ради Петрова Леоніда Олександро-
вича за рішенням річних загальних зборів. Посадова особа згоди на розкриття 
паспортних даних не давала. Член Наглядової ради є представником акціонера 
ПП «АГРОПРОГРЕС» (код ЄДРПОУ 31174509, 17412, Чернігівська область, 
Бобровицький район, с. Горбачі, вул. Молодіжна, 15). Часткою у статутному 
капіталі емітента не володіє. Особу обрано на три роки. До обрання обіймав 
наступні посади: член Наглядової ради ПАТ «Млибор», ТОВ «Чернігівська інду-
стріальна молочна компанія» заступник голови наглядової ради, перший за-
ступник директора, директор, заступник директора з питань ефективності біз-
несу, заступник генерального директора з питань ефективності бізнесу; 
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має;

- обрано на посаду члена Наглядової ради Недолугу Дмитра Сергійо-
вича за рішенням річних загальних зборів. Посадова особа згоди на роз-
криття паспортних даних не давала. Член Наглядової ради є представником 
акціонера ПП «АГРОПРОГРЕС» (код ЄДРПОУ 31174509, 17412, Чернігівська 
область, Бобровицький район, с. Горбачі, вул. Молодіжна, 15). Часткою у 
статутному капіталі емітента не володіє. Особу обрано на 3 роки. До об-
рання обіймав наступні посади: юрисконсульт комунального підприємства 
«Центральний парк культури та відпочинку імені М. Горького», ПП «АГРО-
ПРОГРЕС» провідний юрисконсульт; непогашених судимостей за корисли-
ві та посадові злочини не має.

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

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

Директор Ярош С.М. підпис, м. п., 27.03.2018 р.
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПубЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХМЕЛЬНИцЬКЕ ВИРОбНИчЕ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО-РИбОВОДНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:

україна, 31530, Хмельницька область, Летичівський район, смт 
Меджибіж, вул. чкалова, 58 

Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО-РИБОВОДНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (далі - 
ПАТ «Хмельницькрибгосп» та/або Товариство) повідомляє, що 27 квітня 
2018 року об 12.00 годині за адресою: Україна, 31530, Хмельницька об-
ласть, Летичівський район, смт Меджибіж, вул. чкалова, 58 (контора 
Товариства) відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 27 квітня 2018 року з 11.00 год. до 11.45 год. за адресою: Украї-
на, 31530, Хмельницька область, Летичівський район, смт Меджибіж, 
вул. Чкалова, 58, (контора Товариства). 

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

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

Проект порядку денного загальних зборів акціонерів:
6 Про схвалення рішення Наглядової ради Товариства від 07.03.2018 

року.
7 Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
8 Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів 

акціонерів.
9 Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-

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

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

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

12 Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
13 Визначення порядку покриття збитків Товариства за підсумками ро-

боти в 2017 році.
14 Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік
15 Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
16 Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом ви-

кладення Статуту у новій редакції.
17 Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що ре-

гламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
18 Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

ради Товариства.
19 Обрання членів Наглядової ради Товариства.
20 Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів 

(контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради То-
вариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповно-
важується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової 
ради.

21 Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної 
комісії Товариства.

22 Попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися до 
30.04.2019 року із зазначенням їх характеру та граничної вартості.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного за-
гальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 За-

кону України «Про акціонерні товариства»: http://hrh.km.ua.
Інформація про кількість акцій:
Станом на 22 березня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, 

яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), за-
гальна кількість акцій Товариства складає 9 052 000 (дев’ять мільйонів 
п’ятдесят дві тисячі) штук простих іменних акцій.

Станом на 22 березня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, 
яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), за-
гальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 7 324 634 (сім міль-
йонів триста двадцять чотири тисячі шістсот тридцять чотири) простих 
іменних акцій.

Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих 
акцій.

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

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість 
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – юрист Товариства Ткаченко Діана Вадимівна. 
Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 26 квітня 2018 року 
(включно) у робочі дні, робочі години (крім суботи та неділі) з 10.00 год. до 
16.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 14.00 год.) за адресою: Україна, 
31530, Хмельницька область, Летичівський район, смт Меджибіж, вул. Чка-
лова, 58. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – 
Ткаченко Д.В. (юрист Товариства).

27 квітня 2018 року (в день проведення загальних зборів) ознайомлення 
акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у за-
гальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 За-
кону україни «Про акціонерні товариства», якими вони можуть корис-
туватися після отримання повідомлення про проведення загальних 
зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використову-
ватися:

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів 
до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціо-
нерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийнят-
тя рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у 
робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загаль-
них зборів - також у місці їх проведення. 

2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування 
з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товари-
ства», акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися 
з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, 
передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кіль-
кості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

3. На отримані до дати проведення загальних зборів письмові запитання 
акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних 
зборів та порядку денного загальних зборів, акціонерне товариство до по-
чатку загальних зборів надає письмові відповіді. Акціонерне товариство 
може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

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

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

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

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

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних 
зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким 
належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, 

ПубЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХМЕЛЬНИцЬКЕ ВИРОбНИчЕ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО-РИбОВОДНЕ ПІДПРИЄМСТВО»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №60, 28 березня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

70

передбачених статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у 
разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих 
ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акці-
онерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного 
товариства.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного за-
гальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегі-
ального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосіб-
ного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо 
кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціо-
нерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного ви-
конавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме 
його повноваження.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреніс-
тю:

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

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

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

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на 
певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого пред-
ставника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. 
Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, 
заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допо-
могою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про елек-
тронний документообіг.

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

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

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

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

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

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «Хмельницькрибгосп» (тис. грн.)

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

рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826) 
Найменування показника 2017 рік 2016 рік
Усього активів 15808 8054
Основні засоби (за залишковою вартістю) 593 369
Запаси 1610 1357
Сумарна дебіторська заборгованість 378 220
Грошові кошти та їх еквіваленти 463 63
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (15979) (14775)
Власний капітал (13716) (12512)
Зареєстрований (статутний) капітал 2263 2263
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 25241 16166
Поточні зобов'язання і забезпечення 4283 4400
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (1442) (400)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 9052000 9052000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

(0,0002) (0,00004)

Телефон для довідок: 067 326 56 00.
ПАТ «ХМЕЛЬНИцЬКРИбГОСП»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СМІЛЯНСЬКИЙ МАШИНО-
БУДІВНИЙ ЗАВОД (місцезнаходження: 20700 Черкаська область, м. Сміла, 
вул. Незалежності, буд. 67), далі- Товариство, повідомляє про проведення 
річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори), які відбудуться о 
12 годині 00 хвилин 27 квітня 2018 року, за адресою: черкаська обл., 
м. Сміла, вул. Незалежності, 67, другий поверх, актова зала. Реєстрація 
акціонерів для участі у Зборах відбудеться в той же день за тією же адре-
сою з 11 години 00 хвилин до 11 години 45 хвилин. Дата складення пере-
ліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 23 квітня 2018 р. на 
24 годину. 

Перелік питань проекту порядку денного:
1. Обрання членів Лічильної комісії. 
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів. 
4. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства у 2017 р., затвердження заходів за 
результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Правління Товариства.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності 
у 2017 році, затвердження заходів за результатами його розгляду та при-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками фінансово-
господарської діяльності Товариства у 2017 р. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту.

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

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р.
9. Розподіл прибутку та збитків за 2017 р. 
1. 

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства 

Найменування показника період 
звітний 
2017 рік

попередній 
2016 рік

Усього активів (тис.грн.) 29716 24519

Основні засоби (тис.грн.) 15664 15616
Довгострокові фінансові інвестиції (тис.грн.) 1 1
Запаси 6717 3236
Сумарна дебіторська заборгованість 1636 642
Грошові кошти та їх еквіваленти (тис.грн.) 1119 1136
Нерозподілений прибуток (тис.грн.)- збиток 3088 -407
Власний капітал (тис.грн.) 23579 29468
Статутний капітал (тис.грн.) 290,43 290,43
Довгострокові зобов'язання (тис.грн.) - -
Поточні зобов'язання (тис.грн.) 6137 4051
Чистий прибуток /збиток /(тис.грн.) 3088 -407
Середньорічна кількість акцій (штук) 1161720 1161720
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (штук) 

- -

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

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

218 227

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних 
зборів до дати проведення річних загальних зборів акціонери мають 
можливість особисто за письмовою заявою на ім’я Голови Правління 
Товариства ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства за 
адресою: 20700, Черкаської області, м. Сміла, вул. Незалежності, 67, 
кабінет Голови Правління у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 
09.00 год. до 18.00 год. У день проведення річних загальних зборів 
акціонери мають можливість ознайомитися з вказаними вище докумен-
тами у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами – Голова Правління Милько Олександр 
Сергійович. Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміще-
на інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного: www.smilamash.emitents.net.ua. Телефон для 
довідок (04733) 4-05-11. Наглядова Рада

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«СМІЛЯНСЬКИй МАШИНОбуДІВНИй ЗАВОД»
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Шановний акціонер!
ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВЕ жИТТЯ» (ідентифіка-

ційний код юридичної особи 13998980, місцезнаходження: 42056, Сум-
ська обл., Роменський район, село бацмани, ВуЛИцЯ КИЇВСЬКА, буди-
нок 1) (надалі – Товариство) повідомляє про проведення річних Загальних 
зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 27 квітня 2018 року об 
13:00 годині за адресою: 42056, Сумська обл., Роменський район, село 
бацмани, ВуЛИцЯ КИЇВСЬКА, будинок 1, у кім. №1.

Реєстрація акціонерів (їх представників), для участі у річних загальних 
зборах відбудеться з 12:00 до 12:45 у день та за місцем проведення річних 
загальних зборів. 

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

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

денного:
1. Обрання лічильної комісії.
Проект рішення: обрати лічильну комісію у складі 2-х осіб: голови ко-

місії Стебки Наталії Анатоліївни, члена комісії Пащенко Вероніки Юріїв-
нита прийняти рішення про припинення їх повноважень з моменту за-
криття загальних зборів акціонерів.

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

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

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

Проект рішення: обрати головою Зборів – Пугача Олега Вікторовича, 
а секретарем – Ткаченка Бориса Валерійовичана час проведення цих за-
гальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати 
протокол загальних зборів.

4. Затвердження порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів 
Товариства.

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

5. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

Проект рішення: затвердити звіт виконавчого органу (директора) 
ПрАТ «НОВЕ ЖИТТЯ» про підсумки діяльності за 2017 рік.

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

Проект рішення: затвердити звіт наглядової ради ПрАТ «НОВЕ ЖИТ-
ТЯ» за 2017 рік.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р.
Проект рішення: затвердити річний фінансовий звіт ПрАТ «НОВЕ 

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

за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 
році.

Проект рішення: затвердити порядок розподілу прибутку та покрит-
тя збитків ПрАТ «НОВЕ ЖИТТЯ»за 2017 рік згідно статей «Доходів та 
Витрат».

9. Про припинення повноважень попереднього складу наглядової ради 
Товариства.

Припинити повноваження наглядової ради Товариства, а саме: Про-
коси Богдана Сергійовича; Олексюк Андрiан Iванович, Сорока Наталія 
Василівна.

10. Обрання членів наглядової ради Товариства.
Відповідно до п.5 ч.3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товари-

ства» проект рішення по даному питанню не включається до повідо-
млення акціонерам.

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

Проект рішення: Затвердити нову редакцію статутуПрАТ «НОВЕ 
ЖИТТЯ».

12. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого річ-
ними Загальними зборами акціонерів Товариства, статуту Товариства, ви-
кладеного в новій редакції.

Проект рішення: Надати повноваження на підписання затвердженої 
нової редакції статуту Товариства голові та секретарю загальних зборів 
акціонерів:Пугачу Олегу Вікторовичу та Ткаченку Борису Валерійовичу.

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

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

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

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

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

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

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

Інформація про загальну кількість акцій станом на дату складання пере-
ліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних 
зборів (28 лютого 2018 року) – 40 000 шт.;

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій станом на дату 
складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення 
загальних зборів (28 лютого 2018 року) – 40 000 шт.; 

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

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

До дати проведення загальних зборів акціонери (їх представники) можуть 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань 
порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 
42056, Сумська обл., Роменський район, село Бацмани, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, 
будинок 1, у кім. №1, у робочі дні з понеділка по п’ятницю, з 10:00 години до 
12:00 години, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх про-
ведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами –директор ТКАЧЕНКО БОРИС ВАЛЕРІЙО-
ВИЧ.

Довідки за телефоном: (05448) 9-89-05 та/або (067) 538-57-30.
Після надіслання цього повідомлення Товариство не має права вносити 

зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають можливість 
ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язку із змінами в 
порядку денному чи у зв’язку з виправленням помилок. У такому разі зміни 
вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів, а щодо 
кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до 
дати проведення загальних зборів.

Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, 
включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку 
денного загальних зборів, надаються Товариством письмово та надси-
лаються акціонеру простим поштовим листом протягом 2-х робочих днів 
з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведен-
ня зборів.

Акціонери Товариства мають право внести пропозиції щодо питань, 
включених до проекту порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до 
дати проведення Зборів, 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 акціонер-
ного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища 
(найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу 
належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рі-
шення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать канди-
дату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товари-
ства. 

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

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВЕ жИТТЯ»
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Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше 
відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включення до про-
екту порядку денного загальних зборів. Рішення про відмову у включенні до 
проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукуп-
но є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прий нято 
тільки у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які 
зазначені вище в цьому повідомленні. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 111 972 28 899
Основні засоби (за залишковою вартістю) 22 258 20 892
Запаси 1 109 1 035
Сумарна дебіторська заборгованість 88 570 6 938
Гроші та їх еквіваленти 35 34
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 49 532 25 982
Власний капітал 54 110 27 982
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 2 000 2 000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення  0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 57 862 1 185
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 23 550 524
Середньорічна кількість акцій (шт.) 40 000 40 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

589 13

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента 

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «АГРОПЕРЕРОБКА»
2. Код за ЄДРПОУ: 24162799
3. Місцезнаходження: 87400 смт. Мангуш, Першотравневий р-н, Доне-

цька  обл. Леніна, 32
4. Міжміський код, телефон та факс: (06297) 23138, 23038 д/н
5. Електронна поштова адреса: agropererobka@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://agropererobka.pat.ua./
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу  ІІІ 

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

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів

II. Текст повідомлення 
Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попереднє 

надання згоди на вчинення значних правочинів: 26.03.2018;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: річні загальні 

збори акціонерів
Приватного акціонерного товариства «АГРОПЕРЕРОБКА»;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру право-

чинів:
Значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом року з 

дня прийняття цього рішення (з 26 березня 2018р. по 26 березня 2019 р.):
- правочини купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування 

оборотних та необоротних активів, гранична вартість яких за одним право-
чином з одним контрагентом не перевищує 48,8 тис грн;

- правочини купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування 

нерухомого майна, включаючи земельні ділянки, акцій, частки в статутному 
капіталі, паїв, корпоративних прав, гранична вартість яких за одним право-
чином з одним контрагентом не перевищує 48,8 тис. грн; 

- правочини гарантії, поруки з одним контрагентом, сума яких не пере-
вищує 48,8 тис. грн;

- правочини застави, іпотеки, в яких Товариство виступає заставодавцем, 
іпотекодавцем, чи майновим поручителем і гранична вартість предмета 
застави, іпотеки, майнової поруки за одним правочином з одним контраген-
том не перевищує 48,8 тис. грн;

- правочини оренди (найму), суборенди майна, балансова вартість яко-
го по одному правочину з одним контрагентом не перевищує 48,8 тис. грн; 

- правочини позики (кредиту) за одним правочином з одним контрагентом 
на суму, що не перевищує 48,8 тис. грн.

Гранична сукупна вартість правочинів: 48,8 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-

ті: 97,6 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-

тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 
50%;

Загальна кількість голосуючих акцій:151840 шт;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах:151840 шт, що складає 100% голосуючих акцій;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття 

рішення:151840 шт, що складає 100% голосуючих акцій; 
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття 

рішення:0

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

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

2. 
Голова Правління Півоваров Ю.К.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
27.03.2018

(дата) 

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«АГРОПЕРЕРОбКА»
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Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів 
ПубЛІчНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«КОМЕРцІйНИй ІНВЕСТИцІйНИй бАНК»
Шановні акціонери!

ПубЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРцІйНИй ІНВЕСТИ-
цІйНИй бАНК» (код ЄДРПОУ 19355562, місцезнаходження товариства: 
88000, Україна, Закарпатська область, м. Ужгород, вулиця Гойди, 10) 
повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів 
ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК», які відбудуться «28» квітня 2018 року о 10.00 
годині за адресою: 88000, україна, Закарпатська область, місто 
ужгород, вулиця Гойди, 10 в приміщенні конференц-залу, кімната 12, 
3 поверх. 

Реєстрація акціонерів для участі у річних Загальних зборах акціонерів 
буде проводитись 28 квітня 2018 року з 9-00 годин до 9-45 годин за адресою: 
Закарпатська область, місто Ужгород, вулиця Гойди, 10 в приміщенні 
конференц-залу, кімната 12, 3 поверх. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах 
акціонерів Банку, буде складено станом на 24 годину 24 квітня 2018 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКу ДЕННОГО:
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
БАНК».

2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
БАНК» та затвердження регламенту зборів.

3. Звіт Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КО-
МЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» про результати діяльності в 2017 
році, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

4. Звіт Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» про результати діяльності в 2017 
році, прийняття рішення за наслідками їх розгляду. 

5. Затвердження звітів і висновків зовнішнього аудитора про підтверджен-
ня річної фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2017 рік, прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту та висновків зовнішнього аудитора, затвер-
дження заходів за результатами їх розгляду. 

6. Затвердження річного звіту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2017 рік.

7. Розподіл прибутку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КО-
МЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2017 рік. Про виплату дивідендів 
та затвердження їх розміру. 

8. Зміна найменування Банку у зв’язку із зміною типу акціонерного това-
риства. 

9. Внесення змін до Статуту Банку шляхом викладання його в новій ре-
дакції.

10. Припинення повноважень голови та членів Спостережної ради ПУ-
БЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙ-
НИЙ БАНК».

11. Обрання голови та членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів 
(контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, 
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується 
на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової 
Ради.

13. Затвердження внутрішніх положень Банку: «Положення про Загаль-
ні збори АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
БАНК»», «Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»», «Положення про Правління 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
БАНК».

Для реєстрації акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, 
представникам акціонерів - належним чином оформлену довіреність та до-
кумент, що посвідчує особу.

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

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, ви-
дана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадо-
вими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчувати-
ся депозитарною установою у встановленому Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право учас-
ті та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи вида-
ється її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчи-
ми документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціо-
нерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто пере-
лік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке 
(проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на за-

гальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено 
завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо 
голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на за-
гальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонери Банку мають право ознайомитись з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних 
зборів акціонерів ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК», в тому числі, з проектом 
договору про викуп товариством акцій, до дати проведення річних За-
гальних зборів акціо нерів за адресою: 88000, Україна, Закарпатська 
область, місто Ужгород, вулиця Гойди, 10, кабінет 12, в робочі дні з 8.00 
годин до 17.00 годин.

Акціонери Банку мають право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «КО-
МІНВЕСТБАНК» не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних 
зборів, а також щодо кандидатів до складу наглядової ради – не пізніше ніж 
за сім днів до дати проведення загальних зборів.

В день проведення річних Загальних зборів, акціонери банку можуть 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, в місці проведення Загальних зборів акціонерів, а саме: 
88000, Україна, Закарпатська область, місто Ужгород, вулиця Гойди, 10, в 
приміщенні конференц-залу, 3 поверх.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інформа-
ція, передбачена ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»: 
www.atcominvestbank.com

Посадовою особою банку, відповідальною за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, є Тимчасово ви-
конуючий обов’язки Голови Правління Гончарук Володимир Васильо-
вич.

Додаткову інформацію акціонери ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» можуть отри-
мати за номером телефону (0312) 61-98-30.

Проекти рішень з питань порядку денного річних Загальних Зборів 
акціонерів ПАТ «КОМІНВЕСТбАНК, що відбудуться  

28 квітня 2018 року
1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів 

ПубЛІчНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРцІйНИй ІНВЕСТИ-
цІйНИй бАНК».

Обрати до складу лічильної комісії Загальних зборів
Гевці Іван Іванович – заступника начальника юридичного відділу 
Паращинець Мирослав Миколайович – юриста 
2. Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів 

ПубЛІчНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРцІйНИй ІНВЕСТИ-
цІйНИй бАНК» та затвердження регламенту зборів.

Обрати Головою річних Загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» - Голову Спосте-
режної ради Гісем Володимира Васильовича.

Обрати юриста сектору депозитарної діяльності депозитарної установи 
ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» Фекийшгазі Катерину Бейлівну секретарем річних 
Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» та затвердити регламент збо-
рів: 

Доповідь по всіх питаннях порядку денного – без обмежень.
Обговорення прийнятих рішень – без обмежень . 
Виступи, довідки в кінці Загальних зборів акціонерів – без обмежень.
3. Звіт Правління ПубЛІчНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КО-

МЕРцІйНИй ІНВЕСТИцІйНИй бАНК» про результати діяльності в 2017 
році, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Прийняти до відома Звіт Правління ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2017 
рік.

4. Звіт Спостережної ради ПубЛІчНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «КОМЕРцІйНИй ІНВЕСТИцІйНИй бАНК» про результати діяль-
ності в 2017 році, прийняття рішення за наслідками їх розгляду. 

Прийняти до відома Звіт Спостережної ради ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» 
за 2017 рік.

5. Затвердження звітів і висновків зовнішнього аудитора про під-
твердження річної фінансової звітності ПубЛІчНОГО АКцІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «КОМЕРцІйНИй ІНВЕСТИцІйНИй бАНК» за 2017 рік, 
прий няття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків зовніш-
нього аудитора, затвердження заходів за результатами їх розгляду. 

5.1.Затвердити Звіт і висновки зовнішнього аудитора про підтвердження 
річної фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2017 рік. 

5.2. Затвердити заходи за результатами розгляду Звіту і висновків зо-
внішнього аудитора про підтвердження річної фінансової звітності ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
БАНК» за 2017 рік. 

6. Затвердження річного звіту ПубЛІчНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВА-

ПубЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРцІйНИй ІНВЕСТИцІйНИй бАНК»
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РИСТВА «КОМЕРцІйНИй ІНВЕСТИцІйНИй бАНК» за 2017 рік.
Затвердити фінансовий звіт ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2017 рік, складений за між-
народними стандартами фінансової звітності та результати діяльності Бан-
ку за 2017 рік.

7. Розподіл прибутку ПубЛІчНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КОМЕРцІйНИй ІНВЕСТИцІйНИй бАНК» за 2017 рік. Про виплату диві-
дендів та затвердження їх розміру. 

Направити 5 (п’ять) відсотків чистого прибутку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2017 рік 
до резервного фонду Банку, іншу частину прибутку залишити нерозподі-
леною. Виплату дивідендів не здійснювати.

8. Зміна найменування банку у зв’язку із зміною типу акціонерного 
товариства. У зв’язку зі зміною типу акціонерного товариства змінити най-
менування Банку на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕС-
ТИЦІЙНИЙ БАНК».

9. Внесення змін до Статуту банку шляхом викладання його в новій 
редакції.

Затвердити нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КО-
МЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

10. Припинення повноважень голови та членів Спостережної ради 
ПубЛІчНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРцІйНИй ІНВЕСТИ-
цІйНИй бАНК». 

Припинити повноваження Спостережної ради у складі:
Голова Спостережної ради : Гісем Володимир Васильович
Члени Спостережної ради : Білинець Надія Григорівна

Рудова Юлія Вікторівна
Кілару Юлія Олександрівна
Степаненко Анатолій Іванович

11. Обрання голови та членів Наглядової ради АКцІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «КОМЕРцІйНИй ІНВЕСТИцІйНИй бАНК». Обрати склад 
Наглядової ради у кількості 7 осіб. Пропозиції щодо кандидатів до складу 
Наглядової ради вносять акціонерами не пізніше ніж за 7 днів до дати про-
ведення Загальних зборів акціонерів. 

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових 
договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами 
Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) 
з Головою та членами Наглядової Ради. Затвердити умови цивільно-
правових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та чле-
нами Наглядової ради. Уповноважити Голову правління АТ «КОМІНВЕСТ-
БАНК» на підписання договорів з Головою та членами Наглядової 
ради. 

13. Затвердження внутрішніх положень банку: «Положення про За-
гальні збори АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРцІйНИй ІНВЕСТИ-
цІйНИй бАНК»», «Положення про Наглядову раду АКцІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «КОМЕРцІйНИй ІНВЕСТИцІйНИй бАНК»», «Положення 
про Правління АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРцІйНИй ІНВЕС-
ТИцІйНИй бАНК».

Затвердити внутрішні положення Банку: «Положення про Загальні 
збори АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
БАНК»», «Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»», «Положення про Правління 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
БАНК».

Спостережна рада ПубЛІчНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КОМЕРцІйНИй ІНВЕСТИцІНИй бАНК».

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗбОРІВ
ПРИВАТНЕ АКцІОНАРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ПРИКАРПАТСЬКИй МЕбЛЕВИй КОМбІНАТ»
(код ЄДРПОу 32077797)

Ш А Н О В Н І    А К ц І О Н Е Р И!
Приватне акціонерне товариство «ПРИКАРПАТСЬКИй МЕбЛЕВИй 

КОМбІНАТ» (надалі – «Товариство») повідомляє Вас, що «30» квітня 2018 
року об 11.00 годині за адресою: 76018, місто Івано-франківськ, вулиця 
Промислова, будинок 29 відбудуться Загальні збори акціонерів Товари-
ства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах 
відбудеться «30» квітня 2018 року з 10.00 год. до 10.30 год. за адресою: 
76018, місто Івано-Франківськ, вулиця Промислова, будинок 29.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах 
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь 
у Загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні 
до дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства тобто на 24.00 
годину 24 квітня 2018 року.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах 
може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціоне-
ра (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його 
представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, 
що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних збо-
рах акціонерів Товариства.

Під час підготовки до Загальних зборів, акціонери Товариства мають 
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від 
дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 24 квітня 2018 року 
(включно), з понеділка по п’ятницю - з 09.00 год. до 18.00 год. (обідня перер-
ва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: 76018, місто Івано-Франківськ, 
вулиця Промислова, будинок 29, Приватне акціонерне товариство «ПРИ-
КАРПАТСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ» Ознайомлення акціонерів з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 
відбувається також 24 квітня 2018 року у місці проведення реєстрації для 
участі у загальних зборах.

Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Директор 
Соловей О.М. тел..0342 71-22-53.

П О Р Я Д О К    Д Е Н Н И й:
1. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства;
2. Затвердження Регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства;
3. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства про результати роботи за 

2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради;
4. Звіт про результати роботи Правління Товариства в 2017 році. Прий-

няття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
5. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської 

діяльності Товариства в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками роз-

гляду звіту Ревізійної комісії;
6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік; 
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товари-

ства за 2017 рік;
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік;
9. Прийняття рішення про припинення Акціонерного Товариства шляхом 

перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю.
10. Припинення повноважень органів управління Товариства, створення 

Комісії з припинення Товариства шляхом перетворення та обрання її пер-
сонального складу.

11. Затвердження плану перетворення Акціонерного Товариства в Това-
риство з обмеженою відповідальністю.

12. Про затвердження ринкової вартості акцій ПрАТ «ПРИКАРПАТСЬКИЙ 
МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ», строки та порядок їх викупу.

13. Затвердження порядку та умов обміну акцій Товариства на частки 
товариства – правонаступника.

14. Затвердження порядку та строків за явлення кредиторами своїх вимог 
до Товариства.

15. Заявлення кредиторів за місцем знаходженням ПрАТ «ПРИКАРПАТ-
СЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ».

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ТОВАРИСТВА ЗА 2017 рік (тис. грн.):

Найменування показника Період
На початок 

звітного періоду
На кінець 

звітного періоду
Усього активів 24424 21892
Основні засоби 6984 6436
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1303 1171
Сумарна дебіторська заборгованість 7244 3296
Грошові кошти та їх еквіваленти 354 349
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

(6245) (6140)

Власний капітал 3411 3362
Статутний капітал 9656 9656
Довгострокові зобов'язання 10
Поточні зобов'язання 21003 18121
Чистий прибуток (збиток) 49 72
Середньорічна кількість акцій (шт.) 9656 9656
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

0,0 0,0

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

0,0 0,0

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

1 1

Директор   О.М. Соловей

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРИКАРПАТСЬКИй МЕбЛЕВИй КОМбІНАТ»
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Річна інформація емітента  
за 2017 р.

1. Найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, телефон 
емітента: Публiчне акцiонерне товариство “Жуляни”, 04012170, 03680, Київ, 
Якутська, 9 (044) 501-88-96. 

2. Дата розкриття  річної інформації у  інформаційній базі даних Комісії: 
28.03.2018. 

3. Адреса в мережі Інтернет: http://emitent.tetra-studio.com.ua/gulyni. 
4. Найменування аудиторської фірми: ТОВ «АФ «Аудит Консалт Україна», 

35572900. 
5. Інформація про загальні збори : не проводились. 
6. Дивiденди на протязi звiтного перiоду не сплачувались та не нарахо-

вувались.

ПубЛIчНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “жуЛЯНИ”

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КРАСИЛІВСЬКИй цуКРОВИй ЗАВОД»

повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів «30» квіт-
ня 2018 року за адресою: Хмельницька область, м.Красилів, вул. централь-
на, 4-А (адмінбудинок заводу, 2-й поверх, вестибюль). Реєстрація акціоне-
рів проводиться з 10:00 до 10:45 год. Початок зборів о 11:00 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах - 
24.00 година 24 квітня 2018 року.

Проект порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії. 2. Про обрання голови і секретаря за-

гальних зборів акціонерів ПрАТ «Красилівський цукровий завод».
3.Про затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.
4.Звіт правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства 

за 2017 рік. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік. 
5.Звіт Наглядової ради Товариства. Затвердження звіту Наглядової ради. 
6.Звіт та висновки Ревізійної комісії про роботу Товариства за 2017 рік. 

Затвердження звіту ревізійної комісії. 
7.Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік. 
Для реєстрації акціонери повинні мати документ, що посвідчує особу. 

Представники акціонерів повинні мати доручення, оформлене згідно вимог 
чинного законодавства України та документ, що посвідчує особу. 

З матеріалами до питань порядку денного акціонери та їх представники 
можуть ознайомитись в приміщенні кабінету головного бухгалтера в робочі 
часи кожного робочого дня, в день проведення зборів — за місцем їх про-
ведення. Відповідальна особа - Тимчук Любов Михайлівна. Телефон для 
довідок: (03855) 4-23-66.

З пропозиціями по рішеннях з питань порядку денного можна ознайоми-
тись на сайті товариства за адресою: kras.sugar.km.ua.

Також акціонери можуть подавати товариству письмові запити та додаткові 
пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних 
зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення за-
гальних зборів акціонерного товариства і подаються в письмовій формі із зазна-
ченням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних 
йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення

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

Попередній Звітний
Усього активів 15283 14477
Незавершене будівництво - -
Основні засоби 15205 14400
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 527 598
Сумарна дебіторська заборгованість 2153 598
Грошові кошти та їх еквіваленти -
Нерозподілений прибуток (збиток) -1646 - 1283
Інший додатковий капітал 7882 7882
Статутний капітал 3657 3657
Довгострокові зобов'язання 7576 5239
Поточні зобов'язання 819 240
Чистий прибуток (збиток) -521 363
Середньорічна кількість акцій (шт.) 14626640 14626640
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, втрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 2

Наглядова рада ПАТ «Красилівський цукровий завод

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТО «ЧОРНОБАЙАГРОХІМ»  
(далі – Товариство),

Код ЄДРПОУ 05491669
місцезнаходження: 19900, Черкаська область, смт. Чорнобай,  

вул. Золотоніська, 20
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які 

відбудуться 29 квітня 2018 року о 10.00 год.
за адресою: 19900,черкаська область, смт. чорнобай,  

вул. Золотоніська, 20, (1 поверх, кім. 1)
Реєстрація акціонерів 29 квітня 2018 р. з 9.00 до 9.45 за місцем проведен-

ня зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 

загальних зборах на 24 годину 24 квітня 2018 р.
Проект порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії чергових загальних зборів.
2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів.
3 Затвердження порядку(регламенту) проведення чергових загальних 

зборів.
4. Звіт т.в.о. Генерального директора Товариства про результати 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р. та визначення 
основних напрямків діяльності на 2018 р. та їх затвердження.

5. Звіт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2017 р. та його за-
твердження.

6. Звіт Ревізора Товариства за 2017 р. Затвердження річного звіту Това-
риства станом на 31.12.2017 р., порядку розподілу прибутку (або покриття 
збитків) за 2017 р. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 
2018р.

7. Підготовка заходів щодо ліквідації Товариства.
8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

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

Найменування показника Період
2017 2016

Усього активів 763 910
Основні засоби 153 203

Довгострокові фінансові інвестиції 71 71
Запаси 155 154
Сумарна дебіторська заборгованість 260 353
Грошові кошти та їх еквіваленти - -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -922  -769
Власний капітал 31 184
Статутний капітал 461 461
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 732 726
Чистий прибуток (збиток) -153 -73
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1843708 1843708
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 1

Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для 
представника акціонера крім паспорта – доручення на право участі в за-
гальних зборах, оформлене згідно вимог діючого законодавства України.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного – 
em05491669.ab.ck.ua.

До дня скликання загальних зборів акціонер має можливість ознайоми-
тись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, за адресою: 
19900, Черкаська обл., смт. Чорнобай, вул. Золотоніська, 20, в робочі дні з 
09.00 год. до 12.00 год. (1 поверх, кім.1) за попередньою домовленістю. 
Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми є т.в.о. Генерального директора І.Л. Поліщук тел. (04739) 2-25-85 чи інша 
особа за її дорученням. Також за цією адресою акціонери Товариства можуть 
в письмовій формі внести свої пропозиції щодо порядек денного зборів не 
пізніше як за 20 днів до зазначеної вище дати скликання зборів. 

Тел.: (04739) 2-25-85.             Т.в.о. Генерального директор Поліщук І.Л.

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТО  
«чОРНОбАйАГРОХІМ»
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Шановні акціонери!
Приватне акціонерне товариство «Проектний інститут «Укрспецтонель-

проект» (надалі – Товариство), місцезнаходження 03148, м. Київ, вул. Тим-
офія Строкача, 5-А повідомляє про скликання річних Загальних зборів 
акціонерів (надалі – Загальні збори), які відбудуться 28 квітня 2017 р. о 
10 годині за адресою: м. Київ, вул. Т. Строкача 5-А, кім.2

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
Проект рішення: 
Обрати та затвердити: 
Склад лічильної комісії:
Голова лічильної комісії – Лопатинська Євгенія Геннадіївна;
Член лічильної комісії – Ющенко Олександра Олександрівна. 
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів .
Проект рішення: 
Обрати та затвердити:
Голова Загальних зборів Акціонерів – Петрука Володимира Володими-

ровича;
Секретар Загальних зборів Акціонерів – Волинського Вадим Анатолійо-

вича.
3. Звіт Голови Правління Товариства за 2017 рік та прийняття рішення 

за наслідками його розгляду. 
Проект рішення: Затвердити звіт Голови Правління Товариства за 2017 рік.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 

2017 рік.
5. Розподіл прибутку Товариства.
Проект рішення: Нерозподілений прибуток Товариства в сумі 1185,9 тис. 

грн. залишити в розпорядженні Товариства, направивши його на розвиток 
підприємства і фінансування діяльності останнього. Виплату дивідендів за 
2017 рік по акціях Товариства не проводити.

6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської 
діяльності, надання повноважень на укладення таких правочинів.

Проект рішення: Прийняти рішення про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 
одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної діяльності у ході 
поточної діяльності, а саме: правочинів, учинених Товариством, якщо рин-
кова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 50 і 
більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної 
фінансової звітності.

Надати повноваження на укладання таких правочинів Голові правління 
Товариства Волинському Вадиму Анатолійовичу.

Реєстрація акціонерів та їхніх уповноважених представників відбудеться 
28 квітня 2018 року з 8-30 до 9-45 за адресою проведення загальних збо-
рів. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах, - станом на 24 годину 24 квітня 2018 року.

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

керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного ре-
єстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 
копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної 

особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання ке-
рівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах То-
вариства;

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

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

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

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та 
проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за 
місцезнаходженням Товариства: за адресою м. Київ, вул. Т. Строкача 5-А, 
кім. 2, у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних зборів - за 
місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Во-
линський Вадим Анатолійович. Акціонери мають право не пізніше початку 
загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, 
включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денно-
го загальних зборів.

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

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведен-
ня загальних зборів, складеним станом на 20.03.2018 року, загальна кількість 
простих іменних акцій Товариства становить 100 штук, загальна кількість 
голосуючих акцій Товариства становить 100 штук. 

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

Голова Правління  В.А. Волинський

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ПРОЕКТНИй ІНСТИТуТ «уКРСПЕцТОНЕЛЬПРОЕКТ»

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації  

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І Загальні відомості
Повне найменування емітента: Акціонерне товариство «Гідро-

сталь»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОу емітента: 00100256
Місцезнаходження емітента: 74900, Херсонська обл., м. Нова Каховка, 

вул. Промислова, 2
Міжміський код, телефон та факс емітента: (05549) 4-21-33, 5-18-11
Електронна поштова адреса емітента: ugm@nkah.hs.ukrtel.net
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.ukrgidromeh.com.ua
Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного 

товариства

ІІ Текст повідомлення:
Загальними зборами Товариства прийнято рiшення (Протокол вiд 

16.03.2018 р.) про змiну типу Товариства з публiчного акцiонерного то-
вариства на приватне акцiонерне товариство та змiну найменування 
товариства. Повне найменування акцiонерного товариства до змiни: 
Публiчне акцiонерне товариство «Новокаховський завод «Укргiдромех». 
Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: Акцiонерне 
товариство «Гiдросталь».

Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну 
особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних 
осiб - пiдприємцiв та громадських формувань: 23.03.2018.

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

Голова правління  безобразов Олег Євгенійович
23.03.2018

АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГІДРОСТАЛЬ»
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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, 
місцезнаходження, 
міжміський код та 
телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «АГРОфIРМА «КВIТИ 
уКРАЇНИ», 33104354, 04136 м. Київ вул. 
Тираспiльська, 43,  
(044) 443-49-08

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

28.03.2018р.

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

http://129.comreg.com.ua

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, 
місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО  
«АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПIДПРИЄМСТВО -13057», 
05475133, 04201 м. Київ Мiнський р-н  
вул. бережанська, 15, (044) 432-45-00

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інфор-
маційній базі даних Комісії

28.03.2018р.

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформа-
цію

http://trans13057.informs.net.ua/

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «МЕбЛІ». 2. Код за ЄДРПОУ 01554870. 3. Місцез-
находження 10019, м. Житомир, вул. Комерційна, буд.5. 4.Міжміський код, 
телефон та факс(0412) 482665, 482665. 5. Електронна поштова адреса 
meblі@emzvіt.com.ua. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації www.meblіzt.ho.ua. 
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонерного това-
риства.

ІІ. Текст повідомлення
Рішення про зміну типу акціонерного товариства з публічного на при-

ватне прийнято 22 березня 208 року черговими загальними зборами акціо-
нерів Публічного акціонерного товариства «Меблі». Дата державної реє-
страції відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться 
в ЄДР – 27 березня 2018 року. Повне найменування акціонерного товари-
ства до зміни – Публічне акціонерне товариство «Меблі». Повне наймену-
вання акціонерного товариства після зміни – Приватне акціонерне товари-
ство «Меблі».

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

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

2. Голова правління Кучеренко Василь Петрович 27 березня 2018 
року.

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІчНА ІНфОРМАцІЯ за 2018 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, 
місцезнаходження, 
міжміський код та 
телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО ВИРОбНИчА 
ПРОЕКТНО-буДIВЕЛЬНА 
фIРМА «АТЛАНТ», 19016506, 02192 
м. Київ Днiпровський р-н  
бул.Дарницький, 8-А, 044-500-31-36

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інфор-
маційній базі даних Комісії

28.03.2018р.

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

http://atlant.informs.net.ua/

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ХМІЛЬНИцЬКА ШВЕйНА фАбРИКА 

«ЛІЛЕЯ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості. 
1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ХМІЛЬНИцЬКА ШВЕйНА фАбРИКА «ЛІЛЕЯ»
2. Код за ЄДРПОУ: 00308637
3. Місцезнаходження: 22000, Вінницька область, місто Хмільник, ву-

лиця Пушкіна, 78/1.
4. Міжміський код, телефон та факс: (04338)22523
5. Електронна поштова адреса: par@00308637.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http:// www.00308637.pat.ua
7. Вид особливої інформації: прийняття рішення про попереднє на-

дання згоди на вчинення значних правочинів.

ІІ. Текст повідомлення. 1.Дата прийняття рішення: 27 березня 
2018 року. 

2. Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Річні Загальні збо-
ри акціонерів ПрАТ «Хмільницька швейна фабрика «Лілея».

3. Відомості щодо правочинів із зазначенням їх характеру: Загальні 
збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення То-
вариством значних правочинів, в період з 27.03.2018 р. по 27.03.2019 р. 

(включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за дани-
ми останньої річної фінансової звітності Товариства та предметом (ха-
рактером) яких є: одержання кредитів/позик (прийняття грошових 
зобов’язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших 
банківських продуктів/послуг у банківських установах; передача майна 
(майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших 
договорів; забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) 
Товариства та/або забезпечення зобов ’язань будь-яких третіх осіб; 
купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення 
права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу. 

4. Гранична сукупна вартість правочинів: 12 000 тис.грн.
5. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової 

звітності 25 412 тис.грн. 
6. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вар-

тості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у 
відсотках): 47,22%. 

7. Загальна кількість голосуючих акцій 47407 шт; кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у зборах - 47407 голоси; кількість го-
лосуючих акцій, що проголосували «за» – 47407 голосів; кількість голо-
суючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення - 0. 

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

2. Найменування посади Директор Матюх А.В. 27.03.2018 року.
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РІчНА ІНфОРМАцІЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «АГРОПЕРЕРОб-
КА» , 24162799, вул. Леніна, 32,  
смт. Мангуш, Першотравневий р-н, Доне-
цька область, 87400, (06297)23138, 23038

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

27.03.2018

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

http://agropererobka.pat.ua/

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 
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО фIРМА «АНТIК» ЛТД, код за ЄДРПОУ 20413916, 
місцезнаходження 12511 Житомирська обл., Коростишiвський р-н, 
с. Кам»яний Брiд, міжміський код та телефон емітента 097 2516869.

2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 27.03.2018 р. 

3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію www.pamjatnik.com.ua.

Директор _____________________Макаренко Л.Я.
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Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів

ПрАТ «СК «ГЕШТАЛЬТ»
Приватне акціонерне товариство «Страхова Компанія «Гештальт» по-

відомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів товариства. 
Повне найменування товариства : Приватне акціонерне товариство 

«Страхова Компанія «Гештальт». Код ЄДРПОУ 34578037.
Місцезнаходження товариства: 03062 м. Київ проспект Перемоги. 

буд.67.
Дата проведення загальних зборів: 27 квітня 2018 року
Час початку загальних зборів акціонерів: о 12.00 год., в день проведен-

ня загальних зборів.
Місце проведення загальних зборів: 01015, м. Київ, улице Лейпціг-

ська, буд.№ 3-а, офіс № 9.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 

зборах: 27 квітня 2018 року з 10.00 до 11.45 год. за адресою : 01015, м. Київ, 
вулиця Лейпцігська, буд.№ 3-а, офіс № 9.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – 25 квітня 2018 р. 

Порядок денний :
1. Прийняття рішення про обрання Голови та секретаря Загальних 

зборів;
Проект рішення: обрати Головою загальних зборів Міхалковича Д.Й, 

секретарем загальних зборів обрати Хандашко Ю.В. 
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, зві-

ту Ревізора та внутрішнього аудитора. 
Проект рішення: Звіт Правління компанії та внутрішнього аудитора 

взяти до відома. Звіт та висновки ревізора товариства затвердити.
3. Затвердження річного Звіту Компанії
Проект рішення: Затвердити річний Звіт Компанії за 2017 рік.
4. Затвердження Графіка внутрішніх аудитів та Річного плану ро-

боти внутрішнього аудитора на період з 1 квітня 2018 по 31 березня 
2019 року.

Проект рішення: Затвердити річний Графік внутрішніх аудитів та Річ-
ний план роботи внутрішнього аудитора на період з 1 квітня 2018 по 31  бе-
резня 2019 року.

5. Розподіл прибутку і збитку Компанії.
Проект рішення: Дивіденди не нараховувати і не сплачувати, а нероз-

поділений прибуток направити на забезпечення поповнення обігових ко-
штів.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує 
особу, представникам акціонерів - довіреність, оформлену згідно з чинним 
законодавством та документ, що посвідчує особу.

З проектами документів по порядку денному загальних зборів акціоне-
рів ПрАТ «СК «Гештальт» можна буде ознайомитися за місцезнаходжен-
ням Товариства в робочі дні з 10.00 год. до 13.00 год. Звертатися до голов-
ного бухгалтера ПрАТ «СК «Гештальт» за телефоном: 481-00-72 .

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

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товари-
ства Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 
загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу 
органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загаль-
них зборів. 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника Період
2017 рік 2016 рік

Усього активів 17 718 21 744
Основні засоби 36 78
Довгострокові фінансові інвестиції 14 947 17 924
Запаси 33 15
Сумарна дебіторська заборгованість 808 911
Грошові кошти та їх еквіваленти 388 1 496
Нерозподілений прибуток 7 182 9 955
Власний капітал 17 142 20 131
Статутний капітал 8 000 8 000
Довгострокові зобов’язання 300 1 100
Поточні зобов’язання 276 513
Чистий прибуток (збиток) -2 773 -197
Середньорічна кількість акцій (шт.) - -
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна суму коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7 7

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління ______________

(підпис) 
Хандашко Ю.В.

(ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 27 березня 2018 року

(дата) 

Повідомлення про виникнення особливої інформації I. Загальні відо-
мості 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «АРКСI». 2. Код за ЄДРПОУ: 14307512. 3. Місцезнаходження: 
08154, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Боярка, вул. Соборностi, 
буд. 36. 4. Міжміський код, телефон та факс: 0445029419 0445012022 

5. Електронна поштова адреса: ArksiPobyt@emitent.net.ua. 6.  Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації: http://www.arksi.pat.ua/. 7. Вид особливої інформації: 
Відомості про зміну власників акцій, яким належить: 10 і більше відсотків 
простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного това-
риства); 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товари-

ства. II. Текст повідомлення 26 березня 2018 року Товариством отримано 
реєстр власникiв iменних цiнних паперiв станом на 21.03.2018 вiд  
ПАТ «НДУ», вiдповiдно до якого вiдбулася змiна власникiв акцiй, яким нале-
жить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме розмiр пакету акцiй 
Фiзичної особи збiльшився з 15298787 шт. (42,11254 % до загальної кількос-
ті акцій) до 15539685 шт. (42,77565% до загальної кількості акцій). Розмiр 
частки Фізичної особи в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни скла-
дав 51,54985%, i пiсля змiни розмiру пакета акцiй складає 48,31656 %.  
III. Підпис Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. Голова правлiння Баранов Костянтин Миколайович .

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АРКСI»

Особлива інформація емітента
І. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ 

ЗАПОРIЗЬКЕ ОбЛАСНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ПО ТуРИЗМу ТА ЕКСКуРСIЯХ «ЗАПОРIжТуРИСТ».  
2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство. 3. Місце-
знаходження емітента: 69017 м. Запорiжжя острiв Хортиця, ДСП. 4. Код за 
ЄДРПОУ: 02647444. 5. Міжміський код та телефон, факс: (061)286-25-75.  
6. Електронна поштова адреса: zaptourist@emitent.net.ua. 7. Вид особли-
вої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення. 23.03.2018 року прийнято рішення про об-
рання Головою Ревiзiйної комiсiї - Теодоренко Юрiя 
Вiкторовича(СА556782 26.10.1997 Орджонiкiдзевський РВ уМВС украї-
ни в Запорiзькiй областi). Посадова особа часткою в статутному капі-
талі емітента не володіє. 

Зміст інформації: Ревiзiйна комiсiя ПрАТ «ЗАПОРIЖТУРИСТ» на своє-
му засiданнi вiд 23.03.2018р. прийняла рiшення про обрання Голови 
Ревiзiйної комiсiї (протокол засiдання Ревiзiйної комiсiї №РК1/2018). Пiдстава: 
пiдпункт 4.14. пункту 4 Положення про Ревiзiйну комiсiю 

ПрАТ  «ЗАПОРIЖТУРИСТ», затвердженого Загальними Зборами акцiонерiв 
16.04.2014р. (Рiшення №Р-31-7). На пiдставi цього пiдпункту Голова 
Ревiзiйної комiсiї обирається з числа Членiв Ревiзiйної комiсiї простою 
бiльшiстю голосiв.Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Теодоренко Юрiй 
Вiкторович (обраний Членом Ревiзiйної комiсiї 11.04.2017р Загальними 
зборами акцiонерiв на три роки, рiшення №Р-34-14) обраний до закiнчення 
трирiчного термiну виконання обов'язкiв Члена Ревiзiйної комiсiї. Посадова 
особа є представником акцiонера ПрАТ «Укрпрофтур» (код ЄДРПОУ 
02605473). Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п'яти 
рокiв обiймав посаду голови профспiлки працiвникiв будiвництва та 
промисловостi будiвельних матерiалiв України в Запорiзькiй областi.Під-
тверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що по-
дається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в 
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність 
інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе від-
повідальність згідно із законодавством.2. Голова Правління 
бiлоблоцький Вiктор Миколайович 23.03.2018 
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Повідомлення 
про проведення загальних зборів

(код за ЄДРПОУ: 21870998)
Повідомлення про проведення загальних 

зборів акціонерів
ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

«ДІМ СТРАХуВАННЯ», код за ЄДРПОУ 21870998 , місцезнаходження: 
49101, місто Дніпро, вул. Короленко, будинок 21 (далі за текстом – 
Товариство) повідомляє про проведення річних Загальних Зборів ак-
ціонерів, які відбудуться 28 квітня 2018 року о 11 год. 00 хв. за адре-
сою: 49000, місто Дніпро, вул. Короленко, будинок 21, загальний 
зал.

Реєстрація учасників Зборів та їх представників буде відбуватися з 
10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. у день скликання Зборів за їх місцем про-
ведення. Для реєстрації на Загальних зборах акціонеру чи його представ-
нику при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представнику 
додатково – довіреність, оформлену відповідно до чинного законодав-
ства. 

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

Проект порядку денного з проектами рішень:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії.
Проект рішення з питання №1 проекту порядку денного:
Обрати Лічильну комісію в складі двох осіб: Комліченко Олександра Пе-

тровича та Козакової Людмили Миколаївни. Головою Лічильної комісії об-
рати Комліченко Олександра Петровича.

2. Затвердження регламенту, порядку проведення річних Загаль-
них Зборів та порядку голосування.

Проект рішення з питання №2 проекту порядку денного:
Затвердити наступний регламент, порядок проведення річних Загаль-

них зборів та порядок голосування:
- Час на доповідь - 10 хвилин;
- Час на запитання – 2 хвилини;
- Час на відповіді – 5 хвилин;
- Запитання подаються до Голови Зборів в письмовій та усній формі.
- На підрахунок голосів відвести 5 хвилин. Підсумки голосування оформ-

люються протоколом лічильної комісії.
- Голосування на Зборах здійснюється за принципом одна акція – один 

голос.
- Голосування зі всіх питань порядку денного проводиться з використан-

ням бюлетенів для голосування. Рішення Зборів вважається прийнятим з 
моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Затвердити визначений Наглядовою радою Товариства порядок та спо-
сіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивно-
го голосування, а саме: бюлетені для голосування та бюлетені для кумуля-
тивного голосування засвідчуються після їх отримання Лічильною комісією 
Загальних зборів. У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться 
відповідна позначка з обов’язковим зазначенням підстав недійсності. Бю-
летень засвідчується підписом Голови лічильної комісії та печаткою Това-
риства. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами 
Лічильної комісії.

3. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
Проект рішення з питання №3 проекту порядку денного:
Обрати Головою Зборів Комліченко Олександра Петровича.
Обрати секретарем Зборів Гончарову Олену Сергіївну.
4. Звіт Дирекції Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за на-

слідками розгляду звіту.
Проект рішення з питання №4 проекту порядку денного:
Прийняти рішення про задовільну роботу Дирекції Товариства в 

2017  р.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішен-

ня за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення з питання №5 проекту порядку денного:
Прийняти рішення про задовільну роботу Наглядової Ради Товариства 

в 2017 р.
6. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової 

звітності Товариства за 2017 рік.
Проект рішення з питання №6 проекту порядку денного:
Затвердити «Баланс (Звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 

31 грудня 2017 року». Затвердити наступні форми фінансової звітності То-
вариства: «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 
2017 рік; «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом); «Звіт про 
власний капітал за 2017 рік»; «Примітки до фінансової звітності ПрАТ «СК 
«ДІМ СТРАХУВАННЯ» за 2017 рік.

7. Розподіл прибутку та збитків за підсумками діяльності Товари-
ства у 2017 році.

Проект рішення з питання № 7 проекту порядку денного:

- затвердити фактичний розмір чистого прибутку за 2017 рік в сумі  
123 тис. грн. (Сто двадцять три тисячі гривень) та спрямувати його форму-
вання резервного капіталу Товариства;

8. Про обрання Ревізора Товариства. Про затвердження умов тру-
дового договору з Ревізором . уповноваження особи на підписання 
трудового договорів від імені Товариства.

Проект рішення з питання № 8 проекту порядку денного в частині об-
рання Ревізора Товариства не розкривається, оскільки голосування з цього 
питання буде здійснюватися шляхом кумулятивного голосування.

9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом ви-
кладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Стату-
ту Товариства. Визначення уповноваженої особи на підписання нової 
редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реє-
страції Статуту.

Проект рішення з питання № 9 проекту порядку денного:
Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викла-

дення його в новій редакції. Уповноважити та доручити Голові загальних 
зборів Товарситва Комліченко Олександру Петровичу та секретарю 
Зборів Гончаровій Олені Сергіївні підписати Статут Товариства в новій 
редакції.

10. Про попереднє схвалення та затвердження значних правочи-
нів, які будуть вчинятися протягом 2018-2019 років.

Проект рішення з питання № 10 проекту порядку денного:
Затвердити та попередньо схвалити будь-які значні правочини, які мо-

жуть вчинятися Товариством протягом 2018-2019 років до дати проведення 
наступних річних загальних зборів Товариства у 2019 році, ринкова вар-
тість майна або послуг за якими перевищує 25 відсотків, але менша 50 
відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства 
на дату укладення такого правочину. Встановити граничну вартість (ціну) 
будь-якого значного правочину не більше ніж 50 000 000 (П’ятдесят мільйо-
нів) гривень. Уповноважити Генерального директора Товариства укладати 
та підписувати такі правочини з визначенням усіх істотних умов на власний 
розсуд.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний 
2017

Попере-
дній 2016

Усього активів 84248 217944
Основні засоби 10986 5 711
Довгострокові фінансові інвестиції 8027 25692
Запаси 179 113
Сумарна дебіторська заборгованість 41591 168012
Грошові кошти та їх еквіваленти 13702 9 732
Нерозподілений прибуток 17529 126899
Власний капітал 55161 180531
Статутний капітал 37632 37632
Довгострокові зобов'язання 23097 21068
Поточні зобов'язання 5990 16346
Чистий прибуток (збиток) 123 35
Середньорічна кількість акцій (шт.) 0 0
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

75 97

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформа-
ція з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного: https://idim.com.ua/

Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів Товари-
ства будуть прийматися не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення За-
гальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів 
товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів 
за адресою: 49000, місто Дніпро, вул. Короленко, будинок 21.

З документами, пов’язаними з Порядком денним Загальних зборів акці-
онери Товариства чи їх представники можуть ознайомитися за адресою: 
49000, місто Дніпро, вул. Короленко, будинок 21, попередньо подавши за-
яву про ознайомлення на ім’я Генерального директора Товариства за  
2 робочих днів до дати ознайомлення.

Посадова особа відповідальна за ознайомлення акціонерів (їх пред-
ставників) з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного – Генеральний директор Маленко Роман Ігоревич.

Довідки за тел.: 0567265414

Наглядова рада ПрАТ «СК «ДІМ СТРАХуВАННЯ»

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДІМ СТРАХуВАННЯ»
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ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА-уКРАЇНА»
Повідомлення про проведення загальних зборів

(код за ЄДРПОУ: 13934129)
Повідомлення про проведення загальних річних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
«САЛАМАНДРА-уКРАЇНА», код за ЄДРПОУ 13934129, місцезнаходження: 
36000, м. Полтава, вул. Пушкіна, 47 (далі за текстом - Товариство), пові-
домляє про проведення річних Загальних Зборів акціонерів, які відбудуть-
ся 28 квітня 2018 року об 12 год. 00 хв. за адресою: м. Полтава, вул. Пуш-
кіна, 47, загальний зал.

Реєстрація учасників Зборів та їх представників буде відбуватися з 11 год. 
10 хв. до 11 год. 45 хв. у день скликання Зборів за їх місцем проведення. Для 
реєстрації на Загальних зборах акціонеру чи його представнику при собі необ-
хідно мати документ, що посвідчує особу, а представнику додатково – довіре-
ність, оформлену відповідно до чинного законодавства. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах 23 квітня 2018 року.

Проект порядку денного з проектами рішень:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії.
Проект рішення з питання №1 проекту порядку денного:
Обрати Лічильну комісію в складі двох осіб: Козарь Аліна Володимирів-

на та Афанасов Олег Володимирович. Головою Лічильної комісії обрати 
Козарь Аліну Володимирівну.

2. Затвердження регламенту, порядку проведення річних Загаль-
них Зборів та порядку голосування.

Проект рішення з питання №2 проекту порядку денного:
Затвердити наступний регламент, порядок проведення річних Загаль-

них зборів та порядок голосування:
- Час на доповідь - 10 хвилин;
- Час на запитання – 2 хвилини;
- Час на відповіді – 5 хвилин;
- Запитання подаються до Голови Зборів в письмовій та усній формі.
- На підрахунок голосів відвести 5 хвилин. Підсумки голосування оформ-

люються протоколом лічильної комісії.
- Голосування на Зборах здійснюється за принципом одна акція – один 

голос.
- Голосування зі всіх питань порядку денного проводиться з використан-

ням бюлетенів для голосування. Рішення Зборів вважається прийнятим з 
моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Затвердити визначений Наглядовою радою Товариства порядок та спо-
сіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: бюлетені для голосуван-
ня засвідчуються після їх отримання Лічильною комісією Загальних зборів. У 
разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна позначка з 
обов’язковим зазначенням підстав недійсності. Бюлетень засвідчується під-
писом Голови лічильної комісії та печаткою Товариства. Позначка про не-
дійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної комісії.

3. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
Проект питання № 3 проекту порядку денного:
Обрати Головою Зборів Афанасова Олега Володимировича.
Обрати секретарем Зборів Козарь Аліну Володимирівну.
4. Звіт Правління Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту.
Проект рішення з питання № 4 проекту порядку денного:
Прийняти рішення про задовільну роботу Правління Товариства в 2017 р.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішен-

ня за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення з питання № 5 проекту порядку денного:
Прийняти рішення про задовільну роботу Наглядової ради Товариства 

в 2017 р.
6. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової 

звітності Товариства за 2017 рік.
Проект рішення з питання № 6 проекту порядку денного:
Затвердити «Баланс (Звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 

31 грудня 2017 року». Затвердити наступні форми фінансової звітності То-

вариства: «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 
2017 рік; «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом); «Звіт про 
власний капітал за 2017 рік»; «Примітки до фінансової звітності ПрАТ «Стра-
хова компанія «Саламандра-Україна» за 2017 рік.

7. Розподіл прибутку та збитків за підсумками діяльності Товари-
ства у 2017 році.

Проект рішення з питання № 7 проекту порядку денного:
- затвердити фактичний розмір чистого прибутку за 2017 рік в сумі  

145 тис. грн. (Сто сорок п’ять тисяч гривень) та спрямувати його на форму-
вання резервного капіталу Товариства.

8. Про обрання Ревізора Товариства. Про уповноваження особи на 
укладення трудового договору (контракту) з Ревізором Товариства. 

Проект рішення з питання № 8 проекту порядку денного в частині об-
рання Ревізора Товариства не розкривається, оскільки голосування з цього 
питання буде здійснюватися шляхом кумулятивного голосування.

9. Про попереднє схвалення та затвердження значних правочинів, 
які будуть вчинятися протягом 2018-2019 років. 

Проект рішення з питання № 9 проекту порядку денного:
Затвердити та попередньо схвалити будь-які значні правочини, які мо-

жуть вчинятися Товариством протягом 2018-2019 років до дати проведення 
наступних річних загальних зборів Товариства у 2019 році, ринкова вартість 
майна або послуг за якими перевищує 25 відсотків, але менша 50 відсотків 
вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства на дату 
укладення такого правочину. Встановити граничну вартість (ціну) будь-якого 
значного правочину не більше ніж 50 000 000 (П’ятдесят мільйонів) гривень. 
Уповноважити Голову Правління Товариства укладати та підписувати такі 
правочини з визначенням усіх істотних умов на власний розсуд.

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

Найменування показника Період
Звітний 

2017
Попередній 

2016
Усього активів 86228 189521
Основні засоби 10069 10039
Довгострокові фінансові інвестиції 6056 8649
Запаси 113 124
Сумарна дебіторська заборгованість 41180 116875
Грошові кошти та їх еквіваленти 21633 46317
Нерозподілений прибуток 17227 19796
Власний капітал 49918 137102
Статутний капітал 25000 25000
Довгострокові зобов'язання 25140 24179
Поточні зобов'язання 11170 28240
Чистий прибуток (збиток) 145 244
Середньорічна кількість акцій (шт.) 0 0
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 67 115

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформа-
ція з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного: www.salamandra.ua.

Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства 
будуть прийматися не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних 
зборів акціонерів Товариства за адресою: 36000, м. Полтава, вул. Пушкіна, 47.

З документами, пов’язаними з Порядком денним Загальних зборів акціоне-
ри Товариства чи їх представники можуть ознайомитися за адресою: 36000, 
м. Полтава, вул. Пушкіна, 47, попередньо подавши заяву про ознайомлення на 
ім’я Голови Правління Товариства за 2 робочих днів до дати ознайомлення.

Посадова особа відповідальна за ознайомлення акціонерів (їх пред-
ставників) з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного – Голова Правління Павлюченко Тетяна Валеріївна.

Довідки за тел.: (0532) 503030. 
Голова правління ПрАТ «Страхова компанія «Саламандра-україна»

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО «РІВНЕАЗОТ»
2. Код за ЄДРПОУ 05607824
3. Місцезнаходження 33017, м. Рівне-17
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0362) 61-83-76, (0362) 61-83-76

5. Електронна поштова адреса corpsekretar@azot.rv.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

http://www.azot.rv.ua/aktsioneram/
osoblyva-informatsiia-tovarystva1

7. Вид особливої інформації відпо-
відно до вимог глави 1 розділу ІІІ або 
інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 
розділу ІІІ цього Положення

Відомості про рішення емітента про 
утворення, припинення його філій, 
представництв

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕАЗОТ»
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ПубЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВІЕС бАНК»

Повідомлення про проведення загальних зборів
(код за ЄДРПОУ: 19358632)

Шановний акціонере!
Спостережна рада Публічного акціонерного товариства «ВіЕс 

банк»
повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів
Повне найменування та місцезнаходження товариства: Публічне ак-

ціонерне товариство «ВіЕс банк», україна, 79000, м. Львів, вул. Гра-
бовського, буд. 11.

Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, 
куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів акціонерів: 
27 квітня 2018 року о 09:00 годині у приміщенні ПАТ «ВіЕс банк» за 
адресою: україна, 79000, м. Львів, вул. Грабовського, буд. 11, корпус 
№ 2, 3-й поверх, конференц-зал.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних 
зборах: реєстрація учасників зборів - 27 квітня 2018 року з 08.00 год. 
до 08.30 год. за місцем проведення Загальних зборів акціонерів. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах акціонерів:

23 квітня 2018 року (станом на 24.00 год.) у порядку, встановленому 
законодавством про депозитарну систему україни.

Перелік питань включених до проекту порядку денного Загальних 
зборів акціонерів ПАТ «ВіЕс банк».

1. Обрання членів лічильної комісії, Голови, секретаря Загальних збо-
рів акціонерів ПАТ «ВіЕс Банк».

2. Розгляд звіту Правління про результати діяльності ПАТ «ВіЕс 
Банк» за 2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду 
та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Розгляд звіту Спостережної ради про результати діяльності  
ПАТ «ВіЕс Банк» за 2017 рік, затвердження заходів за результатами 
його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Розгляд звіту (висновків) Ревізійної комісії про результати діяль-
ності ПАТ «ВіЕс Банк» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту.

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

6. Затвердження річного звіту ПАТ «ВіЕс Банк» за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «ВіЕс Банк» за 2017 рік, затвер-

дження розміру річних дивідендів за 2017 рік, прийняття рішення про 
строк і порядок виплати дивідендів за 2017 рік.

8. Розподіл прибутку ПАТ «ВіЕс Банк» за 2015-2016 роки, затверджен-
ня розміру дивідендів за 2015 - 2016 роки, прийняття рішення про строк і 
порядок виплати дивідендів за 2015 – 2016 роки.

9. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ВіЕс Банк» на 
2018 рік.

10. Припинення повноважень членів Спостережної Ради ПАТ «ВіЕс 
Банк».

11. Обрання членів Спостережної ради ПАТ «ВіЕс Банк» та встанов-
лення кількісного складу Спостережної ради.

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-
муться з членами Спостережної ради, встановлення розміру їх винагоро-
ди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контр-
актів) з членами Спостережної ради.

13. Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії  
ПАТ «ВіЕс Банк» та припинення діяльності Ревізійної комісії.

14. Внесення змін до статуту ПАТ «ВіЕс Банк» шляхом викладення 
його у новій редакції.

15. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів  
ПАТ «ВіЕс Банк» шляхом викладення його у новій редакції.

16. Внесення змін до Положення про Спостережну раду ПАТ «ВіЕс 
Банк» шляхом викладення його у новій редакції.

17. Визнання таким, що втратило чинність, Положення про Ревізійну 
комісію ПАТ «ВіЕс Банк».

18. Внесення змін до Положення про Правління ПАТ «ВіЕс Банк» шля-
хом викладення його у новій редакції.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного Загальних Зборів, акціонери мають право ознайомитись від 
дати надіслання даного Повідомлення про проведення Загальних Збо-
рів до дати проведення Загальних Зборів в робочий час (з 09.00. год. до 
18.00 год. за Київським часом) у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) – в 
приміщенні Банку за адресою: м. Львів, вул. Грабовського, буд. 11, кор-
пус №1, 2-й поверх, кім. 213, а в день проведення Загальних Зборів – 
також у місці їх проведення. Посадовою особою, відповідальною за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів, є Голова 
Правління ПАТ »ВіЕс Банк» Походзяєва Ірина Вікторівна. Уповноваже-
ною особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го Загальних Зборів, є Єпішина Ірина Віталіївна. Акціонери володіють 
правами, наданими їм відповідно до статей 36 та 38 Закону України 
«Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватись після 
отримання повідомлення про проведення Загальних Зборів протягом 
строків, визначених цим законом.

Відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до 
проекту порядку денного Загальних Зборів та порядку денного Загальних 
зборів до дати проведення Загальних Зборів, ПАТ »ВіЕс Банк» надає у ви-
значеному законом порядку. Після отримання повідомлення про проведен-
ня Загальних Зборів, кожний акціонер має право внести пропозиції щодо 
питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів, а також 
щодо нових кандидатів до складу органів ПАТ »ВіЕс Банк» в порядку та в 
строки визначені ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства». Адре-
са веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кож-
ного з питань, включених до проекту порядку денного: www.vsbank.ua. Ста-
ном на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про 
проведення Загальних Зборів, загальну кількість акцій становить 839 985 461, 
а також голосуючих акцій становить 839 550 962. Проекти рішень по питан-
нях порядку денного №№1, 7, 8, з відповідними даними будуть визначені у 
затверджених Спостережною радою ПАТ «ВіЕс Банк» бюлетенях  
для голосування на річних Загальних Зборах. У Загальних Зборах можуть 
брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на 
таку участь, або їх представники. Голосування на Загальних Зборах з пи-
тань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голо-
сування. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах, 
видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадови-
ми особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися де-
позитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голо-
сування на Загальних Зборах від імені юридичної особи видається її орга-
ном або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. 
Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах акціонер-
ного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік 
питань, порядку денного Загальних Зборів із зазначенням того, як і за яке 
(проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на За-
гальних Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено 
завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо 
голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на За-
гальних Зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати дові-
реність 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 акціонерного товари-
ства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних 
Зборах не виключає право участі на цих Загальних Зборах акціонера, який 
видав довіреність, замість свого представника. Для участі у Загальних збо-
рах, акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу 
(паспорт); представникам акціонерів - довіреність, оформлену відповідно 
до вимог чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу (пас-
порт). Довідки за телефонами у м. Львові (032) 255 0254, (032) 297 0583.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління  Походзяєва І.В.

II. Текст повідомлення
Наглядовою радою ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» 26 березня 2018 року (Протокол 

№ 26/03/18 вiд 26.03.2018 р.) з причин оптимізації організаційної структури 
ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» було прийнято рішення ліквідувати (припинити діяль-
ність) відокремленого підрозділу ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» без права юридичної 
особи - ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«РІВНЕАЗОТ» У МІСТІ КИЄВІ (ідентифікаційний код відокремленого підроз-
ділу юридичної особи 38058882).

Повне найменування представництва – ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАЗОТ» У МІСТІ КИЄВІ.

Місцезнаходження - Україна, 01601, місто Київ, Печерський район,  
вулиця Мечникова, будинок 2, 30-й поверх.

Функцiї, якi виконувало представництво: представницька участь у 

матеріально-технічному забезпеченi, iнформацiйно-аналiтичному i юридич-
ному супроводi дiяльностi ПрАТ «РІВНЕАЗОТ», тощо.

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

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

2. Перший заступник директора 
з економіки та фінансів М.М. Власюк

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника) 

М. П. 27.03.2018
(дата) 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ТОДЕф»

2. Код за ЄДРПОУ 14328187
3. Місцезнаходження 02222, м. Київ, проспект Маяковсько-

го, 43/2
4. Міжміський код, телефон та 
факс

044-5460406, 044-546-98-91

5. Електронна поштова адреса festimail@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації 

http://todef.kiev.ua/zvitnist/

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

ІІ. Текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів ПрАТ «ТОДЕФ» 27. 03. 2018 року (про-

токол № 1 від 27. 03. 2018 року) прийнято рішення про попереднє надання 
згоди на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття 
цього рішення Загальними зборами акціонерів наступних значних право-

чинів, укладання яких Статутом Товариства та чинним законодавством від-
несено до компетенції Загальних зборів акціонерів: 

- договори на проведення будівельно-монтажних робіт, пов'язаних з 
освоєнням торгівельних площ, що введені в експлуатацію на суму до  
15,0 млн. грн.

- внесення змін та доповнень, укладання додаткових угод, тощо до До-
говору найму (оренди) нерухомого майна, посвідченого Ханіною А. В., при-
ватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу від 
27.12.2013р., за реєстровим № 4367, з ТМ «СІЛЬПО» щодо оренди нерухо-
мого майна, яке розташоване за адресою: м. Київ, пр-т Маяковського, 43/2 
на суму до 10,0 млн. грн. 

- підписання кредитних договорів з банківськими установами до  
5,0 млн. грн. 

Вартість активів емітента за даними останньої річної звітності – 20988,3 
тис.грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вар-
тості активів емітента за даними останньої річної звітності Товариства 
142,9%. 

Загальна кількість голосуючих акцій – 1965675, кількість голосуючих ак-
цій, що зареєстровані для участі у Загальних зборах акціонерів – 1838034, 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «За» прийняття рішення 
1838034 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «Проти» при-
йняття рішення 0 штук.

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

титься у повідомлені, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством. Директор Пащенко Василь Трохимович 27.03.2018.

Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

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

1. Повне найменування емітента: ПубЛIчНЕ АКцIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ПIВНIчТРАНС»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05523553
3. Місцезнаходження емітента: 65025 Одеська обл., мiсто Одеса,  

21-км Старокиївської дороги 
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (048) 750 38 38 750 25 40
5. Електронна поштова адреса емітента: OSSherstneva@sarmontgroup.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://severtrans.org.ua
7. Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну власникiв акцiй яким 

належить 5 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства
2. Текст повідомлення

Дата отримання емітентом інформації від особи, яка здійснює облік пра-
ва власності на акції емітента в депозитарній системі України 26.03.2018 р. 
Частка акціонера ТОВ «ТРІОРІС ІНКОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД», Ідентифіка-
ційний код з торговельного, судового або банківського реєстру HE 305787 
(місцезнаходження 1070 Кiпр 51000 Нiкосiя Нiкосiя L69 Арч. Макарiу III Аве-
ню, ТЛАЙС ТАУЕР, 3 поверх) у загальній кількості акцій змінилася з 95.830% 
до 0.000%, у тому числі частка у загальної кількості голосуючих акцій зміни-

лася з 99.778% до 0.000%. 
Дата отримання емітентом інформації від особи, яка здійснює облік пра-

ва власності на акції емітента в депозитарній системі України 26.03.2018 р. 
Частка акціонера «Фізична особа» у загальній кількості акцій змінилася з 
0.000% до 16.000%, у тому числі частка у загальної кількості голосуючих 
акцій змінилася з 0.000% до 16.659%. 

Дата отримання емітентом інформації від особи, яка здійснює облік пра-
ва власності на акції емітента в депозитарній системі України 26.03.2018 р. 
Частка акціонера «Фізична особа» у загальній кількості акцій змінилася з 
0.000% до 32.000%, у тому числі частка у загальної кількості голосуючих 
акцій змінилася з 0.000% до 33.318%. 

Дата отримання емітентом інформації від особи, яка здійснює облік пра-
ва власності на акції емітента в депозитарній системі України 26.03.2018 р. 
Частка акціонера ВIДАНА КОММЕРС ЛТД./VIDANA COMMERCE LTD. 
(Вiргiнськi о-ви (Брит.)), Ідентифікаційний код з торговельного, судового або 
банківського реєстру 1936476 ( місцезнаходження Женева Плейс, Уотерф-
ронт Драйв, Род-Таун, Тортола, п/с 3469), у загальній кількості акцій зміни-
лася з 0.000% до 47.830%, у тому числі частка у загальної кількості голо-
суючих акцій змінилася з 0.000% до 49,80%. 

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

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

3.2. Найменування посади.
Директор ____________ Губарєв Сергiй Миколайович
  М.П.

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СуПуТНИК», ЄДРПОу 14312944

місцезнаходження: 69076, м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 9
Повідомляє, що 27 квітня 2018 року о 10-00 годині за адресою: 

м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 9, кімната для зібрань у відділі кадрів, 
відбудуться чергові Загальні збори акціонерів. Реєстрація акціонерів для 
участі у загальних зборах відбудеться з 9-30 до 9-55. Місце реєстрації 
учасників: м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 9, прохідна, кім.1.Перелік акціо-
нерів, які мають право на участь у загальних зборах буде складений на 
24.04.2018р. станом на 24.00. Початок проведення Загальних Зборів о 
10-00 годині.

Перелік питань, 
що виносяться на голосування 

(порядок денний):
1. Обрання робочих органів Загальних зборів та затвердження регла-

менту Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2017 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
6. Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності 

Товариства у 2017 році.
7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік. 
8. Схвалення правочинів які вчинялись Товариством. 

9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися То-
вариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення.

Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі 
паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право 
участі та голосування на Загальних зборах, оформлену відповідно до 
вимог чинного законодавства України. Керівники акціонерів – юридич-
них осіб повинні пред’явити службове посвідчення або копію наказу (рі-
шення) про призначення на посаду, засвідчену печаткою підприємства 
та паспорт. 

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних Збо-
рів до дати проведення Загальних Зборів, Товариство надає акціоне-
рам (представникам акціонерів) право ознайомитись з документами, 
необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного у при-
міщенні ПрАТ «Супутник» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 9, 
прохідна, кім.1 з 9-00 до 15-30 в будні дні. В день проведення Загальних 
Зборів Товариства ознайомитися з документами можливо у місці про-
ведення Загальних Зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор То-
вариства - Шевченко Олександр Миколайович, Телефон для довідок 
(061) 216-02-57.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень: 
suputnik.pat.ua

Додаток: проекти рішень щодо питань, включених до проекту поряд-
ку денного.

Генеральний директор  О.М. Шевченко 
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості. 
1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ХМІЛЬНИцЬКА ШВЕйНА фАбРИКА 
«ЛІЛЕЯ»

2. Код за ЄДРПОУ: 00308637
3. Місцезнаходження: 22000, Вінницька область, місто Хмільник, вулиця 

Пушкіна 78/1.
4. Міжміський код, телефон та факс: (04338)22523
5. Електронна поштова адреса: par@00308637.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http:// www.00308637.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення. Відповідно до рішення річних Загальних зборів 

акціонерів від 27.03.2018 року у зв’язку із закінченням терміну перебування 
на посаді припинені повноваження: голови Наглядової ради Любасюк Ва-
лентини Семенівни, паспорт АА 617006 виданий 30.10.1997 року 
Хмiльницьким МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посаді була 9 ро-
ків, частка в статутному капіталі – 1,751%, розмір пакета акцій - 1109,85 грн; 
члена Наглядової ради Іваниці Аліни Іванівни, паспорт АА 140202 виданий 
22.12.1995 року Хмiльницьким МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на 
посаді була 9 років, частка в статутному капіталі – 0,255%, розмір пакета 
акцій - 161,70 грн; члена Наглядової ради Грибельського Юрія Васильови-
ча, паспорт АА 616994 виданий 29.10.1997 року Хмiльницьким МРВ УМВС 
України у Вiнницькiй областi, на посаді був 9 років, частка в статутному ка-
піталі – 0,313%, розмір пакета акцій - 198,45 грн; голови Ревізійної комісії 
Сай Світлани Іванівни, паспорт АА 617334 виданий 08.11.1997 року 
Хмiльницьким МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посаді була 9 ро-
ків, частка в статутному капіталі – 0,202%, розмір пакета акцій - 128,10 грн; 
члена Ревізійної комісії Джули Варвари Гнатівни, паспорт АВ 116936 вида-
ний 20.04.2000 року Хмiльницьким МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi, 
на посаді була 9 років, частка в статутному капіталі – 0,2335%, розмір паке-
та акцій - 148,05 грн; члена Ревізійної комісії Михалевського Валерія Броніс-
лавовича, паспорт АА 614484 виданий 08.10.1997 року Хмiльницьким МРВ 
УМВС України у Вiнницькiй областi, на посаді був 7 років, частка в статутно-
му капіталі – 0,402%, розмір пакета акцій - 255,15 грн.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 
27.03.2018 року, рішення засідання Наглядової ради від 27.03.2018 року, 
щодо обрання голови Наглядової ради, та рішення засідання Ревізійної ко-
місії від 27.03.2018 року, щодо обрання голови Ревізійної комісї обрані тер-
міном на 3 роки: голова Наглядової ради Любасюк Валентина Семенівна, 
паспорт АА 617006 виданий 30.10.1997 року Хмiльницьким МРВ УМВС 
України у Вiнницькiй областi, протягом останніх 5 років займала посади: 
головний бухгалтер, голова Наглядової ради ПрАТ «Лiлея», частка в ста-
тутному капіталі – 1,751%, розмір пакета акцій - 1109,85 грн; член Наглядо-
вої ради Іваниця Аліна Іванівна, паспорт АА 140202 виданий 22.12.1995 року 
Хмiльницьким МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останніх 
5 років займала посади: начальник відділу кадрів, член Наглядової ради 
ПрАТ «Лiлея», частка в статутному капіталі – 0,255%, розмір пакета акцій 
- 161,70 грн; член Наглядової ради Матюх Сергій Анатолійович, паспорт АВ 
251241 виданий 03.08.2001 року Хмiльницьким МРВ УМВС України у 
Вiнницькiй областi, протягом останніх 5 років займав посади: проректор з 
науково-педагогічної роботи Хмельницького національного університету 
частка в статутному капіталі – 0,0398%, розмір пакета акцій – 25,20 грн; 
голова Ревізійної комісії Сай Світлана Іванівна, паспорт АА 617334 вида-
ний 08.11.1997 року Хмiльницьким МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi, 
протягом останніх 5 років займала посади: економiст, голова Ревізійної ко-
місії ПрАТ «Лiлея», частка в статутному капіталі – 0,202%, розмір пакета 
акцій - 128,10 грн; член Ревізійної комісії Грибельський Юрій Васильович, 
паспорт АА 616994 виданий 29.10.1997 року Хмiльницьким МРВ УМВС 
України у Вiнницькiй областi, протягом останніх 5 років займав посади: 
iнженер, член Наглядової ради ПрАТ «Лiлея», частка в статутному капіта-
лі – 0,313%, розмір пакета акцій -198,45 грн; член Ревізійної комісії Миха-
левський Валерій Броніславович, паспорт АА 614484 виданий 
08.10.1997 року Хмiльницьким МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi, 
протягом останніх 5 років займав посади: головний механiк, член Ревізійної 
комісії ПрАТ «Лiлея», частка в статутному капіталі – 0,402%, розмір пакета 
акцій - 255,15 грн.

Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни не мають. 

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

2. Найменування посади Директор Матюх А.В.        27.03.2018 року.

До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«КИЇВГІДРОМОНТАж»
ІНфОРМАцІйНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВГІДРОМОНТАж» 
(надалі – Товариство), з місцезнаходженням за адресою: Україна, 
07300, Київська обл., м. Вишгород, вул. Шлюзова, 4, код ЄДРПОУ – 
13705021, повідомляє про проведення річних (чергових) загальних 
зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори), які відбудуть-
ся 30 квітня 2018 року об 10:00, за адресою: україна, 07300, Київ-
ська обл., м. Вишгород, вул. Шлюзова, 4, побутове приміщення, 
актовий зал. 

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде прово-
дитися 30 квітня 2018 року з 09:00 до 09:45 за місцевим часом за 
місцем їх проведення. Акціонерам (представникам акціонерів) необ-
хідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Пред-
ставникам акціо нерів необхідно додатково надати документ, що під-
тверджує повноваження представника (для керівників юридичних 
осіб  – документ про призначення на посаду, виписку/витяг зі статуту 
акціонера-юридичної особи та/або інший документ, у якому визначені 
повноваження керівника; для інших представників – довіреність, ви-
дану для участі у Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами 
законодавства України). 

Документи повинні надавати можливість однозначно ідентифікува-
ти особу як акціонера Товариства (згідно з переліком акціонерів Това-
риства, які мають право на участь у Загальних зборах, складеним 
станом на 24 годину 24 квітня 2018 року).

Перелік питань, що виносяться на голосування  
(проект порядку денного):

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2017 рік та 

прийняття рішення за наслідками його розгляду. 
3. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийнят-

тя рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2017 рік та прийняття рішен-

ня за наслідками його розгляду.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

Товариством значних правочинів.
Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з 

проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денно-
го: http://kievhydromontazh.emitents.net.ua.

Акціонери Товариства (їх представники) можуть ознайомитися з 
документами, пов’язаними з питаннями порядку денного Загальних 
зборів, у робочі дні (понеділок-четвер) у період з 28 березня 2018 року 
до 27 квітня 2018 року з 10:00 до 16:00 за адресою: Україна, 07300, 
Київська обл., м. Вишгород, вул. Шлюзова, 4, адміністративна будівля 
(контора), приймальня, а у день проведення Загальних зборів 30 квіт-
ня 2018 року з 09:00 до 09:45 у місці їх проведення за цією ж адресою. 
Ознайомитись з вказаними вище документами у вказані вище строки 
акціонери Товариства (їх представники) можуть тільки за наявності 
відповідних документів (в тому числі довіреності), які підтверджують 
статус акціонера (його представника), та відповідної письмової зая-
ви.

Крім того, за цією ж адресою акціонери Товариства можуть у пись-
мовій формі внести свої пропозиції щодо проекту порядку денного 
Загальних зборів не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Загаль-
них зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізні-
ше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. 

Телефон для довідок: (04596) 22-500. Посадова особа – Гелюта 
Костянтин Петрович.

Генеральний директор
ПРИВАТНОГО АКцІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «КИЇВГІДРОМОНТАж»  К.П. Гелюта

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«КИЇВГІДРОМОНТАж»
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ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТуЛЬчИНСЬКА цЕНТРАЛЬНА РАйОННА 

АПТЕКА № 90» 
(надалі- Товариство або ПрАТ «Тульчинська ЦРА № 90»), 

код ЄДРПОУ 01975175, 
місцезнаходження: 23600, Вінницька область, місто Тульчин, вулиця Мико-

ли Леонтовича, будинок 58
Повідомляє про призначення на 27 квітня 2018 року річних Загальних 

зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Тульчинська цен-
тральна районна аптека № 90» о 12:00 годині за місцезнаходженням То-
вариства, тобто за адресою: 23600, Вінницька область, місто Тульчин, 
вулиця М.Леонтовича, будинок 58, кабінет № 1. 

Реєстрація акціонерів або їх представників, які прибудуть для участі у 
річних Загальних зборах акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори), 
буде проводитися з 11:00 до 11:45 години. 

Особам, які будуть представляти повноваження акціонерів, мати 
документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України, 
а саме Довіреність. Довіреність на право участі та голосування на За-
гальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується Нотаріусом 
або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також 
може посвідчуватися Депозитарною установою у встановленому Наці-
ональною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Дові-
реність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені 
юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваже-
ною на це її установчими документами. Голосування за Довіреністю 
здійснюється так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо 
Довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирі-
шує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на 
свій розсуд. 

Дата складення Переліку акціонерів Приватного акціонерного товари-
ства «Тульчинська центральна районна аптека № 90», які мають право на 
участь у Загальних зборах акціонерів - 23 квітня 2018 року.

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

Від дати надіслання повідомлення до дати проведення Загальних 
зборів акціонери можуть, за письмовим запитом, ознайомитись з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань Порядку денного 
Загальних зборів акціонерів Товариства, в робочі дні з 10:00 до 12:00 
години в кабінеті Директора за місцезнаходженням Товариства, а саме: 
Вінницька область, місто Тульчин, вулиця М.Леонтовича, будинок 58. В 
день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення за 
адресою: вулиця М.Леонтовича, будинок 58, місто Тульчин, Вінниць-
ка область, кабінет № 1. 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами по підготовці до Загальних зборів акціонерів - Директор Дє-
дов Сергій Іванович. Контактний телефон: (04335) 2-29-64. 

Адреса веб-сайту (власної веб-сторінки) Товариства, на якому розміще-
на інформація з Проектом рішень з питань, включених до Проекту порядку 
денного: http://tulchinapteka90.com.ua 

ПРОЕКТ ПОРЯДКу ДЕННОГО 
(Перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Обрання Лічильної комісії.
2.Обрання Робочих органів для проведення Загальних зборів акціоне-

рів, а саме: Голови та Секретаря. 

3. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів 
Товариства. 

4. Затвердження Протоколу Реєстраційної комісії Загальних зборів акці-
онерів Товариства.

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

6. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 
2017 рік та затвердження заходів за результатів його розгляду.

7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів 
за результатів його розгляду.

8. Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за ре-
зультатів його розгляду.

9. Затвердження висновку Ревізора та річного фінансового звіту (Ба-
лансу) Товариства за 2017 рік.

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

11. Прийняття рішення про нарахування дивідендів за 2017 рік.
12.Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Приватного акціо-

нерного товариства «Тульчинська центральна районна аптека № 90» шля-
хом викладення його у Новій редакції.

13. Визначення Уповноважених осіб на підписання Нової редакції Ста-
туту Приватного акціонерного товариства «Тульчинська центральна район-
на аптека № 90».

14. Визначення Уповноважених осіб для вчинення всіх дій щодо дер-
жавної реєстрації Нової редакції Статуту.

15. Затвердження внутрішніх Положень Товариства: Положення про За-
гальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову 
раду, Положення про Контролюючий орган.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний 
2017 рік

 Попере-
дній 

2016 рік
Усього активів 1436,3 1263,8
Основні засоби 242,0 291,4
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 873,3 656,5
Сумарна дебіторська заборгованість 218,5 223,9
Грошові кошти та їхні еквіваленти 65,0 54,3
Нерозподілений прибуток 129,3 60,3
Власний капітал 808,6 739,6
Статутний капітал 179,2 179,2
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 414,7 352,9
Чистий прибуток (збиток) 67,1 38,7
Середньорічна кількість акцій,шт. 716995 716995
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду, шт.

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

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

0,094 0,054

Численність працівників на кінець періоду 
(осіб)

14 14

Голова Наглядової ради 
ПрАТ «Тульчинська цРА № 90» Вільчинський Віталій Володимирович

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента 

І. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента 

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «МЕбЛІ»

2. Код за ЄДРПОУ 01554870
3. Місцезнаходження 10019 м. Житомир вул. Комерційна, 

буд.5
4. Міжміський код, телефон та 
факс 

(0412) 482665, 482665

5. Електронна поштова 
адреса 

meblі@emzvіt.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації 

www.meblіzt.ho.ua

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

ІІ. Текст повідомлення
В зв’язку із необхідністю обрання Голови Наглядової ради Приватного 

акціонерного товариства «Меблі» рішенням Наглядової ради Приватного 
акціонерного товариства «Меблі» від 27 березня 2018 року (Протокол за-
сідання Наглядової ради №1 від 27 березня 2018 року) Пашинник Надія 
Петрівна (паспорт: серія СО № 801124 виданий Деснянським РУ ГУ МВС 
України в м. Києві 05.07.2002) обрана головою Наглядової ради Приватно-
го акціонерного товариства «Меблі» строком до 22 березня 2021 року або 
до її переобрання. Пашинник Н.П. володіє часткою в статутному капіталі 
Емітента в розмірі 0.07906 %. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини немає. Протягом останніх 5 років займалась підприємниць-
кою діяльністю, інших посад не обіймала. Посадова особа є акцiонером (не 
є представником акцiонера, не є представником групи акцiонерiв, не є не-
залежним директором).

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

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

2. Голова правління Кучеренко Василь Петрович 27 березня 2018 року.
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 ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КРИжОПІЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 10539» 
(надалі- Товариство або ПрАТ «Крижопільське АТП 10539»), код ЄДРПОУ 

05461059, 
місцезнаходження: 24600, Вінницька область, селище міського типу 

Крижопіль, вулиця Залізної Дивізії, будинок 30
Повідомляє про призначення на 27 квітня 2018 року річних Загальних 

зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Крижопільське ав-
тотранспортне підприємство 10539» о 10:00 годині за місцезнаходженням 
Товариства, тобто за адресою: 24600, Вінницька область, селище місь-
кого типу Крижопіль, вулиця Залізної Дивізії, будинок 30, в приміщен-
ні актової зали. 

Реєстрація акціонерів або їх представників, які прибудуть для участі у 
річних Загальних зборах акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори), 
буде проводитися з 09:00 до 09:45 години.

Особам, які будуть представляти повноваження акціонерів, мати 
документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України, 
а саме Довіреність. Довіреність на право участі та голосування на За-
гальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується Нотаріусом 
або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також 
може посвідчуватися Депозитарною установою у встановленому Наці-
ональною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Дові-
реність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені 
юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваже-
ною на це її установчими документами. Голосування за Довіреністю 
здійснюється так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо 
Довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирі-
шує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на 
свій розсуд. 

Дата складення Переліку акціонерів Приватного акціонерного товари-
ства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539», які мають 
право на участь у Загальних зборах акціонерів - 23 квітня 2018 року.

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

Від дати надіслання повідомлення до дати проведення Загальних 
зборів акціонери можуть, за письмовим запитом, ознайомитись з до-
кументами, необхідними для прийняття рішень з питань Порядку ден-
ного Загальних зборів акціонерів Товариства, в робочі дні з 10:00 до 
12:00 години в кабінеті Головного бухгалтера за місцезнаходженням 
Товариства, а саме: Вінницька область, селище міського типу Крижо-
піль, вулиця Залізної Дивізії, будинок 30. В день проведення Загальних 
зборів – також у місці їх проведення за адресою: Вінницька область, 
селище міського типу Крижопіль, вулиця Залізної Дивізії, будинок 30, в 
приміщенні актової зали.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами по підготовці до Загальних зборів акціонерів – Головний бух-
галтер Лозовська Наталія Степанівна. Контактний телефон: (04340)  
2-67-05. 

Адреса веб-сайту (власної веб-сторінки) Товариства, на якому розміще-
на інформація з Проектом рішень з питань, 

включених до Проекту порядку денного: http://atp10539.at.ua/ .
ПРОЕКТ ПОРЯДКу ДЕННОГО 

(Перелік питань, що виносяться на голосування)
1. Обрання Лічильної комісії.

2.Обрання Робочих органів для проведення Загальних зборів акціоне-
рів, а саме: Голови та Секретаря. 

3. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів 
Товариства. 

4. Затвердження Протоколу Реєстраційної комісії Загальних зборів акці-
онерів Товариства.

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

6. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 
2017 рік та затвердження заходів за результатів його розгляду.

7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів 
за результатів його розгляду.

8. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та затвердження заходів 
за результатів його розгляду.

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

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

11. Прийняття рішення про нарахування дивідендів за 2017 рік.
12.Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Приватного акціо-

нерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 
10539», шляхом викладення його у Новій редакції.

13. Визначення Уповноважених осіб на підписання Нової редакції Ста-
туту Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспорт-
не підприємство 10539».

14. Визначення Уповноважених осіб для вчинення всіх дій щодо дер-
жавної реєстрації Нової редакції Статуту.

15. Затвердження внутрішніх Положень Товариства: Положення про За-
гальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову 
раду, Положення про Контролюючий орган.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності Товариства 

( тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний 
2017 рік

 Попере-
дній 

2016 рік
Усього активів 817,5 898,0
Основні засоби 487,3 541,0
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 266,4 206,2
Сумарна дебіторська заборгованість 46,9 37,4
Грошові кошти та їхні еквіваленти 16,9 113,4
Нерозподілений прибуток -295,5 -184,5
Власний капітал 673,6 684,6
Статутний капітал 263,5 263,5
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 143,9 113,4
Чистий прибуток (збиток) -111,0 100,8
Середньорічна кількість акцій,шт. 1054000 1054000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду, шт.

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

27 35

Голова Наглядової ради ПрАТ «Крижопільське АТП 10539» бонда-
рець Людмила Михайлівна 

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПубЛIчНЕ АКцIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ГОРОДЕНКIВСЬКИй СИРЗАВОД»
2. Код за ЄДРПОУ: 00445720
3. Місцезнаходження: 78100, Iвано-Франкiвська область, 

Городенкiвський район, м. Городенка,, вул. Височана, будинок 2
4. Міжміський код, телефон та факс: (03430) 2-27-22 (03430) 2-26-28
5. Електронна поштова адреса: ischenko91@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: gsz.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким 

належить: 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства 
(крім публічного акціонерного товариства); 5 і більше відсотків простих ак-
цій публічного акціонерного товариства

II. Текст повідомлення
Згiдно отриманого 23.03.2018 р. вiд Депозитарiя ПАТ «НДУ» Перелiку 

акцiонерiв ПАТ «ГОРОДЕНКIВСЬКИЙ СИРЗАВОД», стало вiдомо про змiну 
розмiру загальної кiлькостi акцiй та загальної кiлькостi голосуючих акцiй 
фiзичної особи до змiн 0 шт акцiй, пiсля змiн загальна кiлькiсть акцiй 748240 шт 
(9.95%) та загальна кiлькiсть голосуючих акцiй складає 748240 шт. (10.92%)

Згiдно отриманого 23.03.2018 р. вiд Депозитарiя ПАТ «НДУ» Перелiку 
акцiонерiв ПАТ «ГОРОДЕНКIВСЬКИЙ СИРЗАВОД», стало вiдомо про змiну 
розмiру загальної кiлькостi акцiй та загальної кiлькостi голосуючих акцiй 
фiзичної особи до змiн 748240 шт акцiй, пiсля змiн загальна кiлькiсть акцiй 
0 шт (0% та загальна кiлькiсть голосуючих акцiй складає 0 шт(0%)

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

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

2. Найменування посади Ергешова Анжелiка Михайлiвна
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 21.12.2017
(дата)
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Річна інформація емітента
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО ВИРОбНИ-
чО КОМЕРцIйНА фIРМА 
«ХЕРСОНВИНПРОМ», 
31881330Херсонська , Днiпровський , 
73000, м. Херсон, провулок Янтарний-1 
0676380462,

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

27.03.2018

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

hersonvinprom.pat.ua

Шановний акціонер!
ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«СТРАХОВА ГРуПА «Ю.бІ.Ай-КООП»
(код за ЄДРПОУ 31113488, місцезнаходження: 04112, Україна, м. Київ, 

вул. Дегтярівська, буд. 48, офіс 708) 
Повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Това-

риства, які будуть проведені «30» квітня 2018 року о 12:00 годині за 
адресою: 04071, м. Київ, вул. Почайнинська, 25/49, 2 поверх.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних збо-
рах проводитиметься 30 квітня 2018 року за місцем проведення Зборів. 
Початок реєстрації: о 11.00 год., закінчення реєстрації: о 11.50 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах: 25 квітня 2018 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКу ДЕННОГО:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів 

акціонерів Товариства: обрання голови та секретаря зборів, обрання чле-
нів лічильної комісії, встановлення регламенту Зборів.

2. Затвердження річного звіту Товариства: звіт Наглядової ради Това-
риства, звіт виконавчого органу Товариства, звіту Ревізійної комісії та ви-
сновку зовнішнього аудитора про результати роботи Товариства за 
2017 рік та затвердження заходів щодо їх розгляду.

3. Прийняття заходів за наслідками розгляду звіту Наглядової ради То-
вариства, звіту виконавчого органу Товариства, звіту ревізійної комісії про 
результати роботи Товариства за 2017 рік.

4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової 

ради та обрання членів наглядової ради. Затвердження умов договорів, 
що укладатимуться з членами Наглядової ради.

6. Про внесення змін до Статуту.
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 

проекту порядку денного розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: 
www.ubi.ua

Для участі у Загальних зборах необхідно мати документ, що посвідчує 
особу, а для представників акціонерів – додатково документ, що посвідчує 
повноваження представника на право участі та голосування на Загальних 
зборах.

До дати проведення Загальних зборів акціонери мають можливість 
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного Загальних зборів, в робочі дні з 10:00 до 16:30 за 
адресою: 04071, м. Київ, вул. Почайнинська 25/49, оф. 30. Посадова осо-
ба Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення з документами, - 
Святош Олег Валерійович. Для ознайомлення з документами необхідно 
мати документ, що посвідчує особу, а для представників акціонерів – до-
датково документ, що посвідчує повноваження представника.

Телефон для довідок (044) 237-03-08.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 

до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства у 
спосіб та порядку передбаченими ст.38 Закону України «Про акціонерні 
товариства».

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення за-
гальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу ор-
ганів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних 
зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку ден-
ного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

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

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю від-
бувається відповідно ст.39 Закону України «Про акціонерні товариства».

Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ «СГ 
«Ю.бІ.Ай-КООП»

Найменування показника Період
Звітний 
2017 р.

Попередній 
2016 р.

Усього активів 93 489 69 828
Основні засоби (за залишковою вартістю) 11 826 410
Запаси 291 150
Сумарна дебіторська заборгованість 24 582 16 838
Грошові кошти та їх еквіваленти 22 479 24 096
Інші фінансові інвестиції - -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (5 285) (4 121)
Власний капітал 49 465 40 196
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 33 000 33 00
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 34 488 25 759
Поточні зобов'язання і забезпечення 9 536 3 873
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (3 525) 45
Середньорічна кількість акцій (шт.) 330 000 330 00
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

(10,68) 0,136

ПубЛIчНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО 
ГАЗОПОСТАчАННЮ ТА ГАЗИфIКАцIЇ 

“ЛЬВIВГАЗ”
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 по газопостачанню та 
газифiкацiї "Львiвгаз"

2. Код за ЄДРПОУ 03349039
3. Місцезнаходження 79039 м. Львiв Золота,42
4. Міжміський код, телефон та факс (032)259-11-01 (032)259-11-01
5. Електронна поштова адреса Ulyana.Vuk@lawalliance.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

lv.104.ua

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

II. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства 

по газопостачанню i газифiкацiї «Львiвгаз», якi вiдбулись 24.03.2018 року, 
прийнято рiшення попередньо надати згоду на укладення Товариством 
протягом не бiльше як одного року з дати прийняття цього рiшення 
договорiв на:

- закупiвлю природного газу граничною сукупною вартiстю  
1 122 700 000,00 грн. (один мiльярд сто двадцять два мiльйони сiмсот ти-
сяч гривень 00 копiйок);

- транспортування природного газу граничною сукупною вартiстю  
1 684 100 000,00 грн. (один мiльярд шiстсот вiсiмдесят чотири мiльйони 
сто тисяч гривень 00 копiйок);

- надання послуг з розподiлу природного газу граничною сукупною 
вартiстю 3 155 700 000,00 грн. (три мiльярди сто п’ятдесят п’ять мiльйонiв 
сiмсот тисяч гривень 00 копiйок);

- виконання iнвестицiйної програми затвердженої НКРЕКП України гра-
ничною сукупною вартiстю 195 300 000,00 грн. (сто дев’яносто п’ять 
мiльйонiв триста тисяч гривень 00 копiйок).

Гранична сукупна вартiсть правочинiв 6 157 800 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi 3 920 116 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi 

активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 157%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 3 159 879 шт., кiлькiсть голосуючих 

акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 3 155 329 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 2 304 689 шт., 

«проти» - 289 шт., «утримався»-850 351 шт.

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 Войсович Юрiй Володимирович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.03.26
(дата)
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Правління Приватного Акціонерного Товариства «Львівський завод залі-
зобетонних виробів № 2» (Код ЄДРПОУ 01268101) повідомляє, що Загаль-
ні чергові збори акціонерів Товариства відбудуться 30 квітня 2018р. за 
адресою : м. Львів, вул. Польова, 44, адмінкорпус. 

Початок зборів о 14-00 годині. Реєстрація акціонерів та їх представни-
ків розпочнеться з 13-00 години в приміщенні приймальної керівника. 

Порядок денний : 
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів.
3. Затвердження порядку денного та регламенту Загальних зборів.
4. Звіт правління про фінансово- господарську діяльність Товариства за 

2017 рік. 
5. Звіт Наглядової ради Товариства . 
6. Звіт Ревізійної комісії та її висновок щодо річних фінансових звітів та  

Балансу Товариства за 2017 рік . 
7. Затвердження звіту Правління та фінансової звітності Товариства за 

2017 рік. 
8. Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік 
9. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2017 рік
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

Ради. 
Визначення кількісного складу Наглядової Ради.
11. Обрання членів Наглядової Ради.

12. Обрання Голови Наглядової Ради.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Правлін-

ня та 
Голови правління Товариства. Визначення кількісного складу Прав-

ління. 
14. Обрання членів Правління Товариства.
15. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної 

комісії Товариства. Визначення кількісного складу Ревізійної комісії Товари-
ства. 

16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 
17 Затвердження умов цивільно - правових договорів ( трудових ), що 

укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства. Обрання особи, 
яка уповноважується на підписання цивільно –правових ( трудових ) дого-
ворів з членами Наглядової Ради Товариства.

18. Затвердження значних правочинів, які здійснені у 2017році і запла-
новані на 2018 рік, в порядку, передбаченому ст.72 Закону України «Про 
акціонерні товариства». Надання повноважень на укладання таких право-
чинів. 

Довідки за телефоном ( 032 ) 294-03-31 , ( 032 ) 294-04-69 
( 032 ) 294-03-69 факс 
Контактна особа : Ващенко Галина Степанівна , тел. ( 032 ) 294-04-69 
Інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернет: 

www.lzzbv2.bfg.lviv.ua

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВСЬКИй ЗАВОД ЗАЛІЗОбЕТОННИХ ВИРОбІВ № 2»

(код за ЄДРПОУ 24343526, місцезнаходження: 61124, м. Харків, 
вул. Матросова, 1-А)

повідомляє про проведення чергових Річних загальних зборів ак-
ціонерів, які відбудуться 30 квітня 2018 р. о 15:00 год. за адресою: 
61124, м.Харків, вул.Матросова, 1-А, адміністративний корпус, 3-й по-
верх, актова зала.

Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем про-
ведення зборів з 14:20 до 14:45 год.

ПРОЕКТ ПОРЯДКу ДЕННОГО (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 
НА ГОЛОСуВАННЯ):

1. Обрання лічильної комісії та припинення їх повноважень. 
2. Затвердження умов договору на інформаційне та організаційне за-

безпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
4. Про порядок проведення загальних зборів.
5. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого 

та кумулятивного голосування.
6. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту.

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

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

9. Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік.
10. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2017 рік.
11.Відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
12.Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-

рів (контрактів), що укладатимуться з Членами Наглядової ради, встанов-
лення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на під-
писання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. 

14. Про зміну типу (найменування) товариства з Публічного акціонерно-
го товариства «Завод ЗБК-13» на Приватне акціонерне товариство «Завод 
ЗБК-13» та надання повноважень щодо переоформлення документів това-
риства у зв’язку зі зміною типу (найменування) товариства. 

15.Про затвердження нової редакції Статуту Товариства, її підписання, та 
проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.

16.Затвердження нової редакції положення про Загальні збори Товариства.
17.Затвердження нової редакції положення про Наглядову раду Товариства.
18. Затвердження нової редакції положення про Ревізійну комісію Това-

риства.
19.Затвердження нової редакції положення про Правління Товариства.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 3265 2724
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1611 1693
Запаси 1021 664

Сумарна дебіторська заборгованість 534 264
Гроші та їх еквіваленти 98 100
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1760 1316
Власний капітал 2458 2014
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 697 697
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 31 72
Поточні зобов’язання і забезпечення 776 638
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 444 412
Середньорічна кількість акцій (шт.) 69650000 69650000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0,00637 0,00592

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах станом на 24 годину 24 квітня 2018 року, за три робочі дні до 
дня проведення зборів. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - 
http://zbk.nr-avers.com.ua 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів: 
Від дати надіслання повідомлення до дати проведення загальних збо-

рів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного, звертатися за адресою: 61124, 
м. Харків, вул. Матросова, 1-А, бухгалтерія з понеділка по п’ятницю з 10-00 
до 16-00 год. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення ак-
ціонерів з документами – головний бухгалтер Ярмоленко С.О. 

А також права надані акціонерам відповідно до вимог статті 36 ЗУ «Про 
акціонерні товариства».

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів відповідно до вимог статті 38 
ЗУ «Про акціонерні товариства». Пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати про-
ведення загальних зборів акціонерів 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 по-
рядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвід-
чує особу (ПАСПОРТ). Представникам акціонерів – паспорт або інший до-
кумент що посвідчує особу і довіреність на право участі та голосування, 
оформлену відповідно до чинного законодавства України.

Відповідно вимогам статті 39 ЗУ «Про акціонерні товариства» представни-
ком акціонера може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної 
особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть 
бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Пред-
ставник за довіреністю має права щодо участі у загальних зборах акціонерів 
відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» та вирішує всі питання щодо го-
лосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд, якщо інше не визна-
чено в довіреності. Акціонер має право видати довіреність на право участі та 
голосування на загальних зборах, призначити свого представника постійно або 
на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого пред-
ставника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. 

Тел. для довідок: (0572)52-40-33 Наглядова рада ПАТ «Завод ЗБК-13» 

ПубЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЗбК-13»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації 
(відомості про зміну складу посадових осіб) емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПубЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «КОМЕРцІйНИй ІНВЕСТИцІйНИй 
бАНК»

2. Код за ЄДРПОУ: 19355562
3. Місцезнаходження: 88000 м. Ужгород, вул .Ю. Гойди, буд. 10
4. Міжміський код, телефон та факс: 0312619830, 0312619830
5. Електронна поштова адреса: pavlov@atcominvestbank.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.atcominvestbank.com
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
ІІ. Текст Повідомлення 

Рiшенням Спостережної ради ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» (Протокол №01-18/ 
вiд 21.03.2018р.) тимчасово строком на 3 місяці припинено виконання по-
вноважень Голови Правління Гісем Мирослава Володимировича (згоди на 
розкриття паспортних даних не надано). Термiн перебування на посадi - з 
01.07.2009 року по 21.03.2018 року. Акцiями ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням Спостережної ради ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» (Протокол №01-18/ 
вiд 21.03.2018р.) тимчасово строком на 3 місяці припинено виконання по-
вноважень Члена Правління Черешня Володимира Володимировича (зго-
ди на розкриття паспортних даних не надано). Термiн перебування на 
посадi - з 01.07.2009 року по 21.03.2018 року. Акцiями ПАТ «КОМІНВЕСТ-
БАНК» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни не має.

Рiшенням Спостережної ради ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» (Протокол №01-18/ 
вiд 21.03.2018р.) тимчасово строком на 3 місяці припинено виконання по-
вноважень Члена Правління Ландовського Ярослава Еміловича (згоди на 
розкриття паспортних даних не надано). Термiн перебування на посадi - з 
01.07.2009 року по 21.03.2018 року. Акцiями ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Виконуючого обов'язки на дану посаду не призначено нікого.

Рiшенням Спостережної ради ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» (Протокол №02-
18 вiд 21.03.2018р.) тимчасово призначено на посаду Голови Правління Гон-
чарук Володимира Васильовича (згоди на розкриття паспортних даних не 
надано) строком на 3 місяці. Акцiями ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» не володiє. 
Інформацiя про посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років - 
Начальник Київського відділення ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» - з 14.02.2006р. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Рiшенням Спостережної ради ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» (Протокол №03-18 
вiд 22.03.2018р.) тимчасово призначено на посаду Члена Правління Валь-
кову Іванну Олександрівну (згоди на розкриття паспортних даних не нада-
но) строком на 3 місяці. Акцiями ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» не володiє. 
Інформацiя про посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти ро-
ків - провідний економіст валютного відділу ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» - з 
1995р. по 31.03.2016р.; заступник начальника валютного відділу ПАТ «КО-
МІНВЕСТБАНК» - з 01.04.2016р. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. 

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

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

2. Т.в.о. Голови Правлiння  Гончарук В.В.
23.03.2018
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента

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

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Турбота»

2. Код за ЄДРПОУ: 30784145
3. Місцезнаходження: 04116 м. Київ, вул. Старокиївська, 10
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 593-79-81, (044) 593-79-81
5. Електронна поштова адреса: sekretar@avtoalians.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.turbota.kiev.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну власни-

ків акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного 
товариства (крім публічного акціонерного товариства)

ІІ. Текст Повідомлення 
Приватне акціонерне товариство «Турбота» повідомляє, що 

22.03.2018 від ПАТ «НДУ» був отриманий перелік акціонерів станом на 
14.03.2018, у звязку з чим стало відомо, що: 

пакет власника «Брайтбонд лимитед.», який становив 108621 шт. або 
11,533340% голосуючих акцій емітента (108621 шт. або 11,533340 % до 
статутного фонду) зменшився до 0 шт. або 0% голосуючих акцій емітента 
(0 шт. або 0% до статутного фонду).

У переліку акціонерів не зазначається дата переходу прав власності 
на цінні папери, тому в полі «дата обліку» зазначається дата, станом на 
яку складений перелік.

Приватне акціонерне товариство «Турбота» повідомляє, що 
22.03.2018 від ПАТ «НДУ» був отриманий перелік акціонерів станом на 
14.03.2018, у звязку з чим стало відомо, що: 

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТуРбОТА»
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пакет власника Фізична особа, який становив 11 706 шт. або 1,242939% 
голосуючих акцій емітента (61 706 шт. або 6,551922 % до статутного 
фонду) збільшився до 120327 шт. або 12,776279 % голосуючих акцій емі-
тента (170327 шт. або 18,085262 % до статутного фонду).

У переліку акціонерів не зазначається дата переходу прав власності 
на цінні папери, тому в полі «дата обліку» зазначається дата, станом на 
яку складений перелік.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством.

2. Директор  Захожий І. В.
22.03.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"АГРОКОМ"

(код ЄДРПОУ 31682435, вул. Шевченко, буд. 6, м. Перещепине,
51220,Новомосковський р-н, Дніпропетровська обл.)

Шановні Акціонери!
Приватне акціонерне товариство "АГРОКОМ" (код ЄДРПОУ 31682435,

місцезнаходження: Україна, 51220, Дніпропетровська обл., Новомосковсь-
кий р-н, м. Перещепине, вул. Шевченко, буд. 6) повідомляє про проведен-
ня річних (чергових) Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуть-
ся "30" квітня 2018 року о 10.00 годині за адресою: Україна, 51220, Дніп-
ропетровська обл., Новомосковський р-н, м. Перещепине, вул. Шев-
ченко, буд. 6, конференц-зал.

Проект порядку денного 
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів.
2. Про обрання Лічильної комісії.
3. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту Генерального директора.

4. Звіт Ревізора Товариства про результати фінансово-господарської ді-
яльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ре-
візора.

5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
6. Про визначення порядку розподілу прибутку, строку та порядку вип-

лати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків.
7. Визначення основних напрямків діяльності та розвитку Товариства

на 2018 рік.
8. Про набуття Товариством корпоративних прав, акцій, паїв, часток,

вкладів у статутному капіталі інших юридичних осіб.
9. Про участь Товариства в об'єднаннях, асоціаціях, у створенні (засну-

ванні) інших юридичних осіб (дочірніх підприємств), філій, представництв,
структурних підрозділів.

10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняти-
ся Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого
рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вар-
тості.

11. Про отримання Товариством фінансової допомоги, кредиту, інвести-
цій, набуття інших джерел фінансування у банківських чи інших фінансо-
вих установах, від інших суб'єктів господарювання та надання повнова-
жень для вчинення від імені Товариства відповідних правочинів, укладан-
ня договорів.

12. Про придбання (у тому числі на умовах лізингу) та оренду сільсько-
господарської техніки та обладнання, інших основних засобів та надання
повноважень для вчинення від імені Товариства відповідних правочинів,

укладання договорів. 
Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись "30" квітня

2018 року з 09.00 до 09.45 за місцем проведення загальних зборів. При ре-
єстрації акціонерам товариства необхідно мати при собі документ, що пос-
відчує особу, представникам акціонерів - паспорт і довіреність, оформле-
ну відповідно до чинного законодавства України. 

Відповідно до ч. 1 ст. 34 Закону України "Про акціонерні товариства" пе-
релік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складаєть-
ся станом на 24 годину 24 квітня 2018 р. З матеріалами, пов'язаними із пи-
таннями проекту порядку денного, акціонери можуть ознайомитись до по-
чатку зборів за адресою: Україна, 51220, Дніпропетровська обл., Новомос-
ковський р-н, м. Перещепине, вул. Шевченко, буд. 6, з понеділка по п'ятни-
цю з 9.00 до 17.30 (Перерва з 12:00 до 13:00 год.). Довідки за телефоном
(098) 793-71-47. 

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денно-
го - генеральний директор Товариства Сіра Олена Анатоліївна. Інформа-
ція з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного, розміщена на веб-сайті за адресою: http://agrokom.com.ua/

Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства (тис. грн.)

Генеральний директор ПрАТ «АГРОКОМ» О.А. Сіра

Найменування показника
Період

звітний
2017

попередній
2016

Усього активів 61225,7 47525,9
Основні засоби 31650,2 19521,9
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 19536,8 12153,4
Сумарна дебіторська заборгованість 9706,8 9671,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 327,6 877
Нерозподілений прибуток 39604,1 39324,2
Власний капітал 42574,1 42294,2
Статутний капітал 297 2970
Довгострокові зобов’язання 8689,9 3000,3
Поточні зобов’язання 9961,7 2231,4
Чистий прибуток (збиток) 10131,7 17038,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2970 2970
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду 0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду 0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 30 39

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік.1.Повне 
найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, теле-
фон: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРЛIС-
ПРОМОПТТОРГ», 00275889, Деревообробна, 5, м. Київ, 01013, 

(044) 285-04-66. 2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 27.03.2018р.  
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: ukrlespromopttorg.mbk.biz.ua.

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«уКРЛIСПРОМОПТТОРГ»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"АГРОКОМ"

(код ЄДРПОУ 31682435, вул. Шевченко, буд. 6, м. Перещепине,
51220,Новомосковський р-н, Дніпропетровська обл.)

Шановні Акціонери!
Приватне акціонерне товариство "АГРОКОМ" (код ЄДРПОУ 31682435,

місцезнаходження: Україна, 51220, Дніпропетровська обл., Новомосковсь-
кий р-н, м. Перещепине, вул. Шевченко, буд. 6) повідомляє про проведен-
ня річних (чергових) Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуть-
ся "30" квітня 2018 року о 10.00 годині за адресою: Україна, 51220, Дніп-
ропетровська обл., Новомосковський р-н, м. Перещепине, вул. Шев-
ченко, буд. 6, конференц-зал.

Проект порядку денного 
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів.
2. Про обрання Лічильної комісії.
3. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту Генерального директора.

4. Звіт Ревізора Товариства про результати фінансово-господарської ді-
яльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ре-
візора.

5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
6. Про визначення порядку розподілу прибутку, строку та порядку вип-

лати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків.
7. Визначення основних напрямків діяльності та розвитку Товариства

на 2018 рік.
8. Про набуття Товариством корпоративних прав, акцій, паїв, часток,

вкладів у статутному капіталі інших юридичних осіб.
9. Про участь Товариства в об'єднаннях, асоціаціях, у створенні (засну-

ванні) інших юридичних осіб (дочірніх підприємств), філій, представництв,
структурних підрозділів.

10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняти-
ся Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого
рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вар-
тості.

11. Про отримання Товариством фінансової допомоги, кредиту, інвести-
цій, набуття інших джерел фінансування у банківських чи інших фінансо-
вих установах, від інших суб'єктів господарювання та надання повнова-
жень для вчинення від імені Товариства відповідних правочинів, укладан-
ня договорів.

12. Про придбання (у тому числі на умовах лізингу) та оренду сільсько-
господарської техніки та обладнання, інших основних засобів та надання
повноважень для вчинення від імені Товариства відповідних правочинів,

укладання договорів. 
Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись "30" квітня

2018 року з 09.00 до 09.45 за місцем проведення загальних зборів. При ре-
єстрації акціонерам товариства необхідно мати при собі документ, що пос-
відчує особу, представникам акціонерів - паспорт і довіреність, оформле-
ну відповідно до чинного законодавства України. 

Відповідно до ч. 1 ст. 34 Закону України "Про акціонерні товариства" пе-
релік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складаєть-
ся станом на 24 годину 24 квітня 2018 р. З матеріалами, пов'язаними із пи-
таннями проекту порядку денного, акціонери можуть ознайомитись до по-
чатку зборів за адресою: Україна, 51220, Дніпропетровська обл., Новомос-
ковський р-н, м. Перещепине, вул. Шевченко, буд. 6, з понеділка по п'ятни-
цю з 9.00 до 17.30 (Перерва з 12:00 до 13:00 год.). Довідки за телефоном
(098) 793-71-47. 

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денно-
го - генеральний директор Товариства Сіра Олена Анатоліївна. Інформа-
ція з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного, розміщена на веб-сайті за адресою: http://agrokom.com.ua/

Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства (тис. грн.)

Генеральний директор ПрАТ «АГРОКОМ» О.А. Сіра

Найменування показника
Період

звітний
2017

попередній
2016

Усього активів 61225,7 47525,9
Основні засоби 31650,2 19521,9
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 19536,8 12153,4
Сумарна дебіторська заборгованість 9706,8 9671,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 327,6 877
Нерозподілений прибуток 39604,1 39324,2
Власний капітал 42574,1 42294,2
Статутний капітал 297 2970
Довгострокові зобов’язання 8689,9 3000,3
Поточні зобов’язання 9961,7 2231,4
Чистий прибуток (збиток) 10131,7 17038,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2970 2970
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду 0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду 0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 30 39

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» 40
2. ПРАТ АВТОБАЗА №6 9
3. ПРАТ АГРОМАШ-ІФ 48
4. ПРАТ АГРОКОМ 90
5. ПРАТ АГРОПЕРЕРОБКА 72
6. ПРАТ АГРОПЕРЕРОБКА 78
7. ПРАТ АГРОФІРМА ІМ. Г.С. СКОВОРОДИ 32
8. ПРАТ АГРОФІРМА КВІТИ УКРАЇНИ 77
9. ПРАТ АО ГАЛАНТ 51

10. ПРАТ АРКСІ 79
11. ПРАТ АСТРА ЛЮКС 22
12. ПРАТ АТ ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ ВАТ ПРИЛУКИ 66
13. ПРАТ АТП-13057 77
14. ПРАТ АФ «ДЕ ВІЗУ» 41
15. ПРАТ БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ 37
16. ПАТ БЕРЕЗНІВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 57
17. ПРАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКЕ ПТАХОПІДПРИЄМСТВО 42
18. ПРАТ БІОЛІК 38
19. ПРАТ БОБРОВИЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
34

20. ПРАТ БОБРОВИЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

52

21. ПРАТ БОБРОВИЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

68

22. ПРАТ БУДІВЕЛЬНА АСОЦІАЦІЯ 
ІНТЕРБУДМОНТАЖ

29

23. ПРАТ БУДІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС 
«МАЯК»

61

24. ПРАТ БУДПОСЛУГИ 19
25. ТОВ БУДСПЕЦСЕРВІС 41
26. ПРАТ ВАТУТІНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ 7
27. ПРАТ ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД 24
28. ПРАТ ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКЕ АТП 15141 43
29. ПАТ ВЕСКО 12
30. ПРАТ ВИНОГРАДІВСЬКИЙ КОМБІНАТ 

ХЛІБОПРОДУКТІВ
16

31. ПРАТ ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА»

53

32. ПРАТ ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА»

56

33. ПРАТ ВИШНІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ 
РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

47

34. ПРАТ ВИШНІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ 
РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

64

35. ПАТ ВІЕС БАНК 82
36. ПРАТ ВІННИЦЬКИЙ УНІВЕРМАГ 46
37. ПРАТ ВКФ ХЕРСОНВИНПРОМ 87
38. ПРАТ ВОЛИНЬІНВЕСТСЕРВІС 66
39. ПАТ ГАЙВОРОНСЬКЕ АТП-13538 63
40. ПРАТ ГАЛІЦІЯ ДИСТИЛЕРІ 66
41. АТ ГІДРОСТАЛЬ 76
42. ПАТ ГОРОДЕНКІВСЬКИЙ СИРЗАВОД 86
43. ПРАТ ГОСПТОВАРИ 16
44. ПРАТ ГРАНІТ 38
45. ЗАТ ДАР СОНЦЯ 51
46. ПРАТ ДИМЕРСЬКЕ СПЕЦАВТОПІДПРИЄМСТВО 

-1006
61

47. ПРАТ ДІЛОВІ ПАРТНЕРИ 58
48. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ 

ЗАВОД
35

49. ПАТ ДОНРИБКОМБІНАТ 18

50. ПРАТ ДРАГІНВЕСТ 45
51. ПАТ ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ 9
52. ПАТ ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ 64
53. ПРАТ ДУБРИК 28
54. ПРАТ ЕЛЕКТРОПОБУТПРИЛАД 64
55. ТДВ ЖИТЛОБУД - 2 20
56. ПАТ ЖУЛЯНИ 75
57. ПАТ ЗАВОД ЗБК-13 88
58. ПРАТ ЗАПОРІЖОБЛАГРОБУД 8
59. ПРАТ ЗАПОРІЖТУРИСТ 79
60. ПРАТ ЗАТИШАНСЬКЕ АТП-15115 43
61. ПАТ ІМ. ТЕЛЬМАНА 54
62. ТОВ ІНВЕСТ-БУДРЕСУРС 42
63. ПРАТ ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 31
64. ПРАТ ІНСТИТУТ ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 49
65. ПРАТ ІНТРОВЕСТ 53
66. ПРАТ КАЛИНІВСЬКИЙ АГРОХІМ 36
67. ПРАТ КАНІВРИБА 32
68. ПРАТ КИЇВГІДРОМОНТАЖ 84
69. ПАТ КИЇВКНИГА 47
70. ПАТ КИЇВОПОРЯДКОМПЛЕКТ 39
71. ПРАТ КОЗЯТИНХЛІБ 14
72. ПРАТ КОЛІБРІ 25
73. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ 

КАПІТАЛ»
30

74. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» 33
75. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 73
76. ПАТ КОМІНВЕСТБАНК 89
77. ПРАТ КОНЦЕРН АВЕК ТА КО 35
78. ПРАТ КОРОВИНЕЦЬКЕ 21
79. ПРАТ КОРПОРАЦІЯ «ІНТЕРАГРОСИСТЕМА» 26
80. ПРАТ КРАСИЛІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 75
81. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ МІСЬКМОЛОКОЗАВОД 63
82. ПРАТ КРИЖОПІЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 10539
86

83. ПАТ КСУ «ТЕХМОНТАЖ» 26
84. ТОВ КУА ДІАМАНТ ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ ПІФ 

ДІАМАНТ-ІНТЕРВАЛЬНИЙ
11

85. ПРАТ ЛІЛЕЯ 77
86. ПРАТ ЛІЛЕЯ 84
87. ПАТ ЛУГАНСЬКГАЗ 44
88. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 

ВИРОБІВ №2
88

89. ПРАТ МАГАЗИН №100 27
90. ПРАТ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ВІСТЕК» 39
91. ПРАТ МЕБЛІ 77
92. ПРАТ МЕБЛІ 85
93. ПАТ МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД 

ХОЛОДИЛЬНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ 
«РЕФМА»

19

94. ПАТ МЕНСЬКЕ АТП 17442 48
95. ПРАТ МЕТХІМ 58
96. ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ
20

97. ПРАТ МИРОНІВКА «РАЙАГРОХІМ» 18
98. ПАТ НІЖИНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА 16
99. ПАТ НІЖИНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА 25
100. ПРАТ НОВЕ ЖИТТЯ 71
101. ПРАТ НОВОМИРГОРОДСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 10
102. ПАТ НОВОМОСКОВСЬКИЙ РЕМОНТНО-

МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД
78
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92

103. АТ НОСІВСЬКЕ ХПП 55
104. ПРАТ НПК-ХОЛДІНГ 58
105. ПАТ ОДЕСНАФТОПРОДУКТ 52
106. ПРАТ ПБФ АТЛАНТ 77
107. ПРАТ ПІВДЕНАТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ 17
108. ПАТ ПІВНІЧТРАНС 83
109. ПРАТ ПЛАЗМАТЕКС 29
110. ПАТ ПЛЕМЗАВОД «СТЕПНОЙ» 25
111. ПАТ ПЛЕМЗАВОД «ВАСИЛІВКА» 61
112. ПРАТ ПЛЕМЗАВОД КОЛОС 65
113. ПАТ ПО ВИРОБНИЦТВУ ПОЛІМЕРНОЇ 

СИРОВИНИ І МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ 
«ПОЛІМЕТ»

53

114. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 
«ЛЬВІВГАЗ»

87

115. ПРАТ ПОКРОВСЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» 8
116. ПРАТ ПОКРОВСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО 

ОБЛАДНАННЯ
60

117. ПРАТ ПОЛТАВАЗООВЕТПРОМПОСТАЧ 40
118. ПРАТ ПРИКАРПАТСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ 74
119. ПРАТ ПРИЛУЦЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 46
120. ПРАТ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ 

УКРСПЕЦТОНЕЛЬПРОЕКТ 
76

121. ПРАТ ПРОМЗВ’ЯЗОК 35
122. ПРАТ ПРОФІ-ПАК 14
123. ПРАТ РАДОМИШЛЬСЬКИЙ «АГРОХІМ» 78
124. ПРАТ РЕМОНТНИК 23
125. ПРАТ РЕСУРСИ КРИВБАСУ 89
126. ПРАТ РІВНЕАЗОТ 81
127. ПРАТ РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД 30
128. ПАТ РОГАНСЬКА КАРТОННА ФАБРИКА 19
129. ПРАТ РОСАВА 15
130. ПРАТ РУЖИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 11840
22

131. ПАТ СБЕРБАНК 37
132. ПРАТ СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД 60
133. ПРАТ СЕМЕНІВСЬКЕ АТП АВТОСЕРВІС 65
134. ТОВ СЕРВІС-ТЕХНОБУД 41
135. ПРАТ СК «КОЛОННЕЙД УКРАЇНА» 45
136. ПРАТ СК ГЕШТАЛЬТ 79
137. ПРАТ СК УКРГАЗ-СЕРВІС 15
138. ПАТ СМІЛЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 70
139. ПРАТ СТРАХОВА ГРУПА «Ю.БІ.АЙ.-КООП» 87
140. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРІТІШ АВТО КЛАБ» 36

141. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОСК РЕЗЕРВ» 52
142. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА-

УКРАЇНА»
81

143. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІСОН 
СТРАХУВАННЯ» 

7

144. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ 29
145. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ КАПІТАЛ-

СТРАХУВАННЯ
13

146. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДІМ 
СТРАХУВАННЯ»

80

147. ПРАТ СУ №112 СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ 62
148. ПРАТ СУПУТНИК 83
149. ПРАТ ТОДЕФ 83
150. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «АЗІЯ ПЛЮС» 59
151. ПРАТ ТРЕСТЖИТЛОБУД-1 34
152. ПРАТ ТУЛЬЧИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА 

АПТЕКА № 90
85

153. ПАТ ТУРБОАТОМ 7
154. ПРАТ ТУРБОТА 89
155. ПРАТ УАСК 42
156. ПАТ УКРАЇНА-РАЙЗ 67
157. ПРАТ УКРАЇНСЬКА АГЕНЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ
66

158. ТОВ УКРАЇНСЬКА СИРОВИНА ЛТД 51
159. ПРАТ УКРЛІСПРОМОПТТОРГ 90
160. ПРАТ УЧБОВО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ 34
161. ПРАТ ФІК ІНФІКО 30
162. ПРАТ ФІРМА АНТІК ЛТД 78
163. ПРАТ ФІРМА ЗАНЕТ 51
164. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД 33
165. ПАТ ХЕРСОНСЬКИЙ ЗАВОД «ПРИЛАД» 24
166. ПРАТ ХЕРСОНСЬКИЙ УНІВЕРМАГ 18
167. ПРАТ ХК ЕКО-ДІМ 50
168. ПРАТ ХЛІБОРОБ 22
169. ПАТ ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО 28
170. ПАТ ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП 69
171. ПРАТ ХОЛОД 49
172. ПАТ ЦЕНТР ВІДНОВЛЕННЯ РЕСУРСІВ 

«ЕКОСФЕРА»
59

173. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКА НАСІННЄВА БАЗА ПО 
ВИРОБНИЦТВУ, ЗАГОТІВЛІ ТА ЗБУТУ 
СОРТОВОЇ НАСІННЄВОЇ КАРТОПЛІ 
«СОРТНАСІННЄОВОЧ»

23

174. ПРАТ ЧОРНОБАЙАГРОХІМ 75
175. ПРАТ ЮГ 21

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.
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Ігор Доброван

го лов ний ре дак то р 
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Ад ре са ре дак ції: 
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Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 18060
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
27.03.2018 р. 

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:


