
НКЦПФР інформує про результати свого чергового засідання
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) оприлюднює результати засідання регулято-

ра фондового ринку, що відбулося 06 березня 2018 року.
За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:

1. Щодо проекту Закону України «Про публічні консультації» (реєстраційний 
№7453 від 27.12.2017)

прийнято рішення

2. Щодо проекту Закону України «Про розвиток цифрової економіки» (реє-
страційний №7485 від 15.01.2018)

прийнято рішення

3. Про затвердження змін до Плану діяльності Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік

прийнято рішення

4. Про схвалення доопрацьованого проекту рішення Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку «Про внесення змін до деяких нормативно-
правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (щодо 
реєстраційних процедур інститутів спільного інвестування)»

рішення схвалено
(для оприлюднення)

5. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій серед 
засновників корпоративного інвестиційного фонду, регламенту корпоративно-
го інвестиційного фонду та внесення відомостей про АТ «Закритий недивер-
сифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ЕРІДА» до Єди-
ного державного реєстру інститутів спільного інвестування

прийнято рішення

6. Щодо скасування реєстрації випуску акцій та анулювання тимчасового свідо-
цтва про реєстрацію випуску акцій з метою формування початкового статутного 
капіталу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «БАФЕТ-ІНВЕСТ»

прийнято рішення

7. Щодо погодження набуття істотної участі Кострижевським Д.Б. у професій-
ному учаснику фондового ринку ТОВ «КУА «НІКА-ІНВЕСТ»

прийнято рішення

8. Щодо призначення довіреної особи Нечая В.М., якому передається право 
брати участь у голосуванні

прийнято рішення

9. Про відмову в погодженні набуття Ілюком І.Є. істотної участі у професійно-
му учаснику фондового ринку ТОВ «КУА «ІС-Холдинг»

прийнято рішення

10. Про розгляд скарги приватного акціонерного товариства «Лізинг ІТ» від 
19.12.2017 № 740 на постанову про накладення санкції за правопорушення на 
ринку цінних паперів від 28.11.2017 №2413-ЦД-1-Е

Постанову про накладення санк-
ції скасувати, а справу направити 

на новий розгляд

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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

НОВИНИ
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

11. Про розгляд скарги приватного акціонерного товариства «Лізинг ІТ» від 
19.12.2017 № 741 на постанову про накладення санкції за правопорушення 
на ринку цінних паперів від 28.11.2017 №2414-ЦД-1-Е

Постанову про накладення санк-
ції скасувати, а справу направити 

на новий розгляд
12. Про розгляд скарги приватного акціонерного товариства «Лізинг ІТ» від 
19.12.2017 № 742 на постанову про накладення санкції за правопорушення 
на ринку цінних паперів від 28.11.2017 №2415-ЦД-1-Е

Постанову про накладення санк-
ції скасувати, а справу направити 

на новий розгляд
13. Про розгляд скарги приватного акціонерного товариства «Лізинг ІТ» від 
19.12.2017 №743 на постанову про накладення санкції за правопорушення 
на ринку цінних паперів від 28.11.2017№2416-ЦД-1-Е

Постанову про накладення санк-
ції скасувати, а справу направити 

на новий розгляд

Повідомлення
про оприлюднення доопрацьованого проекту 
рішення Національної комісії з цінних паперів 

та фондового ринку «Про внесення змін до 
деяких нормативно-правових актів 

Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку (щодо реєстраційних 

процедур інститутів спільного інвестування)»
Національною комісією з цінних паперів та фондового 

ринку (далі – Комісія) було схвалено доопрацьований 
проект рішення Комісії «Про внесення змін до деяких 
нормативно-правових актів Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку (щодо реєстраційних проце-
дур інститутів спільного інвестування)» (далі – проект 
регуляторного акта), який передбачає внесення змін до 
Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та 
випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду, за-
твердженого рішенням Комісії від 20.06.2013 № 1104, за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.07.2013 
за № 1187/23719 (із змінами), Положення про порядок 
реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сер-
тифікатів пайового інвестиційного фонду, затвердженого 
рішенням Комісії від 20.06.2013 № 1103, зареєстровано-
го в Міністерстві юстиції України 16.07.2013 за 
№ 1188/23720 (із змінами) та Положення про реєстрацію 
регламенту інститутів спільного інвестування та ведення 
Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвес-
тування, затвердженого рішенням Комісії від 18.06.2013 
року № 1047, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 17.07.2013 року за № 1198/23730 (із змінами). 

Проектом регуляторного акта забезпечено можливість 
контролю Комісією за дотриманням норм статті 4 Закону 
України «Про інститути спільного інвестування» (далі – 
Закон) щодо пов’язаності між зберігачем, аудитором (ау-
диторською фірмою), оцінювачем майна, з якими укла-
дено договори на обслуговування інституту спільного 
інвестування (далі – ІСІ), а також унеможливлення участі 
в ІСІ юридичних осіб, частка державної або комунальної 
власності в яких перевищує 25 відсотків. 

Проект регуляторного акта було доопрацьовано з ме-
тою приведення зазначених Положень у відповідність до 
норм Закону України «Про депозитарну систему Украї-
ни» та Закону в частині визначення терміну «зберігач ак-
тивів інституту спільного інвестування» та його викорис-
тання в окремих нормативно-правових актах Комісії, а 
також у зв’язку з врахуванням наданих пропозицій сто-
совно фінансової звітності. 

Доопрацьованим проектом переглянуто відповідні пе-
реліки документів, що подаються до Комісії на виконання 
вимог вищевказаних Положень. 

Пропозиції та зауваження до зазначеного проекту регу-

ляторного акта просимо надсилати поштою на адресу Ко-
місії: 01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корпус 30, депар-
тамент методології регулювання професійних учасників 
ринку цінних паперів та на адресу Державної регулятор-
ної служби України: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11. 

Фізичні та юридичні особи можуть надсилати свої за-
уваження та пропозиції поштою за вищезазначеною 
адресою. Проект рішення та аналіз регуляторного впли-
ву оприлюднюються на офіційному веб-сайті Комісії – 
http//www.nssmc.gov.ua. 

Строк, протягом якого приймаються зауваження та 
пропозиції від фізичних та юридичних осіб, становить 
один місяць з дати оприлюднення проекту. 

Голова Комісії  Т. Хромаєв

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, дирек-
тор департаменту ліцензування професійних учасників 
фондового ринку, відповідно до рішення Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2018 
року № 130 та наданих документів АКЦІОНЕРНИМ ТОВА-
РИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕН-
ЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 
«БАФЕТ-ІНВЕСТ», місцезнаходження: 03189, м. Київ, 
вул. Академіка Вільямса, буд. 19/14, приміщення 692, на 
скасування реєстрації випуску акцій та анулювання тимча-
сового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій з метою 
формування початкового статутного капіталу, скасувати 
реєстрацію випуску акцій аКЦІоНеРНоГо ТоваРиСТва 
«ЗаКРиТий НедивеРСиФІКоваНий веНЧУРНий 
КоРПоРаТивНий ІНвеСТиЦІйНий ФоНд «БаФеТ – 
ІНвеСТ» на загальну суму 4 000 000,00 (чотири мільйони) 
гривень у кількості 4 000 000 (чотири мільйони) штук номі-
налом 1,00 (одна) гривня. Анульовано тимчасове свідоцтво 
про реєстрацію випуску акцій з метою формування почат-
кового статутного капіталу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЗАКРИТИЙ НЕ ДИВЕР СИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОР-
ПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «БАФЕТ - ІНВЕСТ» 
№ 001391 від 29.12.2017 року, що видане Націо нальною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку – розпоряд-
ження № 0303-СІ від 07 березня 2018 року.

12.03.2018 р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.
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Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
до уваги акціонерів ПРиваТНоГо аКЦІоНеРНоГо 
ТоваРиСТва «ПлемЗавод «лІТиНСьКий»!

Приватне акціонерне товариство «Племзавод «Літинський» (код за 
ЄДРПОУ – 00846180, місцезнаходження: 22343, Вінницька область, Літин-
ський район, село Громадське, вул. Центральна, 1, далі – Товариство), по-
відомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товари-
ства:

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

• Дата проведення загальних зборів акціонерів: 23 квітня 2018 р.
• Час проведення загальних зборів акціонерів: початок зборів об 11-00 
• Місце проведення загальних зборів (із зазначенням номера кімнати, 

офісу або залу, куди мають прибути акціонери): Вінницька область, Літин-
ський район, село Громадське, вул. Центральна, 1, актова зала № 1.

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

• Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні 
збори акціонерів, проводиться у день проведення та за адресою проведен-
ня загальних зборів з 10:00 до 10:50. 

• Час початку реєстрації акціонерів 10:00; Час закінчення реєстрації ак-
ціонерів 10:50.

3) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах:

17 квітня 2018 р. (станом на 24 годину).
4) Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного 

голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного:

1.Обрання Лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про 
припинення їх повноважень.

2.Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів під-
писати протокол річних загальних зборів акціонерів.

3.Звіт Правління Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за на-
слідками його розгляду.

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

5.Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслід-
ками його розгляду. Затвердження висновків Ревізора Товариства за під-
сумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за ре-
зультатами 2017 року.

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

7.Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2017 рік.
8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвер-

дження його в новій редакції.
9. Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції 

внутрішніх положень Товариства.
10. Розгляд питання про схвалення вчинення Товариством значного 

правочину.
11. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

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

5)адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 
Закону України «Про акціонерні Товариства»: http://00846180.pat.ua.

6)Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Від дати 
надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати прове-
дення загальних зборів Товариство надає акціонерам та/або їх представни-
кам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Това-
риства, у робочі дні, робочі години за адресою: Вінницька область, Літин-
ський район, село Громадське, вул. Центральна, 1, приймальна Голови 
Правління (кімната № 2), а в день проведення річних загальних зборів акці-
онерів – у місці їх проведення, за адресою: Вінницька область, Літинський 
район, село Громадське, вул. Центральна, 1, актова зала № 1. Після наді-
слання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціо-
нерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих 
акціо нерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до 
зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з 
виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 
10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу 
органів товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення за-
гальних зборів. Акціонерне товариство до початку загальних зборів 
зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів 
щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та 
порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. 
Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитан-
ня однакового змісту. 

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми, – Голова Правління Олексюк Олег Петрович. Довідки за телефоном: 
(04347) 3-41-31.

7) Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 
Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть ко-
ристуватися після отримання повідомлення про проведення загальних 
зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використову-
ватися: Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, вклю-
чених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, 
а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких 
не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції 
вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів 
акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - 
не пізніше ніж за 7 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). Про-
позиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається 
в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який 
її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропо-
зиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або 
класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до 
складу органів товариства. З детальною інформацією, стосовно оформлен-
ня, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання 
повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів у строк до дати 
проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в ст. ст. 36 та 
38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також звернутись до ке-
рівництва Товариства для уточнення інформації.

8) Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреніс-
тю: Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути 
фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповно-
важена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів 
товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших 
акціонерів товариства на загальних зборах. Представником акціонера – фі-
зичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства 
може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. 
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана 
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими осо-
бами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитар-
ною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право 
участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи ви-
дається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими 
документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних 
зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік 
питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке 
(проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на за-
гальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено 
завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо 
голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загаль-
них зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність 
на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм пред-
ставникам. Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при 
собі необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); 
представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законо-
давства, або інші документи, що посвідчують повноваження представника, 
а також документ, що посвідчує особу (паспорт). В реєстрації акціонера (його 
представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсут-
ності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу 
акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – та-
кож документів, що підтверджують повноваження представника на участь у 
загальних зборах акціонерів Товариства.
9)основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн)*: 

Найменування показника
Період

Звітний
2017 р.

Попередній
2016 р.

Усього активів 161738 136790
Основні засоби (за залишковою вартістю) 117733 107340
Запаси 25592 15729
Сумарна дебіторська заборгованість 647 166
Гроші та їх еквіваленти 34 345
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 53057 28752
Власний капітал 0 0
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 1157 1157
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 106063 105594
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 24479 11155
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4628000 4628000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 5,29 2,41

Наглядова рада ПраТ «Племзавод «літинський»
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Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Страхова 
компанія «Український страховий стандарт» (код ЄДРПОУ 22229921) 
повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів відбудуться 12 квітня 
2018 року о 12 годині 00 хвилин за адресою: 04073, м. Київ, провулок 
Балтійський, 20, четвертий поверх.

Порядок денний:
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів 

акціонерів Товариства.
2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 

звіту Правління, звіту Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товари-
ства, Висновку Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства, 
затвердження річного звіту та балансу Товариства.

4. Затвердження річних результатів діяльності Товариства та затверджен-
ня порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.

5.  Продовження повноважень членів Правління Товариства.
6. Продовження повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
7. Продовження повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

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

Найменування показника 
Період

звітний попередній
Усього активів 87506 84661
Основні засоби 605 960
Довгострокові фінансові інвестиції 39500 39500
Запаси 209 199
Сумарна дебіторська заборгованість 12202 8310
Грошові кошти та їх еквіваленти 26642 27113
Нерозподілений прибуток 7348 7575
Власний капітал 48350 48487
Статутний капітал 37000 37000
Довгострокові зобов'язання 28997 25243
Поточні зобов'язання 10159 10931

Чистий прибуток (збиток) 167 1801
Середньорічна кількість акцій (шт.) 37000356 37000356
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) 89 103

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у За-
гальних зборах: 12.04.2018 року  з 11 години 00 хвилин до 11 години 45 хви-
лин за адресою проведення Загальних зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, скла-
дений на 09.02.2018 р.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, можна ознайомитись з 9.00 год. до 18.00 год. за адресою місцез-
находження Товариства: 04073, Україна, м. Київ, провулок Балтій-
ський, буд. 20,  перший поверх, у робочі дні, робочий час, а в день прове-
дення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами, – Голова Правління (Коваленко Є.В.).

Пропозиції щодо Порядку денного Загальних зборів приймаються за 
адресою місцезнаходження Товариства: 04073, Україна, м. Київ, провулок 
Балтійський, буд. 20.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення за-
гальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу орга-
нів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних 
зборів.

Для участі в Загальних зборах акціонерам та їх представникам необхід-
но мати документ, що посвідчує особу. Представники акціонерів підтверджу-
ють свої повноваження у відповідності до чинного законодавства України.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами 
рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного –  
http://usstandart.com.ua

Телефон (факс) для довідок: (044) 590 09 14, (044) 590 09 16.

ПРиваТНе аКЦІоНеРНе ТоваРиСТво  
«СТРаХова КомПаНІя «УКРаїНСьКий СТРаХовий СТаНдаРТ»

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе ТоваРиСТво
«аГРоКомБІНаТ «КалиТа»

(місцезнаходження: 07420, Київська область, Броварський район, 
смт. Калита, вул. Червоноармійська буд. № 14, ідентифікаційний код 
00857290), надалі – Товариство, повідомляє про проведення Чергових 
Річних Загальних зборів акціонерів , які відбудуться 17 квітня 2018 року 
за адресою: Україна, Київська область, Броварський район, вул. Чер-
воноармійська, 14, актовий зал № 1 адміністративного корпусу 
ПаТ «агрокомбінат «Калита» на другому поверсі адміністративного 
корпусу. час проведення (скликання) Чергових Річних Загальних зборів 
акціонерів Товариства: о 10 годині 00 хвилин;

Реєстрація учасників зборів проводиться 17 квітня 2018 року за місцем 
проведення зборів з 9.00 годин до 9.45 годин .

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах – 13 квітня 2018 р.

Для реєстрації та участі у загальних зборах необхідно мати: 
- Паспорт або інший визначений чинним законодавством документ, що 

посвідчує особу;
- Довіреність або інші документи, які відповідно до чинного законодав-

ства підтверджують повноваження – представникам акціонерів, оформ-
лену згідно з чинним законодавством України.

ПоРядоК деННий ЗаГальНиХ ЗБоРІв:
1.Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку (регламенту) проведення збо-

рів.
3. Звіт Правління за 2017 рік, та затвердження заходів за результатами 

його розгляду
4. Звіт Наглядової Ради товариства за 2017 рік, та затвердження за-

ходів за результатами його розгляду;
5. Розгляд висновку незалежного аудитора щодо фінансової звітності 

за 2017 рік. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік та затвер-
дження заходів за результатами його розгляду

6. Про розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збит-
ків).

7. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
8. Визначення кількісного складу Наглядової ради.
9. Обрання членів Наглядової ради.
10. Затверджування умов договорів, що укладатимуться з членами На-

глядової ради (в т.ч. встановлення розміру винагороди), обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради, за-
твердження звіту про винагороду членів наглядової ради акціонерного това-
риства, 

11. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів, 
затвердження, попереднє схвалення значних правочинів та надання повно-
важень по прийняттю рішень про вчинення Товариством значних правочи-
нів.

12. Внесення змін до статутних документів товариства, зокрема вне-
сення змін до адреси Товариства та інше .

13. Погодження та попереднє схвалення правочинів щодо відчуження 
основних засобів (нерухомості) підприємства, укладення значних право-
чинів та надання повноважень на підписання відповідальній особі.

14. Затвердження внутрішніх документів товариства, якщо це перед-
бачено Статутом Товариства.

15. Обрання членів ревізійної комісії згідно Статуту Товариства.
З матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів, особи, які 

мають право на участь у загальних зборах, можуть ознайомитися у 
робочі дні, робочий час за адресою: Україна, Київська область, Бровар-
ський район, вул. Червоноармійська, 14, приймальня (особа, відповідаль-
на за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правлін-
ня).

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

Пропозиції щодо порядку денного направляти Правлінню в пись-
мовій формі за тією ж адресою.

додаткову інформацію можна отримати за телефоном 
045-94-68-500.

ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА»
Голова правління  о.С. Сміян

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе ТоваРиСТво
«аГРоКомБІНаТ «КалиТа»
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ПРиваТНе аКЦІоНеРНе ТоваРиСТво 
«авТоТРаНСПоРТНе ПІдПРиЄмСТво 15168»

 (код за ЄдРПоУ 03117984)
Місцезнаходження: 65098 м. Одеса вул. Стовпова, 15-г, повідомляє про 

проведення загальних зборів акціонерів, які призначені на 20 квітня 
2018 р. об 11.00 за адресою: 65098 м. одеса вул. йоганна Гена (Божен-
ко), 4 у приміщенні адміністративного корпусу (2-й поверх, кабінет 
директора)

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться в день 
та за місцем проведення зборів з 9.00 до 10.45 відповідно до переліку акціо-
нерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 
24.00 16 квітня 2018 року. Для реєстрації учасникам зборів необхідно при 
собі мати: документ, що посвідчує особу акціонера або його представника 
(паспорт, свідоцтво про народження дітей, які володіють акціями, довіре-
ність).

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних 
зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповно-
важена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування 
на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом 
або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може 
посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право 
участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи ви-
дається 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 у будь-який час відкликати чи замінити свого пред-
ставника на загальних зборах акціонерного товариства. 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.

Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» влас-
ник акцій, який не уклав договір з депозитарною установою про обслугову-
вання рахунку в цінних паперах від власного імені, має право на участь в 
органах емітента але його акції не враховуються при визначенні кворуму і 
голосуванні.

Проект порядку денного:
1. Обрання голови і секретаря загальних зборів, затвердження регла-

менту загальних зборів.
2. Затвердження порядку і способу посвідчення бюлетенів для голосу-

вання на загальних зборах акціонерів
3. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2017 р. та затвердження 

заходів за результатами його розгляду.
4. Розгляд звіту директора товариства за 2017 р. та затвердження за-

ходів за результатами його розгляду.

5. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2017 р. та затвердження 
заходів за результатами його розгляду.

6. Затвердження річного звіту товариства за 2017 р.
7. Затвердження порядку покриття збитків товариства за 2017 рік.
Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прий-

няття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства 
кожного вівторка з 10.00 до 13.00 у кабінеті бухгалтерії, а в день загальних 
зборів – за місцем проведення таких зборів. Відповідальною особою за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами є головний бухгалтер Не-
щерет Алевтина Сергіївна. Письмові пропозиції щодо порядку денного 
зборів надаються не пізніше 20 днів до дати проведення зборів, а щодо 
кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 7 дні до дати 
проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного за-
гальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із 
зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, 
типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або 
проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать 
кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства 
(відповідно до вимог ст. 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: 
http:// 03117984.smida.gov.ua

Довідки по телефонам (048) 721-27-11, 721-27-24        Наглядова рада

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

Найменування показника : 
попередній 

період 
звітний 
період 

2016рік 2017 рік 
1. Усього активів 17826 17620 
2. основні засоби (залишкова вартість) 7654 7448 
3. Запаси - - 
4. Сумарна дебетова заборгованість 321 482 
5. Грошові кошти та їх еквіваленти 46 106 
6. Нерозподілений прибуток (непокритий зби-
ток) 

17622 17605 

7. власний капітал 18127 18110 
8. Зареєстроний статутний капітал 413 413 
9.довгострокові зобов’язання і забезпечення 14 21 
10.Поточні зобов’язання і забезпечення 53 78 
11.Чистий фінансовий результат: прибуток (зби-
ток) 

(157) (17) 

12.Середньорічна кількість акцій (шт..) 1652280 1652280 
13.Кількість власних акцій, викуплених протя-
гом періоду 

- - 

14.Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду - -
15.Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

13 13

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

(0,09502) (0,01029)

директор Тел/факс: (048) 721-27-11 ел. адреса: atp15168@gmail.com

Приватне акціонерне товариство «Волиньводгосп» місцезнаходження 
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Вахтангова, 2, повідомляє, що загальні 
збори акціонерів відбудуться 20 квітня 2018 року за адресою м. луцьк, 
вул. вахтангова, 2, приймальна, о 14-00. Реєстрація акціонерів з 13-30 до 
14-00. 

Порядок денний:
1. Звіт директора про результати фінансово–господарської діяльності 

товариства за 2017 рік. 
2. Звіт та висновки ревізора за результатами фінансово – господарської 

діяльності товариства за 2017 рік.
3. Звіт Наглядової ради товариства за 2017 рік.
4. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2017 рік.
5. Викуп у акціонерів товариства акцій самим товариством. 
6. Перепродаж раніше викуплених акцій товариства.
7. Затвердження напрямків розвитку товариства на 2018 – 2019 роки.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, у приймальній товариства. 
Для реєстрації акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує осо-
бу, а для представників оформлену відповідно до чинного законодавства 
довіреність. Довідки за тел. (0332) 24-81-72, 79-30-14.

оСНовНІ ПоКаЗНиКи  
фінансово-господарської діяльності товариства (тис.грн)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 2823,1 2580.3
Основні засоби 1364,2 1413.3
Довгострокові фінансові інвестиції -
Запаси 1002,9 697.1
Сумарна дебіторська заборгованість 409,3 469.4
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,7 0.5
Нерозподілений прибуток -352,9 -255.6
Власний капітал 1541,4 1905.6
Статутний капітал 937,7 937.7
Довгострокові зобов'язання -
Поточні зобов'язання 1281,7 674.7
Чистий прибуток (збиток) -352,9 -259.2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2758 2758
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

-

Чисельність працівників на кінець
періоду (осіб)

11 12

ПРиваТНе аКЦІоНеРНе ТоваРиСТво  
«волиНьводГоСП»
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ПРиваТНе аКЦІоНеРНе ТоваРиСТво 
«ПлемСеРвІС»

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

емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Племсервіс»; 2. Код за ЄДРПОУ: 00703351; 3.Місцезнаходження: 39071 
Полтавська область, Глобинський р-н, смт. Градизьк, вул. Київська, 89; 
4. Міжміський код, телефон та факс: (05365) 34-3-44; 5. Електронна пошто-
ва адреса: plemservis@emitent.net.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
plemservis.pat.ua; 7. Вид особливої інформації : Відомості про зміну власни-
ків акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного 
товариства (крім публічного акціонерного товариства)

II. Текст повідомлення
Приватне акціонерне товариство «Племсервіс» (надалi – Товариство) повідом-

ляє , що згідно Переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення 
про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складеного станом 
на 26.02.2018 р. (вих.№ 150029зв від 26.02.2018 р.), отриманого Товариством 
07.03.2018 р. від ПАТ «Національний депозитарій України», у акціонера – 
фізичної особи, розмір пакета акцій збільшився, а саме: до зміни кількість 
голосуючих акцій становила 200 000 шт. простих іменних акцій, розмір 
частки 9,928711% від загальної кількості акцій та 12,142694% від кількості 
голосуючих акцій; після зміни кількість голосуючих акцій становить 
259 385 шт. простих іменних акцій, розмір частки 12,876794% від загальної 
кількості акцій та 15,748163% від кількості голосуючих акцій.

Приватне акціонерне товариство «Племсервіс» (надалi – Товариство) 

повідомляє, що згідно Переліку акціонерів, яким надсилається письмове 
повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, 
складеного станом на 26.02.2018 р. (вих.№ 150029зв від 26.02.2018 р.), 
отриманого Товариством 07.03.2018 р. від ПАТ «Національний депозитарій 
України», у акціонера – фізичної особи, розмір пакета акцій зменшився, а 
саме: до зміни кількість голосуючих акцій становила 400 000 шт. простих 
іменних акцій, розмір частки 19,857423% від загальної кількості акцій та 
24,285387% від кількості голосуючих акцій; після зміни кількість голосуючих 
акцій становить 254 407 шт. простих іменних акцій, розмір частки 12,629668% 
від загальної кількості акцій та 15,445931% від кількості голосуючих акцій.

Приватне акціонерне товариство «Племсервіс» (надалi – Товариство) 
повідомляє, що згідно Переліку акціонерів, яким надсилається письмове 
повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, 
складеного станом на 26.02.2018 р. (вих.№ 150029зв від 26.02.2018 р.), 
отриманого Товариством 07.03.2018 р. від ПАТ «Національний депозитарій 
України», у акціонера ТОВ «Екоферма Досвід» (20723 Черкаська обл., 
Смілянський р-н с. Теклине, вул. Леніна, 36а,код ЄДРПОУ 36746388) розмір 
пакета акцій збільшився, а саме: до зміни кількість голосуючих акцій стано-
вила 200 000 шт. простих іменних акцій, розмір частки 9,928711% від загаль-
ної кількості акцій та 12,142694% від кількості голосуючих акцій; після зміни 
кількість голосуючих акцій становить 264 100 шт. простих іменних акцій, 
розмір частки 13,110863 % від загальної кількості акцій та 16,034427% від 
кількості голосуючих акцій.

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

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

2. директор ПРаТ «Племсервіс»  Корягін о.П.
07.03.2018

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, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента

ПРиваТНе аКЦIоНеРНе 
ТоваРиСТво "аРЦиЗьКий 
маСлоЗавод", 00451866, 68400 
Одеська обл. м. Арциз пров. Заводський 
буд. 18, (04845) 31562

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

12.03.2018

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

00451866.sc-ua.com

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, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

ПРиваТНе аКЦIоНеРНе 
ТоваРиСТво «ПРомIНь – 
1», 00291351, 65042 м. Одеса  
вул. Восьмого березня буд. 77 – М,  
(048) 720-85-12

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

12.03.2018.

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

00291351.sc-ua.com

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 
ПРиваТНе аКЦІоНеРНе ТоваРиСТво 

«РемоНТНо-БУдІвельНа дІльНиЦя «одеСГолов-
ПоСТаЧ» (місцезнаходження: м. Одеса, вул. Преображенська, буд.11, 
код за ЄДРПОУ 05514198) (надалі – Товариство) повідомляє про проведен-
ня річних загальних зборів акціонерів на 12 квітня 2018 року о 9:00 го-
дині, за адресою: м. одеса, вул. аеропортівська, буд.3 (6 км овідіополь-
ської дороги), адміністративна будівля, актова зала. 

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться в день 
та за місцем проведення зборів з 8:30 до 9:00 години відповідно до пере-
ліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному 
станом на 24:00 годину 5 квітня 2018 року у порядку встановленому зако-
нодавством про депозитарну систему України 

Для реєстрації учасникам зборів необхідно при собі мати: документ, що 
посвідчує особу акціонера або його представника (паспорт, свідоцтво про 
народження дітей, які володіють акціями), представникам акціонерів – фі-
зичних та юридичних осіб – додатково мати довіреність та/або інший до-
кумент, що посвідчує повноваження представника, оформлені відповідно 
до чинного законодавства України.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії, прийняття рішення про 

припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. 
3. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Това-

риства. 
4. Розгляд звіту Правління про підсумки фінансово-господарської діяль-

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

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017рік та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2017рік та прийнят-
тя рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2017 рік. 

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
8. Розподіл прибутку Товариства за підсумками діяльності Товариства у 

2017 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з ураху-
ванням вимог законодавства України.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора.
10. Обрання Ревізора Товариства.
11. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прий-
няття рішення та надання повноважень на їх підписання. 

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайо-
митися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, у робочі дні з 09:00 до 17:00 (перерва з 13:00 по 
14:00) за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, буд.11, бухгалтерія. 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, відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – член правлін-
ня Шляхтіна Ольга Василівна. Довідки за телефоном (048) 723-52-02.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – 
http://05514198.sc-ua.com.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. 
Голова правління ПраТ «РБд»одесголовпостач»/підпис, мП/ 

о.м.Фрідман 12.03.2018
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ПовІдомлеННя
про проведення чергових Загальних зборів акціонерів

ПРиваТНе аКЦІоНеРНе ТоваРиСТво «ПаРи-
ТеТ» (ЄдРПоУ 25153928; 39609 Україна, Полтавська обл., м. Кремен-
чук, пров. Галузевий, 30) повідомляє про проведення чергових Загальних 
зборів акціонерів 14.04.2018 р. о 12 год. 00 хв. за адресою: 39609, Украї-
на, Полтавська обл., м. Кременчук, пров. Галузевий, 30, кабінет «ви-
конавчий директор». 

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах : з 11 год. 30 хв. 
до 11 год. 50 хв. 

дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах – 10.04.2018 р. (станом на 24 год.). Для участі у зборах ак-
ціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам 
акціонерів – паспорт і доручення на право участі у зборах, посвідчене від-
повідно до чинного законодавства України. 

Питання, включені до проекту порядку денного:
Визначення порядку проведення Загальних зборів, обрання лічиль-1. 

ної комісії, голови та секретаря зборів.
Звіт Виконавчого директора ПрАТ «Паритет» за підсумками роботи 2. 

за 2017 рік.
Звіт Наглядової ради ПрАТ «Паритет» за підсумками роботи за 2017 рік.3. 
Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності 4. 

ПрАТ «Паритет», рішень Наглядової ради ПрАТ «Паритет».
Розподіл прибутку (збитків) та вирішення питання про виплату диві-5. 

дендів за 2017 рік. 
Визначення напрямків розвитку та роботи ПрАТ «Паритет» на 2018 рік.6. 

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами для підготовки до 
загальних зборів звернувшись до відповідальної особи – Безуглий О.Б. за 

місцезнаходженням товариства у робочі дні з 13.00 до 16.30 у приймальній 
Виконавчого директора , а в день проведення Загальних зборів – у місці їх 
проведення. Довідки за телефоном: (05366) 4-21-91.

адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: www.paritet-kremen.com.ua. 

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 544,9 1596,0
Основні засоби (за залишковою вартістю) 319,5 414,3
Запаси 83,2 520,5
Сумарна дебіторська заборгованість 136,8 399,5
Гроші та їх еквіваленти 57,5 261,7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -353,6 -411,9
Власний капітал - -
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 20,0 20,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 610,0 853,0
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -353,6 -411,9
Середньорічна кількість акцій (шт.) 200 200
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -1,77 -2,06

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано: відо-
мості НКЦПФР №49 13.03.2018 року

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Виконавчий директор 
ПрАТ «Паритет»

_______________ О.Б. Безуглий 

ПРиваТНе аКЦІоНеРНе ТоваРиСТво «БеР-
диЧІвСьКе ПІдПРиЄмСТво оБЧиСлювальНої 
ТеХНІКи Та ІНФоРмаТиКи» (код за ЄДРПОУ 13553812), міс-
цезнаходження – Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Ватутіна, буд. 10-А 
(надалі за текстом — Товариство) повідомляє, що загальні збори акціоне-
рів (надалі за текстом — загальні збори) відбудуться 19 квітня 2018 року 
о 10 годині, за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. ватутіна, 
буд. 10-а (в кабінеті № 2). Реєстрація учасників загальних зборів проводи-
тиметься 19 квітня 2018 року з 9.30 до 9.50 за місцем проведення загаль-
них зборів акціонерів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах, складається на 24 годину 13 квітня 2018 року.

Перелік питань, 
включених до проекту порядку денного Загальних зборів:

1. Обрання лічильної комісії. Прийняття рішень з питань порядку про-
ведення загальних зборів.

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2017 
рік, звіту виконавчого органу за 2017 рік, звіту і висновків Ревізора за 2017 рік.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
4. Розподіл прибутків Товариства, отриманих за результатами роботи в 

2017 році.
Перелік проектів рішень по питаннях, включених до проекту

порядку денного Загальних зборів:
1. Обрати лічильну комісію в складі однієї особи, головою лічильної ко-

місії обрати Котова Василя Васильовича. Затвердити тривалість допові-
дей  – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, 
проводити голосування з питань порядку денного з використанням бюлете-
нів для голосування, загальні збори проводити без перерви.

2. Затвердити звіти Наглядової ради, директора, Ревізора Товариства 
за 2017 рік, визнати роботу Наглядової ради, директора, Ревізора Товари-
ства в 2017 році задовільною.

3. Затвердити річний звіт Приватного акціонерного товариства «БПОТІ» 
за 2017 рік.

4. Прибуток отриманий ПрАТ «БПОТІ» за 2017 рік залишити в розпоря-
дженні підприємства.

Для реєстрації та участі у загальних зборах учасникам загальних зборів  – 
фізичним особам (акціонерам, представникам акціонерів) необхідно мати при 
собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необ-
хідно додатково надати документ, що посвідчує повноваження представника 
(для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду та ви-
писку із Статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження 
керівника діяти без довіреності, для інших представників – довіреність, видану 
для участі у чергових загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного 
законодавства України). Від дати надіслання повідомлення про проведення за-

гальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціоне-
рам можливість ознайо ми тися з матеріалами, з якими вони можуть ознайомити-
ся під час підготовки до загальних зборів, та з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку ден ного, в робочі дні, з 10 год. 00 хв. до 
16 год. 00 хв., за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Ватутіна, 
буд. 10-А (в кабінеті № 2), а в день проведення загальних зборів акціонерів – 
також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами: директор Товариства Котов В.В. Інформацію з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, 
а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України 
«Про акціонерні товариства», розміщено на власному веб-сайті Товариства за 
адресою www.bpoty.berdychiv.in.ua

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів акціонери відповідно до статті 36 Закону 
України «Про акціонерні товариства» мають права ознайомитися з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (а в 
день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення), з формою 
бюлетеня для голосування, а також надавати Товариству письмові запитан-
ня щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та 
порядку денного Загальних зборів. Товариство до початку загальних зборів 
надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, 
включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного 
загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Відповідно до статті 
38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право 
внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного за-
гальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних збо-
рів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства – не пізні-
ше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. 

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах (нада-
лі  – довіреність), видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або 
іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може по-
свідчуватися депозитарною установою. Довіреність від імені юридичної осо-
би видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установ-
чими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних 
зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. 
Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати 
саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не 
містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо 
голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. 

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідо-
млення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій складає 
1516 простих іменних штук, загальна кількість голосуючих акцій – 1299 про-
стих іменних штук.

Телефон для довідок 04143 41020. 

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Повідомлення
про проведення Загальних зборів акціонерів 

ПРиваТНоГо аКЦІоНеРНоГо ТоваРиСТва 
«СТРаХова КомПаНІя «РІдНа»
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 34809641)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА» 
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 34809641; місцезнаходження – 04070, 
м. Київ, вул. Ігорівська, буд. 12-А; далі – Товариство) повідомляє про проведен-
ня річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори):

1. Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА», 04070, 
м. Київ, вул. Ігорівська, буд. 12-А. 

1 1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або залу, куди 
мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 20 квітня 2018 року 
о 10 годині 00 хвилин за адресою м. Київ, вул. Ігорівська, буд. 12-а.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах: реєстрація акціонерів Товариства для участі у Загальних зборах 
буде здійснюватись в день проведення Загальних зборів за адресою м. Київ, 
вул. Ігорівська, буд. 12-А, початок реєстрації – о 09 годині 00 хвилин, за-
кінчення реєстрації – о 09 годині 45 хвилин.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерам Товариства 
необхідно мати документ, що ідентифікує особу, а представникам акціонерів 
Товариства – документ, що ідентифікує особу, та оформлений згідно із ви-
могами чинного законодавства документ, що підтверджує повноваження 
представника акціонера Товариства на участь у Загальних зборах. 

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь 
у Загальних зборах, буде складений станом на 24 годину 00 хвилин 16 квіт-
ня 2018 року. 

4. Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства 

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

Товариства за 2017 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства про 

результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, перед-
бачених законодавством України.

8. Попереднє схвалення значних правочинів.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 

ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Акціонери Товариства мають право знайомитися з документами, необ-

хідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, 
за місцезнаходженням Товариства у робочі дні (з понеділка по п’ятницю), 
робочий час (з понеділка по четвер з 09 години 00 хвилин до 18 години 
00 хвилин, в п’ятницю з 09 години 00 хвилин до 16 години 45 хвилин, пере-
рва з 13 години 00 хвилин до 13 години 45 хвилин), а в день проведення 
Загальних зборах – також у місці їх проведення; посадова особа, відпові-
дальна за ознайомлення акціонерів Товариства з документами – Заступник 
Голови Правління Товариства Пеньков Юрій Олексійович; телефон для 
довідок - (044) 425-12-90.

5 1. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: http://sk-ridna.com.ua/.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 13862 13916
Основні засоби (за залишковою вартістю) 48 45
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 1903 966
Гроші та їх еквіваленти 3029 3419
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 897 877
Власний капітал 9080 9069
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 8000 8000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 3981 4021
Поточні зобов'язання і забезпечення 801 826
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 21 14
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8000 8000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 2,625 1,75

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління ПРиваТНоГо аКЦІоНеРНоГо ТоваРиСТва 
«СТРаХова КомПаНІя «РІдНа»  л.в. Невшупа 
12 березня 2018 року

ПРиваТНе аКЦІоНеРНе ТоваРиСТво  
«аПТеЧНІ СКлади ФаРма Київ»

ПовІдомлеННя
стосовно проведення чергових загальних зборів акціонерів

Шановний акціонер, 
Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АПТЕЧ-

НІ СКЛАДИ ФАРМА КИЇВ», у відповідності до ст. 35 ЗУ «Про акціонерні то-
вариства» за №514-VI від 17.09.2008 року (зі змінами та доповненнями) 
повідомляє про скликання чергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АПТЕЧНІ СКЛАДИ ФАРМА КИЇВ», ідентифі-
каційний код 23512228. 

1. дата, час та місце проведення загальних зборів: 13 квітня 2018 
року, о 10:00, місце проведення: місто Київ, 01103, вул. Кіквідзе, буди-
нок 18-а; 

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у за-
гальних зборах: початок реєстрації о 09:50, закінчення о 10:00;

3. дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: дата складання 10 квітня 2018 року, час складання 
24:00;
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком 

денним:
1. Про обрання лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів 

Товариства.
2. Про обрання голови та секретаря чергових Загальних зборів акціо-

нерів Товариства.
3. Про затвердження регламенту проведення чергових Загальних 

зборів акціонерів Товариства.
4. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для 

голосування на загальних зборах акціонерів Товариства, в тому числі 
бюлетенів для кумулятивного голосування.

5. Про звіт Директора Товариства за 2017 р. та його затверджен-
ня. 

6. Про звіт Наглядової ради Товариства за 2017 р. та його затвер-
дження.

7. Про звіт і висновки Ревізора Товариства за 2017 р. та його затвер-
дження.

8. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора 
Товариства, звіту Наглядової ради Товариства, звіту Ревізора Товари-
ства.

9. Про затвердження річного звіту про підсумки фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2017 р.

10. Про розподіл прибутків або порядок покриття збитків Товариства 
за 2017р.

11. Про укладення Приватним акціонерним товариством «АПТЕЧНІ 
СКЛАДИ ФАРМА КИЇВ» (далі – Товариство) з Акціонерним банком «Пів-
денний» Договору про внесення змін до договорів іпотеки, укладених з 
ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» щодо передачі в іпотеку нерухомості для забез-
печення виконання зобов’язань за кредитними договорами № GL2015-00970 
від 21.04.2015 р. та № GC2011-00039 від 27.07.11 р. та укладення нових 
договорів іпотеки за кредитними договорами № GL2015-00970 від 
21.04.2015 р. та № GC2011-00039 від 27.07.11 р.

12. Про надання повноважень на підписання / укладання від імені Това-
риства відповідних угод та договорів, та інших документів, пов’язаних з 
правочинами.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Від 
дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів, акціо-
нери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: місто Київ, 
01103, вул. Кіквідзе, будинок 18-А; з 9-00 до 18-00, а також в день про-
ведення зборів за місцем їх проведення з 9-00, особа відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор товариства 
Цимбал В. О. 

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного – 
http://asfarma-kyiv.pat.ua/.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерів необхідно мати 
при собі:

- акціонерам – паспорт або інший документ, що посвідчує особу, перед-
бачений чинним законодавством України;

- представникам акціонерів – паспорт або інший документ, що посвідчує 
особу та довіреність на право участі та голосування, оформлену і видану 
відповідно до законодавства України.

Пропозиції до порядку денного акціонери мають право вносити не пізні-
ше, ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а саме до 23.03.2018 р.

Голова Наглядової ради
ПраТ «аС ФаРма Київ»

Костюшко К.в.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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«ПрАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 30649444, місцезнаходження 
товариства: 88015, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Грушевсько-
го, 78А) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР», які відбудуться 17 квітня 2018 року об 14 год. 
00 хв. за адресою місцезнаходження товариства: Закарпатська область, 
м. Ужгород, вул. Грушевського, 78а у кабінеті «директора».

Початок реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів: 
13 год. 15 хв. 

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціоне-
рів: 13 год. 50 хв.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів буде про-
водитись у вказані години 17 квітня 2018 року за адресою місцезнаходження 
товариства: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Грушевського, 78А у 
кабінеті «Директора».

Початок Загальних зборів акціонерів: 14 год. 00 хв.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах 

акціонерів ПрАТ «СК«Поліс-Центр», буде складено станом на 24 годину 
11 квітня 2018 р.

Проект порядку денного річних Загальних зборів акціонерів 
ПраТ «СК «ПолІС-ЦеНТР» з проектами рішень щодо кожного з 

питань, включених до проекту порядку денного, що включає наступні 
питання:

1. обрання та оголошення складу лічильної комісії ПраТ «СК «ПолІС-
ЦеНТР».

Проект рішення: Обрати та оголосити склад Лічильної комісії ПРАТ «СК 
«ПОЛІС-ЦЕНТР»: 

2. обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів 
ПраТ «СК «ПолІС-ЦеНТР».

Проект рішення: Обрати Голову та Секретаря Загальних зборів акціоне-
рів ПРАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР»: Голова Загальних зборів акціонерів – 
Гісем Володимир Васильович. Секретар Загальних зборів акціонерів – Мер-
за Рената Іванівна.

3. Розгляд звіту Наглядової ради ПраТ «СК «ПолІС-ЦеНТР» за 2017 
рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПРАТ «СК «ПОЛІС-
ЦЕНТР» за 2017 рік. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту 
Наглядової ради ПРАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» за 2017 рік.

4. Розгляд звіту виконавчого органу ПраТ «СК «ПолІС-ЦеНТР» за 
2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Виконавчого органу ПРАТ «СК 
«ПОЛІС-ЦЕНТР» за 2017 рік. Затвердити заходи за результатами роз-
гляду звіту Виконавчого органу ПРАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» за 2017 рік.

5. Розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізора ПраТ «СК 
«ПолІС-ЦеНТР» за 2017 рік.

Проект рішення: Розглянути та затвердити звіт та висновки Ревізора 
ПРАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» за 2017 рік.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 
звіту виконавчого органу, звіту та висновків Ревізора ПраТ «СК «ПолІС-
ЦеНТР» за 2017 рік.

Проект рішення: Оприлюднити відповідно до законодавства звіт На-
глядової ради, звіт Виконавчого органу, звіт та висновки Ревізора ПРАТ «СК 
«ПОЛІС-ЦЕНТР за 2017 рік.

7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту ПраТ «СК «ПолІС-ЦеНТР» 
за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Розглянути висновки зовнішнього аудиту ПрАТ «СК 
«ПОЛІС-ЦЕНТР» за 2017 рік. Затвердити заходи за результатами розгляду 
висновків зовнішнього аудиту ПрАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» за 2017 рік.

8. Розгляд та затвердження річного звіту ПраТ «СК «ПолІС-ЦеНТР» 
за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПРАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» 
за 2017 рік.

9. Прийняття рішення про розподіл нерозподіленого прибутку 
ПраТ «СК «ПолІС-ЦеНТР» за 2017 рік. 

Проект рішення: Накопичений нерозподілений прибуток ПРАТ «СК 
«ПОЛІС-ЦЕНТР» за 2017 рік у розмірі 22 972 000,00 грн., направити на на-
ступні цілі: 

- частину накопиченого чистого прибутку у розмірі 750 000,00 грн. на-
правити на збільшення резервного капіталу;

- залишок накопиченого чистого прибутку суми у розмірі 22 222 000,00 грн. 
залишити нерозподіленою.

10. Прийняття рішення про виплату дивідендів. Затвердження роз-
міру річних дивідендів.

Проект рішення: Виплату дивідендів власникам акцій ПРАТ «СК «ПОЛІС-
ЦЕНТР» не проводити.

11. Прийняття рішення про збільшення резервного капіталу ПраТ «СК 
«ПолІС-ЦеНТР» за рахунок спрямування до резервного капіталу час-

тини нерозподіленого прибутку за 2017 рік.
Проект рішення: Збільшити резервний капітал ПрАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» 

з 4 500 000,00 грн. до 5 250 000,00 грн. за рахунок спрямування до резерв-
ного капіталу частини накопиченого нерозподіленого прибутку за 2017 рік у 
сумі 750 000,00 грн.

адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: www.poliscentr.com.ua.

оСНовНІ ПоКаЗНиКи ФІНаНСово-ГоСПодаРСьКої дІяльНоСТІ
ПраТ «СК «ПолІС-ЦеНТР»

(тис. грн.)

Найменування показника

період
Звітний

2017
Попере-

дній
2016

Усього активів 94971 87711 
основні засоби  8623  8698
довгострокові фінансові інвестиції  29218  30631
Запаси  34  12
Сумарна дебіторська заборгованість  38782  3727
Грошові кошти та їх еквіваленти  18216 44543 
Нерозподілений прибуток  23062  19990
власний капітал  88065  79303
Статутний капітал  35000  35000
довгострокові зобов'язання  6450  6542
Поточні зобов'язання  456  1866
Чистий прибуток (збиток)  8762  13483
Середньорічна кількість акцій (шт.)  14000  14000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)
Загальна суму коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)
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Для реєстрації акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, 
представникам акціонерів – належним чином оформлену довіреність та до-
кумент, що посвідчує особу.

У загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до 
переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На 
загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також 
можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської 
фірми) Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння 
ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до статуту 
представляє права та інтереси трудового колективу. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, скла-
дається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких 
зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему 
України. 

На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік, права влас-
ності на акції Товариства, зобов’язані надати інформацію про включення його 
до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. 

Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах акціонерного товариства, після його складення заборонено.

Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюєть-
ся законом.

Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути 
фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповно-
важена особа держави чи територіальної громади. 

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

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

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

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

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

ства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, по-
рядку 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, пред-
ставник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціо-
нерів на свій розсуд. 

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

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

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

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціо-
нер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстра-
ційну комісію та виконавчий орган акціонерного товариства, або взяти участь 
у загальних зборах особисто. 

У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явилося декілька представ-
ників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана 
пізніше. 

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повно-
важення щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою 
одним із співвласників або їх загальним представником.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів Акціонери ПрАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» 
мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів за адре-
сою місцезнаходження товариства: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. 
Грушевського, 78А у кабінеті «Директора», в робочі дні з 8.00 години до 
17.00 години.

В день проведення річних Загальних зборів, акціонери ПрАТ «СК «ПОЛІС-
ЦЕНТР» можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, за адресою місцезнаходження товариства: 
Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Грушевського, 78А у кабінеті «Дирек-
тора».

Посадовою особою ПрАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР», відповідальною за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, є 
Т.в.о. Директора ПрАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» – Мерза Д.Б. 

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних 
зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціо-
нерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазна-
чених документів у зв’язку із змінами в порядку денному чи у зв’язку з ви-
правленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів 
до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів 
товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних 
зборів.

Товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку 
зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів 
щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та 
порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. 
Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однако-
вого змісту.

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість в порядку, 
визначеному статтею 36 Закону України «Про акціонерні товариства», озна-
йомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо 
нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може пере-
вищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загаль-
них зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не 
пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо 
включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповід-
ні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядо-
вої ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований 
кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат про-
понується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради акціо-
нерного товариства відповідно до частини другої цієї статті, обов’язково 
включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища 
відповідного кандидата.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства 
подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціо-
нера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, 
змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу 
та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціоне-
ром до складу органів Товариства. 

Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних 
зборів такого товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених 
частиною шостою статті 47 цього Закону, – акціонери, які цього вимагають, 
приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку ден-
ного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту 
порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів 
до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів 
товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних 
зборів. 

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

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного за-
гальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегі-
ального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібно-
го виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо 
кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу Товари-
ства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) 
або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише 
шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих пи-
тань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонера-
ми питань або проектів рішень.

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

- недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим 
частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; 

- неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або 
частиною третьою статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних 
зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким на-
лежать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, 
передбачених абзацом другим та/або третім частини шостої статті 38 За-
кону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами 
жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного 
та з інших підстав, визначених статутом Товариства та/або Положенням про 
загальні збори Товариства.

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

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Това-
риство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідо-
мляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також 
проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його 
пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення за-
гальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішен-
ня про зобов’язання Товариства провести загальні збори з питання, у включен-
ні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Відповідно до ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства», не 
пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів Товариство роз-
містить і до дня проведення загальних зборів включно забезпечить наявність 
на власному веб-сайті такої інформації:

1) повідомлення про проведення загальних зборів;
2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 

дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про прове-
дення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному 
типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома 
і більше типами акцій);

3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) 
для його участі у загальних зборах;

4) проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних 
зборів, підготовлені Наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано 
ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо 
кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, 
запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Това-
риства, мають розміщуватимуться на власному веб-сайті Товариства про-
тягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.

Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведен-
ня загальних зборів, Товариство розмістить на власному веб-сайті інформа-
цію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складан-
ня переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Додаткову інформацію акціонери ПрАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» можуть 
отримати за номером телефону (0312) 66-54-38.

Т.в.о. директора ПраТ «СК «ПолІС-ЦеНТР»  мерза д.Б.
м.П.
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Повідомлення про проведення загальних зборів 
ПРиваТНе аКЦІоНеРНе ТоваРиСТво «велТа»

місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Московська, буд. 46/2, ідентифі-
каційний код 21559409, (надалі – Товариство),

повідомляє про те, що 20 квітня 2018 року об 11.00 год. у приміщенні 
Товариства за адресою: м. Київ, вул. московська, буд. 46/2, секція 4, по-
верх 10, офіс 201, відбудуться загальні збори Товариства.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проводитися 
20 квітня 2018 року з 10.00 год. до 10.50 год. за місцем проведення загальних 
зборів. 

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися відповідно до переліку акціо-
нерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному в порядку, 
встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом 
на 24 годину 16 квітня 2018 року (за три робочих дні до дня проведення за-
гальних зборів). 

ПРоеКТ ПоРядКУ деННоГо ЗаГальНиХ ЗБоРІв:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.
3. Розгляд звіту правління Товариства про результати фінансово-

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

4. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства.

5. Розгляд звіту органа контролю фінансово-господарської діяльності 
Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків перевірки 
органом контролю фінансово-господарської діяльності Товариства.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл чистого прибутку Товариства за підсумками роботи в 2017 році.
Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом 

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного за-
гальних зборів: http://velta.kiev.ua.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлен-
ня про проведення загальних зборів, а саме, на 01 березня 2018 р.: загаль-
на кількість акцій – 370 000 штук; загальна кількість голосуючих акцій – 
277 500 штук.

Для участі у загальних зборах акціонер (представник акціонера) повинен 
надати документ, що посвідчує його особу, а представник акціонера додат-
ково довіреність або інший документ (документи), що підтверджують його 

повноваження, оформлені відповідно до вимог чинного законодавства. 
Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів до дати 

проведення загальних зборів, а також в день їх проведення, акціонери То-
вариства мають право ознайомитися з матеріалами (документами), необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у 
приміщенні Товариства за адресою місцезнаходження: м. Київ, вул. Москов-
ська, буд. 46/2, секція 4, поверх 10, офіс 201, у робочі дні: понеділок – четвер 
з 09.00 до 18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.45, перерва з 13.00 до 13.45. Посадо-
ва особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами 
(документами) – голова правління Мельник Микола Павлович. 

До дати проведення загальних зборів акціонери мають право звернутися з 
письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного 
загальних зборів та порядку денного загальних зборів, письмові відповіді на які 
будуть надані Товариством протягом 2 робочих днів, але не пізніше початку за-
гальних зборів. Відповіді за підписом голови правління Товариства надсилають-
ся рекомендованим листом або вручаються акціонеру під розпис в залежності 
від способу та терміну надходження запитання.

Акціонери Товариства мають право не пізніше ніж за 20 днів до дати про-
ведення загальних зборів вносити пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного загальних зборів.

Пропозиція подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (на-
йменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, 
змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції щодо вклю-
чення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні 
проекти рішень з цих питань. 

Рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/
або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку 
денного приймаються наглядовою радою Товариства. Пропозиції акціонерів 
(акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих 
акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного 
загальних зборів. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції 
до проекту порядку денного загальних зборів надсилається наглядовою 
радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Рішення про 
відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів 
може бути оскаржене акціонером до суду.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Това-
риство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідо-
мить акціонерів про такі зміни та направить рекомендованим листом або 

ПРиваТНе аКЦІоНеРНе ТоваРиСТво «велТа»

Повідомлення  
про проведення річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МОГИЛІВ-ПОДІЛьСьКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

(Код за ЄДРПОУ 14313398, 24000, Вінницька область, місто Могилів-
Подільський, вулиця Вокзальна, буд. 4/67; ел.поштова адреса – 

par@14313398.pat.ua; тел/факс(04337) 6-51-56)
Дата та час проведення річних Загальних зборів акціонерів: 19.04.2018 

року о 12.00 год.
Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: 24000, ві-

нницька область, місто могилів-Подільський, вулиця вокзальна, 
буд. 4/67, адмінбудинок, зала засідань (зала засідань нумерації не 
має).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних За-
гальних зборах акціонерів Товариства: з 11 год.00 хв. до 11 год. 50 хв. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних зборах на 24 годину 13.04.2018 року.

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

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на Загальних зборах своєму представникові (або кільком представникам) 
та має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника 
на Загальних зборах. Надання довіреності не позбавляє його права учас-
ті на цих Загальних зборах замість свого представника. Довіреність, ви-
дана фізичною особою, посвідчується нотаріусом а також може посвідчу-
ватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та 
голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її 
органом.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, 
акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиція до проекту 
порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із за-
значенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кіль-
кості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або про-
екту рішення.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, 

прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних 

зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження спо-
собу засвідчення бюлетенів та порядку голосування. 

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

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами пере-
вірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ре-
візійної комісії Товариства.

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

6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітнос-
ті Товариства за 2017 рік.

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

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

Адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інфор-
мація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціо-
нерні Товариства»: – http://www.14313398.pat.ua

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: 24000, Вінницька область, 
місто Могилів-Подільський, вулиця Вокзальна, буд. 4/67, адмінбудинок, 
відділ кадрів (нумерація кабінетів відсутня), а в день зборів за місцем їх 
проведення. Відповідальний – Генеральний директор Григоренко Олек-
сандр Михайлович, тел.(04337) 6-51-56. 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. 
Генеральний директор ПраТ «могилів-Подільський 

машинобудівний завод» о.м.Григоренко.

ПРиваТНе аКЦІоНеРНе ТоваРиСТво
«моГилІв-ПодІльСьКий маШиНоБУдІвНий Завод»
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Повідомлення 
про проведення річних загальних зборів акціонерів.

ПРиваТНе аКЦІоНеРНе ТоваРиСТво «УКРмедФаРм»
(місцезнаходження Товариства: Україна, 02095, м. Київ,  

вул. А. Ахматової, буд. 33, нежиле приміщення № 130)
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів:

1. Дата, час та місце проведення річних загальних зборів акціонерів: 
20 квітня 2018 року о 10.00 годині за адресою: Україна, 02095, м. Київ, 
вул. а. ахматової, буд. 33, нежиле приміщення № 130, кімн. 2, 1-й (пер-
ший) поверх.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних за-
гальних зборах: реєстрація акціонерів для участі у річних загальних зборах 
з 9-30 до 10:00 в день проведення зборів.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах: перелік акціонерів складений станом на 24 годину 16 квіт-
ня 2018 року.

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

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії ПрАТ ″УКРМЕДФАРМ″.
2. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів ПрАТ 

″УКРМЕДФАРМ″. Затвердження регламенту річних загальних зборів акціо-
нерів Товариства. 

3. Звіт Директора Товариства про результати господарської діяльності 
за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської ді-
яльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту, затвердження звіту та висновків Ревізора.

5. Розподіл прибутку Товариства за підсумками 2017 року, прийняття 
рішення про розмір та виплату дивідендів.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.
8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які 

можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати 
проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товари-
ства.

10. Обрання Ревізора Товариства.
5. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
22949302.smida.gov.ua.

6. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до річних загальних зборів: акціонери мають 
право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства: Україна,02095, 
м. Київ, вул. А. Ахматової, буд. 33, нежиле приміщення № 130, кімн. 2, 
1-й (перший) поверх, у робочі дні з 9-00 до 17-00, а в день проведення річних 
загальних зборів – в місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Листопад Юрій 
Анатолійович. Телефон для довідок: (044) 501-73-44, контактна особа – 
Листопад Галина Романівна. 

7. Від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних 
зборів до дати проведення річних загальних зборів акціонери мають пра-
во:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, а у разі якщо порядок денний загальних зборів 
передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України 
«Про акціонерні товариства», акціонери мають право ознайомитися з про-
ектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, перед-
баченого статтею 69 вказаного Закону;

- отримати письмові відповіді на письмові запитання щодо питань, вклю-
чених до проекту порядку денного річних загальних зборів та порядку 
денного річних загальних зборів до дати проведення річних загальних збо-
рів. Письмове звернення надсилається акціонером за адресою місцезнахо-

дження Товариства. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі 
запитання однакового змісту;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку ден-
ного, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість 
яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропо-
зиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а щодо 
кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати 
зборів. Пропозиції повинні містити інформацію, зазначену в ст. 38 Закону 
України «Про акціонерні товариства».

Для реєстрації учасникам необхідно мати при собі документ, який по-
свідчує особу, а представникам акціонерів – також довіреність, оформлену 
згідно з чинним законодавством України. 

8. Представником акціонера може бути фізична особа або уповноваже-
на особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства не можуть 
бути представниками інших акціонерів Товариства. Акціонер має право 
призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має 
право у будь – який момент замінити свого представника, повідомивши про 
це директора Товариства.

Довіреність на право участі та голосування на річних 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 річних загальних зборах від імені юридичної особи видається її 
органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими докумен-
тами.

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

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на річних загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має 
право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на річних 
загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право 
участі та голосування на річних загальних зборах не виключає право учас-
ті на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого 
представника.

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

Найменування показника
Період

звітний  
(2017 рік)

попередній 
(2016 рік)

Усього активів 3755,8 2651,3
Основні засоби (за залишковою вартістю) 61,9 119,6
Запаси 1290,4 1454,8
Сумарна дебіторська заборгованість 1317,1 883,5
Гроші та їх еквіваленти 1038,7 166,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 329,2 218,0
Власний капітал 1773,6 1662,4
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 1,0 1,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 20,7 20,7
Поточні зобов'язання і забезпечення 1961,5 968,2
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

329,2 218,0

Середньорічна кількість акцій (штук) 100 100
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

3292,0 2180,0

директор ПраТ «УКРмедФаРм»

ПРиваТНе аКЦІоНеРНе ТоваРиСТво «УКРмедФаРм»

вручить під розпис порядок денний загальних зборів, а також проекти рішень, 
що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана 
акціонером – фізичною особою, повинна бути посвідчена нотаріусом або 
іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може 
посвідчуватися депозитарною установою в порядку, встановленому Націо-
нальною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Довіреність від імені 
акціонера – юридичної особи видається її органом або іншою особою, упо-
вноваженою на це її установчими документами.

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

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

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може 
містити завдання щодо голосування, а саме, перелік питань порядку денно-
го загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення 
потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представ-
ник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосу-
вання. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник 
вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. 

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

Телефони для довідок: (044) 254-48-50, 254-40-05.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова правління  м.П. мельник 
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Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Одеський кабель-
ний завод «Одескабель», повідомляє про те, що чергові загальні збори 
акціонерів ПАТ «Одескабель» відбудуться 23 квітня 2018 року о 12-00 за 
місцезнаходженням Товариства: 65013, м. одеса, миколаївська дорога 144, 
ПаТ «одескабель», кімната № 219, 2 поверх (актовий зал).

Реєстрація акціонерів відбудеться з 10-00 до 11-30 23 квітня 2018 року в 
кабінеті № 104 (Бюро корпоративного управління) ПАТ «Одескабель» за 
адресою: 65013, м. Одеса Миколаївська дорога 144.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: 17 квітня 2018 р.

Проект порядку денного загальних зборів:
Перелік питань Проекти рішень
1. Обрання лічильної комісії 1. Обрати лічильну комісію у складі: Носов-

ська Тетяна Георгіївна, Козоріз Світлана Воло-
димирівна, Поддубська Світлана Віталіївна

2. Розгляд звіту Генерального ди-
ректора Товариства за 2017 рік. 
Прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту Генерального 
директора Товариства.

2. Схвалити та визнати звіт Генерального 
директора Товариства за 2017 рік задо-
вільним.

3. Розгляд звіту наглядової 
ради Товариства за 2017 рік. 
Прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту наглядової 
ради Товариства.

3. Схвалити та визнати звіт наглядової 
ради Товариства за 2017 рік задовільним.

4. Розподіл прибутку і збитків 
Товариства за 2017р.

4. Затвердити розподіл прибутку і збитків 
Товариства за 2017 рік.

5. Затвердження річного звіту 
Товариства за 2017р.

5. Затвердити річний звіт Товариства за 
2017 рік.

6. Затвердження умов цивільнопра
вових договорів та встановлення 
розміру винагороди з чле на ми нагля
дової ради Товариства.

6. Затвердити умови цивільно-правових 
договорів та розмір винагороди з членами 
наглядової ради Товариства.

7. Обрання особи, яка уповно-
важується на підписання 
цивільно-правових договорів з 
членами наглядової ради від 
імені Товариства.

7. Визначити Генерального директора То-
вариства Іоргачова Дмитра Васильовича, 
як особу, уповноважену на підписання 
цивільно-правових договорів з членами 
наглядової ради від імені Товариства.

8. Обрання особи, яка уповно-
важується на підписання Ста-
туту Товариства.

8. Обрати та доручити Генеральному ди-
ректору Публічного акціонерного товари-
ства «Одеський кабельний завод «Одес-
кабель» Іоргачову Дмитру Васильовичу 
підписати «Статут в новій редакції із змі-
нами та доповненнями».

9. Прийняття рішення про при-
пинення повноважень членів 
наглядової ради Товариства.

9. Припинити повноваження членів нагля-
дової ради в зв’язку з закінченням строку 
повноважень.

10. Внесення змін до Статуту 
Товариства.

10. Затвердити внесення змін до Статуту 
Товариства шляхом викладання його в но-
вій редакції.

11. Обрання членів наглядової 
ради Товариства.

11. Проект рішення – відсутній, в зв’язку з 
неможливістю визнання такого заздале-
гідь. (Кумулятивне голосування)

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного розміщена на власному веб-сайті http://05758730.smida.gov.ua

За даними «Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідом-
лення про проведення загальних зборів акціонерного товариства» станом на 
27.02.2018р. загальна кількість акцій – 56000000, кількість голосуючих акцій – 
55175815. Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) 
для його участі у загальних зборах: фізична особа – паспорт, юридична особа – 
оригінали (належним чином завірені копії) або витяги з установчих документів та 
документа, який підтверджує призначення або обрання відповідної особи на по-
саду, паспорт цієї особи. Представник акціонера надає документ, що посвідчує 
особу (паспорт) і довіреність на право участі та голосування. Довіреність на право 
участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчу-
ється нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, 
а також може посвідчуватися депозитарною установою. 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 по-
рядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішен-
ня потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник 
повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо 
довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі пи-
тання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе ТоваРиСТво «одеСьКий КаБельНий Завод «одеСКаБель»

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-
ства «Компанiя Ензим»

2. Код за ЄДРПОУ 00383320
3. Місцезнаходження 79014, м. Львiв, 

вул. Личакiвська, 232
4. Міжміський код, телефон та факс (032)298-98-05 (032)298-98-07
5. Електронна поштова адреса enzym@enzym.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.enzym.lviv.ua

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

II. Текст повідомлення
07 березня 2018 року Наглядовою радою ПрАТ «Компанiя Ензим» 

(надалi -Товариство) прийнято рiшення про схвалення укладеного знач-
ного правочину. Предмет правочину – поставка Товариству продукцiї. 
Ринкова вартiсть предмету правочину (тис.грн.)- 54000. Вартiсть активiв 
Товариства станом на 31.12.2016р.(тис.грн.) – 478633. Спiввiдношення 
вартостi предмету правочину до вартостi активiв (вiдсотках)- 11.28. 
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину Ста-
тутутом не передбаченi. 

07 березня 2018 року Наглядовою радою ПрАТ «Компанiя Ензим» 
(надалi -Товариство) прийнято рiшення про схвалення укладеного знач-
ного правочину. Предмет правочину – поставка товарiв/продукцiї, виго-
товлених Товариством. Ринкова вартiсть предмету правочину  
(тис.грн.)- 80000. Вартiсть активiв Товариства станом на 31.12.2016р.
(тис.грн.) – 478633. Спiввiдношення вартостi предмету правочину до 
вартостi активiв (вiдсотках)- 16.71.Додатковi критерiї для вiднесення 
правочину до значного правочину Статутутом не передбаченi. 

07 березня 2018 року Наглядовою радою ПрАТ «Компанiя Ензим» 
(надалi -Товариство) прийнято рiшення про схвалення укладеного знач-
ного правочину. Предмет правочину – поставка товарiв/ продукцiї, виго-
товленої Товариством. Країна покупця – Чеська республiка. Ринкова 
вартiсть предмету правочину (тис.грн.)- 67940. Вартiсть активiв Товари-
ства станом на 31.12.2017р.(тис.грн.) – 570221. Спiввiдношення вартостi 
предмету правочину до вартостi активiв (вiдсотках)- 11.91. Додатковi 
критерiї для вiднесення правочину до значного правочину Статутутом не 
передбаченi. 

07 березня 2018 року Наглядовою радою ПрАТ «Компанiя Ензим» 
(надалi -Товариство) прийнято рiшення про схвалення укладеного знач-
ного правочину. Предмет правочину – поставка товарiв/ продукцiї, виго-
товленої Товариством. Країна покупця – Республiка Польща. Ринкова 
вартiсть предмету правочину (тис.грн.)- 67940. Вартiсть активiв Товари-
ства станом на 31.12.2017р.(тис.грн.) – 570221. Спiввiдношення вартостi 
предмету правочину до вартостi активiв (вiдсотках)- 11.91. Додатковi 
критерiї для вiднесення правочину до значного правочину Статутутом не 
передбаченi. 

07 березня 2018 року Наглядовою радою ПрАТ «Компанiя Ензим» 
(надалi -Товариство) прийнято рiшення про схвалення укладеного знач-
ного правочину. Предмет правочину – поставка товарiв/ продукцiї, виго-
товленої Товариством. Країна покупця – Болгарiя. Ринкова вартiсть 
предмету правочину (тис.грн.)- 67940. Вартiсть активiв Товариства ста-
ном на 31.12.2017р.(тис.грн.) – 570221. Спiввiдношення вартостi пред-
мету правочину до вартостi активiв (вiдсотках)- 11.91. Додатковi критерiї 
для вiднесення правочину до значного правочину Статутутом не 
передбаченi. 

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 
2. Найменування посади Цегелик а.Г.
директор виконавчий (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 07.03.2018
(дата)

ПРиваТНе аКЦIоНеРНе ТоваРиСТва «КомПаНIя еНЗим»
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Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідо-
млення до 20 квітня 2018 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 9.00 год. до 
16.00 год. за адресою: Україна, м. Одеса, Миколаївська дорога 144, ПАТ «Одес-
кабель» каб. № 104 приміщення БКУ. Посадова особа Товариства, відповідальна 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Іванов Анатолій Афанасі-
йович (член Наглядової ради).

23 квітня 2018 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного відбудеться у місці проведення 
реєстрації для участі у загальних зборах (м. Одеса, Миколаївська дорога, 144, 
кабінет № 104 приміщення БКУ) та у місці проведення загальних зборів акціоне-
рів (м. Одеса, Миколаївська дорога, 144, кабінет 219, 2 поверх актовий зал). 

Акціонери після отримання повідомлення про проведення загальних зборів 

володіють наступними правами: ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у 
конкретному місці, зазначеному у повідомленні про проведення загальних зборів 
(у строк до початку загальних зборів); подавати письмові запитання Товариству 
щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку 
денного загальних зборів (у строк до початку загальних зборів); вносити пропо-
зиції щодо питань включених до проекту порядку денного загальних зборів това-
риства (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів), а також 
щодо нових кандидатів до складу органів товариства (не пізніше ніж за 7 днів до 
дати проведення загальних зборів).Згідно багаточисельних звернень акціонерів, 
ще раз звертаємо вашу увагу на те, що витрати, на проїзд для участі у загаль-
них зборах, товариством не компенсуються. Довідки за тел. (048) 716-16-65

Наглядова рада ПаТ «одескабель»

РІЧНа ІНФоРмаЦІя за 2017 рік
емітента цінних паперів (для опублікування в офіційному 

друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної 

особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: 
ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе ТоваРиСТво «СаН IНБев 
УКРаїНа», 30965655, Україна 03680 м. Київ вул.Фiзкультури, б.30-В, 
+380 (44) 201-40-00

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 06.03.2018

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://www.suninbev.com.ua/financial_statements

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи аудитор-
ської фірми (П.І.Б. аудитора – фізичної особи – підприємця), якою 
проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Аудиторська компанiя «Ю Ейч Уай Простiр ЛТД», 
32593975

5. Інформація про загальні збори: 
20.04.2017 проведено річні загальні збори. Перелiк питань, що розгля-

далися на загальних зборах:1. Обрання лiчильної комiсiї.2. Схвалення 
рiшення Наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу 
засвiдчення бюлетенiв для голосування на рiчних загальних зборах.3. Об-
рання Голови та Секретаря загальних зборiв.4. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду Звiту в.о. Генерального Директора про дiяльнiсть То-
вариства у 2016 роцi та основнi напрями дiяльностi у 2017 роцi.5. Прийнят-
тя рiшення за наслiдками розгляду Звiту Наглядової ради Товариства за 
2016 рiк.6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту Ревiзiйної комiсiї 
Товариства за 2016 рiк. Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї Товариства 
за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 
результатами 2016 року.7. Затвердження рiчного звiту та рiчної фiнансової 
звiтностi Товариства за 2016 рiк.8. Про припинення повноважень членiв 
Наглядової Ради Товариства.9. Про обрання членiв Наглядової Ради 
Товариства.10. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом 
затвердження його в новiй редакцiї.11. Затвердження порядку покриття 
збиткiв Товариства за 2016 рiк.12. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв 
акцiонерам Товариства.13. Внесення змiн та доповнень шляхом затверджен-
ня в новiй редакцiї внутрiшнiх положень Товариства.14. Затвердження 
принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства.Особи, що по-
давали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: пропозицiй не над-

ходило.Результати розгляду питань порядку денного:1. Обрати Лiчильну 
комiсiю у складi Ступак Олени Володимирiвни, Дрозди Анатолiя Володими-
ровича, Євсєєвої Уляни Павлiвни. Припинити повноваження членiв лiчильної 
комiсiї з моменту закриття рiчних загальних зборiв акцiонерiв. 2.Схвалити 
рiшення Наглядової ради вiд 28.02.2017 року про затвердження порядку та 
способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на рiчних загальних зборах 
акцiонерiв, шляхом засвiдчення перед їх видачею акцiонеру (його пред-
ставнику) пiд час його реєстрацiї для участi в рiчних загальних зборах, 
пiдписом члена реєстрацiйної комiсiї, який видає вiдповiднi бюлетенi для 
голосування. 3.Обрати Головою загальних зборiв Хренова Дениса Юрiйовича, 
секретарем загальних зборiв – Балахнова Олександра Володимировича. 
4.Затвердити звiт в.о. Генерального Директора Товариства за 2016 рiк та 
затвердити основнi напрями дiяльностi Товариства у 2017 роцi. 5.Затвер-
дити звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк. 6.Затвердити звiт 
Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк та висновок Ревiзiйної комiсiї Това-
риства за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Това-
риства за результатами 2016 року. 7.Затвердити рiчний звiт та рiчну 
фiнансову звiтнiсть Товариства за 2016 рiк. 8.Припинити повноваження 
членiв Наглядової ради Товариства: Клеця Євгена Вiкторовича, Шеппард 
Олесi Володимирiвни, Балахнова Олександра Володимировича. 9.До скла-
ду наглядової ради обранi: Вiжул Євгенiй Вiталiйович, представник 
акцiонера - Interbrew YNTR Holding B.V.; Братерський Геннадiй Михайлович, 
незалежний директор; Романова Ольга Володимирiвна, незалежний дирек-
тор; Балахнов Олександр Володимирович, представник акцiонера – АББЕР-
ТОН КОНСАЛТАНС ЛIМIТЕД; Шеппард Олеся Володимирiвна, представник 
акцiонера – Девайз Iнвестментс Лiмiтед. 10.Внести змiни та доповнення до 
Статуту Товариства шляхом затвердження його в новiй редакцiї. Уповно-
важити Голову загальних зборiв Хренова Дениса Юрiйовича пiдписати 
Статут в новiй редакцiї. Уповноважити В.о. Генерального директора Това-
риства Хренова Д.Ю. забезпечити проведення державної реєстрацiї Стату-
ту в новiй редакцiї. 11.Збиток, отриманий Товариством у 2016 р., покрити за 
рахунок нерозподiленого прибутку минулих перiодiв. 12.Виплатити 
акцiонерам Товариства дивiденди в загальному розмiрi 0 грн. 0 коп. 13. Внес-
ти змiни та доповнення до положень Товариства «Про Загальнi збори», «Про 
Наглядову раду», «Про Генерального директора» та «Про Ревiзiйну комiсiю» 
шляхом затвердження їх в новiй редакцiї. 14.Затвердити «Кодекс корпора-
тивного управлiння» Товариства. 

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

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 
«КиївСьКий Завод ЗваРювальНоГо 

оБладНаННя»
2. Код за ЄДРПОУ: 00222249
3. Місцезнаходження: 03056 м. Київ, вул. Польова, 24
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 456-89-64, (044) 456-89-64
5. Електронна поштова адреса: kzso@ukr.net 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://00222249.smida.gov.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 
Товариство 07.03.2018 р. отримало від Центрального депозитарію пере-

лік осіб, що мають бути повідомлені про скликання річних загальних зборів, 
складений станом на 02.03.2018 р. Товариству стало відомо, що розмір 
пакету акцій акціонера – Приватна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю 

«Дженерал Системз Лiмiтед», реєстраційний код 5080351, місцезнаходжен-
ня: Великобританiя, Сент-Джеймс Парк р-н, м.Лондон, 17 Дармут Стрiт, 
зменшився, а саме: розмір частки акціонера в загальній кількості акцій до 
зміни розміру пакета – 23,2259%.розмір частки акціонера в загальній кіль-
кості голосуючих акцій до змін розміру пакету акцій – 23,54721%.розмір 
частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни розміру пакету акцій – 
0 %.розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій після 
зміни розміру пакету акцій – 0%.

Товариство 07.03.2018 р. отримало від Центрального депозитарію пере-
лік осіб, що мають бути повідомлені про скликання річних загальних зборів, 
складений станом на 02.03.2018 р. Товариству стало відомо, що розмір 
пакету акцій акціонера – ТОВ «Ейтек Пропертіз» (Eightec Properties OU), 
реєстраційний код 14175766, місцезнаходження: вул. Катусепані 4, місто 
Таллінн, Харьюський повіт, 11412, Естонська Республіка, збільшився, а саме: 
розмір частки акціонера в загальній кількості акцій до зміни розміру пакета – 
0%. розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій до змін 
розміру пакету акцій – 0%. розмір частки акціонера в загальній кількості 
акцій після зміни розміру пакету акцій – 23,2259 % . розмір частки акціонера 
в загальній кількості голосуючих акцій після зміни розміру пакету акцій – 
23,54721%.

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

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

2. директор  Степура в.в. 07.03.2018
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Повідомлення  
про проведення чергових річних загальних зборів  

та проект порядку денного
до УваГи аКЦІоНеРІв!

ПРиваТНоГо аКЦІоНеРНоГо ТоваРиСТва 
«ІНСТиТУТ ІННоваЦІйНиХ ТеХНолоГІй в еНеРГеТиЦІ Та 

еНеРГоЗБеРеЖеННІ» (далі -Товариство),
(місцезнаходження: Україна, 04086, м. Київ,  

вул. Петропавлівська, буд. 40, кабінет № 10)
Повідомляємо, що «27» квітня 2018 року за адресою: Україна, 04086, 

м. Київ, вул. Петропавлівська, буд. 40, кабінет № 10, відбудуться черго-
ві річні загальні збори акціонерів.

Реєстрація акціонерів : «27» квітня 2018 року з 14.30 до 14.45 за місцем 
проведення загальних зборів Товариства. 

Початок зборів о 15.00 (за місцевим часом).
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у черго-

вих річних загальних зборах – «23» квітня 2018 року.

Перелік питань,  
включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії чергових річних загальних зборів акці-
онерів Товариства.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів, затвердження регла-
менту роботи загальних зборів, встановлення порядку та способу засвід-
чення бюлетенів для голосування( в тому числі –кумулятивного) на загаль-
них зборах.

3. Розгляд звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту та ви-
сновків ревізора Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками 
їх розгляду.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
5 Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 

2017 році.
6. Затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його 

в новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання Статуту 
Товариства у новій редакції та на вчинення дій, пов’язаних з державною 
реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інфор-
мація з проектом рішень, щодо кожного з питань, включених до про-
екту порядку денного, а також інформація про загальну кількість акцій 
та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким 
надсилається повідомлення про проведення загальних зборів та на 
дату складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних 
зборах http://iit.cpaper.com.ua/. Від дати надіслання повідомлення про 
проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів 
кожний акціонер має можливість ознайомитися з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного, звернувшись 
за письмовим запитом або особисто до відповідальної посадової осо-
би, кожний робочий день з 09-00 по 18-00 (перерва з 13-00 по 14-00 ) 
за адресою: Україна, 04086, м. Київ, вул. Петропавлівська, буд. 40, 
кабінет № 10, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх 
проведення.

Письмовий запит щодо ознайомлення з документами необхідними 
для прийняття рішень, повинен містити прізвище, ім’я, по батькові (на-
йменування) акціонера, адресу місця проживання (місцезнаходження) 
або поштову адресу, кількість акцій що належать акціонеру. У разі осо-
бистого звернення до Товариства, акціонер повинен мати документ, що 
підтверджує його особу та/або повноваження.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства. Пропо-
зиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних 
зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж 
за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо вклю-
чення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відпо-
відні 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 (акціо-
нерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Нагля-
дової ради – незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства 
подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) 
акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому 
акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення а також 
кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропо-
нується цим акціонером до складу органів товариства. У разі подання 
акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів 
щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального ви-
конавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного ви-

конавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо 
кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу ак-
ціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібно-
го виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійсню-
ватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного загальних 
зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів 
рішень із запропонованих питань.

Для участі у зборах необхідно мати при собі документ, що підтвер-
джує особу та/або повноваження або документ, що підтверджує особу 
та довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, 
оформлену відповідно до діючого Законодавства. Довіреність на право 
участі та голосування на загальних зборах, видана фізичній особі, 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 фондового 
ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних 
зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою осо-
бою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на 
право участі та голосування на загальних зборах може містити завдан-
ня 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 голо-
сування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, 
представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах 
акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на 
право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм пред-
ставникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити 
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. Представником акціонера – фізичної чи 
юридичної особи на загальних може бути інша фізична особа або упо-
вноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів товариства 
та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціоне-
рів товариства на загальних зборах. Акціонер має право призначити 
свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право 
у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це 
виконавчий орган акціонерного товариства. 

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

Найменування показника
Період

Звітний Попередній 
Усього активів 16,4 50,6
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

- 0,6

Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 10,9 47,1
Гроші та їх еквіваленти 1,2 1,2
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-1963,7 -1513,5

Власний капітал -1526,2 -1076,0
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал 

437,5 437,5

Довгострокові зобов’язання і запезпе-
чення

- -

Поточні зобов’язання і запезпечення 1542,6 1126,6
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

-450,2 -240,4

Середньорічна кількість акцій (шт.) 437500 437500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

-1,02903 -0,54949

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

Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами визначається директор Товариства Кубов 
Дмитро Олександрович

Довідки за телефоном: 0505820172
директор 
ПРиваТНоГо аКЦІоНеРНоГо ТоваРиСТва 
«ІНСТиТУТ ІННоваЦІйНиХ ТеХНолоГІй в еНеРГеТиЦІ Та
 еНеРГоЗБеРеЖеННІ»  Кубов д.о. 

ПРиваТНе аКЦІоНеРНе ТоваРиСТво 
«ІНСТиТУТ ІННоваЦІйНиХ ТеХНолоГІй в еНеРГеТиЦІ Та еНеРГоЗБеРеЖеННІ»
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Повідомлення  
про проведення чергових річних загальних зборів  

та проект порядку денного

до УваГи аКЦІоНеРІв!
ПРиваТНоГо аКЦІоНеРНоГо ТоваРиСТва «доНБаСХолдиНГ» 

(далі -Товариство),
(місцезнаходження: Україна, 01054, місто Київ,  

вулиця олеся Гончара, будинок 73, офіс 5)
Повідомляємо, що «27» квітня 2018 року за адресою Україна, місто 

Київ, вулиця олеся Гончара, будинок 73, офіс 5, відбудуться чергові 
річні загальні збори акціонерів.

Реєстрація акціонерів : «27» квітня 2018 року з 10.10 до 10.45 за місцем 
проведення загальних зборів Товариства. 

Початок зборів о 11.00 (за місцевим часом).
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових 

річних загальних зборах – «23» квітня 2018 року.

Перелік питань,  
включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії чергових річних загальних зборів 
акціонерів Товариства.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів, затвердження 
регламенту роботи загальних зборів, встановлення порядку та способу 
засвідчення бюлетенів для голосування( в тому числі –кумулятивного) 
на загальних зборах.

3. Розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за ре-
зультатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту виконавчого органу.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
5 Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльнос-

ті у 2017 році.
6. Затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення 

його в новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання 
Статуту Товариства у новій редакції та на вчинення дій, пов’язаних з 
державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інфор-
мація з проектом рішень, щодо кожного з питань, включених до про-
екту порядку денного, а також інформація про загальну кількість акцій 
та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким над-
силається повідомлення про проведення загальних зборів та на дату 
складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах 
http://donholding.cpaper.com.ua/. Від дати надіслання повідомлення про 
проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів 
кожний акціонер має можливість ознайомитися з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного, звернувшись 
за письмовим запитом або особисто до відповідальної посадової особи, 
кожний робочий день з 09-00 по 18-00 (перерва з 13-00 по 14-00 ) за 
адресою: Україна, 01054,місто Київ, вулиця Олеся Гончара, будинок 73, 
офіс 5, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх про-
ведення.

Письмовий запит щодо ознайомлення з документами необхідними 
для прийняття рішень, повинен містити прізвище, ім’я, по батькові (най-
менування) акціонера, адресу місця проживання (місцезнаходження) 
або поштову адресу, кількість акцій що належать акціонеру. У разі осо-
бистого звернення до Товариства, акціонер повинен мати документ, що 
підтверджує його особу та/або повноваження.

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

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства 
подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) 
акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому 
акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення а також 
кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропо-
нується цим акціонером до складу органів товариства. У разі подання 
акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів 
щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального ви-
конавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного 

виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо 
кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу 
акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосіб-
ного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здій-
снюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного за-
гальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та 
проектів рішень із запропонованих питань.

Для участі у зборах необхідно мати при собі документ, що підтвер-
джує особу та/або повноваження або документ, що підтверджує особу 
та довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, 
оформлену відповідно до діючого Законодавства. Довіреність на право 
участі та голосування на загальних зборах, видана фізичній особі, 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 фондового 
ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних 
зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою осо-
бою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на 
право участі та голосування на загальних зборах може містити завдан-
ня 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 голо-
сування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, 
представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах 
акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на 
право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм пред-
ставникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити 
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. Представником акціонера – фізичної чи 
юридичної особи на загальних може бути інша фізична особа або упов-
новажена особа юридичної особи. Посадові особи органів товариства 
та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціоне-
рів товариства на загальних зборах. Акціонер має право призначити 
свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право 
у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це 
виконавчий орган акціонерного товариства. 

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

Найменування показника
Період

Звітний Попередній 
Усього активів 37266,1 37266,1
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

- -

Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 10162,3 10162,0
Гроші та їх еквіваленти 0,2 0,5
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

(26,0) (26,0)

Власний капітал 11023,2 11023,2
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал 

11049,2 11049,2

Довгострокові зобов’язання і запезпе-
чення

- -

Поточні зобов’язання і запезпечення 26242,9 26242,9
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

- 0,6

Середньорічна кількість акцій (шт.) 11 049 249 11 049 249
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

0.000  0.0001

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

Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлен-
ня акціонерів з документами визначається Виконавчий директор Товариства 
Баландін Костянтин Петрович

Довідки за телефоном: 0505820172
Генеральний директор 
Приватного акціонерного товариства 
«донбасхолдинг»  Романцов о.в.

ПРиваТНе аКЦІоНеРНе ТоваРиСТво  
«доНБаСХолдиНГ»
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Повідомлення  
про проведення чергових річних загальних зборів  

та проект порядку денного

до УваГи аКЦІоНеРІв!
ПРиваТНоГо аКЦІоНеРНоГо ТоваРиСТва «яНІвСьКе»  

(далі -Товариство),
(місцезнаходження: Україна, 84200, донецька область, місто 

дружківка, вулиця Космонавтів, будинок 27)
Повідомляємо, що «26» квітня 2018 року за адресою Україна, 84200, 

донецька область, місто дружківка, вулиця Космонавтів, будинок 27, 
відбудуться чергові річні загальні збори акціонерів.

Реєстрація акціонерів : «26» квітня 2018 року з 12-15 до 12.45 за місцем 
проведення загальних зборів Товариства. 

Початок зборів о 13.00 (за місцевим часом).
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у черго-

вих річних загальних зборах – «20» квітня 2018 року.

Перелік питань,  
включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії чергових річних загальних зборів 
акціонерів Товариства.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів, затвердження 
регламенту роботи загальних зборів, встановлення порядку та способу 
засвідчення бюлетенів для голосування( в тому числі –кумулятивного) 
на загальних зборах.

3. Розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за ре-
зультатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту виконавчого органу.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
5 Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності 

у 2017 році.
6. Затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення 

його в новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання 
Статуту Товариства у новій редакції та на вчинення дій, пов’язаних з 
державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інфор-
мація з проектом рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного, а також інформація про загальну кількість акцій та 
голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надси-
лається повідомлення про проведення загальних зборів та на дату 
складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах 
http://yanivske.cpaper.com.ua//. Від дати надіслання повідомлення про 
проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів 
кожний акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного, звернувшись за 
письмовим запитом або особисто до відповідальної посадової особи, 
кожний робочий день з 09-00 по 18-00 (перерва з 13-00 по 14-00 ) за 
адресою: країна, 84200, Донецька область, місто Дружківка, вулиця 
Космонавтів, будинок 27, а в день проведення Загальних зборів – також 
у місці їх проведення.

Письмовий запит щодо ознайомлення з документами необхідними 
для прийняття рішень, повинен містити прізвище, ім’я, по батькові (най-
менування) акціонера, адресу місця проживання (місцезнаходження) 
або поштову адресу, кількість акцій що належать акціонеру. У разі осо-
бистого звернення до Товариства, акціонер повинен мати документ, що 
підтверджує його особу та/або повноваження.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства. Пропо-
зиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних 
зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж 
за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо вклю-
чення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відпо-
відні 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 (акці-
онерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Нагля-
дової ради – незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства 
подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) 
акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому 
акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення а також 
кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропо-
нується цим акціонером до складу органів товариства. У разі подання 
акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів 
щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального ви-
конавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного ви-

конавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо 
кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу ак-
ціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібно-
го виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійсню-
ватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного загальних 
зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів 
рішень із запропонованих питань.

Для участі у зборах необхідно мати при собі документ, що підтвер-
джує особу та/або повноваження або документ, що підтверджує особу 
та довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, 
оформлену відповідно до діючого Законодавства. Довіреність на право 
участі та голосування на загальних зборах, видана фізичній особі, 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 фондового 
ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних 
зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою осо-
бою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на 
право участі та голосування на загальних зборах може містити завдан-
ня 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 голо-
сування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, 
представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах 
акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на 
право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм пред-
ставникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити 
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. Представником акціонера – фізичної чи 
юридичної особи на загальних може бути інша фізична особа або упов-
новажена особа юридичної особи. Посадові особи органів товариства 
та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціоне-
рів товариства на загальних зборах. Акціонер має право призначити 
свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право 
у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це 
виконавчий орган акціонерного товариства. 

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

Найменування показника
Період

Звітний Попередній 
Усього активів 158991,0 155926,0
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

23482,0 26235,0

Запаси 4827,0 4827,0
Сумарна дебіторська заборгованість 26191,0 126504,0
Гроші та їх еквіваленти 16,0 13,0
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-82605,0 -79668,0

Власний капітал -21844,0 -18907,0
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал 

31390,0 31390,0

Довгострокові зобов’язання і запезпе-
чення

369,0 369,0

Поточні зобов’язання і запезпечення 177401,0 177529,0
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

-2937,0 -3644,0

Середньорічна кількість акцій (шт.) 31390476 31390476
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

0,0 0,0

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

Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами визначається директор Товариства Сухов 
Юрій Васильович

Довідки за телефоном: 0505820172
директор 
ПРиваТНоГо аКЦІоНеРНоГо ТоваРиСТва «яНІвСьКе» 

Сухов ю.в.

ПРиваТНе аКЦІоНеРНе ТоваРиСТво  
«яНІвСьКе»
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Шановний акціонер!
ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе ТоваРиСТво «ІваНо-ФРаНКІвСьКий 

м’яСоКомБІНаТ»(ідентифікаційний код 00451636, місцезнаходження: 
76005, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ СИМОНА 
ПЕТЛЮРИ, будинок 10) (надалі – Товариство) повідомляє про проведення 
річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 13 квітня 
2018 року об 11:00 годині за адресою: місто Івано-Франківськ, вУлиЦя 
СимоНа ПеТлюРи, будинок 10, 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 – 06квітня 2018 року.

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

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

комісії – Дрогомирецької Оксани Михайлівни, членів комісії – Книгиниць-
кого

Миколи Федоровича, Бойко Ярослави Зіновіївни 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 бюле-
теню для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства, 
шляхом його підписання головою Реєстраційної комісії.

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

Проект рішення: обрати головою Зборів – Білана Назара Мироновича, 
секретарем – Сидоренко Ольгу Михайлівнуна час проведення цих за-
гальних 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 всімпи-
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 «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» про підсумки діяльності 
за 2017рік.

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 «ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» за 2017рік.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р.
Проект рішення: затвердити річний фінансовий звіт ПАТ «ІВАНО-

ФРАНКІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» за 2017рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товари-

ства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 
2017 році.

Проект рішення: затвердити порядок розподілу прибутку та по-
криття збитків ПАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» 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: укра-
їнською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ»; Скорочене найменування Товариства: 
українською мовою: ПрАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ».

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

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

річними Загальними зборами акціонерів Товариства, статуту Товариства, 
викладеного в новій редакції.

Проект рішення: уповноважити директора Товариства Сторожен-
ка В.Г. на підписання,затвердженого річними загальними зборами, ста-
туту товариства, викладеного в новій редакції.

13. Про внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду, 
виконавчий орган Товариства та затвердження положень в новій редак-
ції.

Проект рішення: Затвердити нову редакцію Положення про Загальні 
збори Товариства; Затвердити нову редакцію Положення про Наглядо-
ву раду Товариства; Затвердити нову редакцію Положення про виконав-
чий орган (Генерального директора) Товариства.

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

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

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

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

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://meat-frankivsk.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) – 18 600 211 шт.;

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій станом на дату 
складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведен-
ня загальних зборів (28 лютого 2018 року) – 18 182 594 шт.;

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

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

До дати проведення загальних зборів акціонери (їх представники) мо-
жуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з 
питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства за 
адресою: 76005, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ 
СИМОНА ПЕТЛЮРИ, будинок 10, у кім. №1,у робочідніз понеділка по 
п’ятницю, з 10:00 години до 13:00 години, а в день проведення загальних 
зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відпо-
відальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор 
Стороженко Володимир Григорович.

Довідки за телефоном: (03422) 2-34-17.
Після надіслання цього повідомлення Товариство не має права вноси-

ти 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 органівТовариства – не пізніше ніж за чотири 
дні до дати проведення загальних зборів.

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

Акціонери Товариства мають право внести пропозиції щодо питань, 
включених до проекту порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до 
дати проведення Зборів,а щодо кандидатів до складу органів Товариства - 
не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції 
щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні місти-
ти 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 (акціоне-
рів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової 
ради – незалежного директора.

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

Товариство приймає рішення про включення пропозицій (нових питань 

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе ТоваРиСТво  
«ІваНо-ФРаНКІвСьКий м’яСоКомБІНаТ»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №49, 13 березня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

24

Шановні акціонери!
ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе ТоваРиСТво  

«аНдРУШІвСьКе»
(Код за ЄДРПОУ: 00385738. Місцезнаходження: 13400, Житомир-

ська обл., Андрушівський район, м. Андрушівка, вул. Радгоспна, 11) 
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, 
які відбудуться 27 квітня 2018 року о 11-00 за адресою: Житомирська 
обл., андрушівський район, м. андрушівка, вул. Радгоспна, 11 
(адмінприміщення Товариства, актова зала).

Реєстрація учасників зборів відбудуться з 10-00 до 10-45 за київ-
ським часом у день та за місцем проведення зборів. Перелік акціоне-
рів, які мають право на участь у чергових загальних зборах Товариства, 
складаються на 24 годину 23 квітня 2018 року.

Порядок денний
(перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Обрання голови,секретаря зборів, лічильної комісії.
2. Прийняття рішень питання порядку проведення загальних збо-

рів.
3. Звіт Голови Правління про фінансово-господарську діяльність 

Товариства в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Голови Правління Товариства.

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

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Висновки Ревізійної 
комісії по звіту та балансу Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення 
за наслідком розгляду Ревізійної комісії.

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

7. Відкликання та обрання членів та Голови Правління Товари-
ства.

8. Відкликання та обрання членів та Голови Спостережної Ради 
Товариства.

9. Відкликання та обрання членів Голови Ревізійної комісії Товари-
ства.

10. Отримання кредиту на покупку техніки та оборотних засобів.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПаТ «андрушівське» за 2017 рік. (тис. грн)

Найменування показника Період
2017 2016

Усього активів 4 992 4 363
Основні засоби 2 123 2 021
Довгострокові фінансові інвестиції 18 18
Запаси 330 22
Готова продукція 626 768
Сумарна дебіторська заборгованість 169 179
Грошові кошти та їх еквіваленти - 22
Нерозділений прибуток 883 597
Власний капітал 1 522 1 527
Довгострокові зобов’язання 1 531 1 583
Поточні зобов’язання 795 395
Чистий прибуток 286 240
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5 220 000 5 220 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом року

- -

Чисельність працюючих на кінець періоду (осіб) 11 11

Для участі у зборах необхідно мати при собі: акціонерам – паспорт, 
представникам акціонерів – паспорт та оформлену відповідно до вимог 
чинного законодавства довіреність.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери Товариства 
можуть ознайомитись з документами, що стосуються порядку денного в 
робочі дні у робочий час з 9-00 до 15-00 у кабінеті Голови правління То-
вариства за адресою: Житомирська обл., Андрушівський район, м. Андру-
шівка, вул. Радгоспна, 11, кімната № 4 Адмінприміщення Товариства. У 
день проведення загальних зборів – у місці їх проведення. 

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами: Головний бухгалтер Товариства Гайдай 
валентина миколаївна.

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе ТоваРиСТво  
«аНдРУШІвСьКе»

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 орга-
нів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних 
зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або біль-
ше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включення до 
проекту порядку денного загальних зборів. Рішення про відмову у вклю-
ченні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), 
які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може 
бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку та неповно-
ти даних, які зазначені вище в цьому повідомленні.

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

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

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

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

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні 
його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведен-

ня загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постано-
вити рішення про зобов’язання Товариства провести загальні збори з пи-
тання, 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 посадовими 
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депо-
зитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голо-
сування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її орга-
ном або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документа-
ми.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах 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 
загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передба-
чено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання 
щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на 
загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi 
пiдприємства (тис.грн)*

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 813 664 779 069
Основні засоби (за залишковою вартістю) 90779 87 532
Запаси 47 356 42 444
Сумарна дебіторська заборгованість 460 583 373 161
Гроші та їх еквіваленти 1 982 204
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -5 818 16 853
Власний капітал 68 583 91 254
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 74 401 74 401
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 59 211 27 910
Поточні зобов'язання і забезпечення 685 870 659 905
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -22 671 65 696
Середньорічна кількість акцій (шт.) 18600211 18600211
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-1,22 3,53
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Повідомлення
про проведення річних загальних зборів 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВСьКА 
КАРТОНАЖНО-ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА» (надалі Товариства),

(ідентифікаційний код за ЄдРПоУ 02469511 , місцезнаходження – 
14013, Україна, м. Чернігів, вулиця любомира Боднарука, будинок 26), 

що відбудуться 13 квітня 2018 року о 16.00 за адресою: 
14013, Україна, м. Чернігів, вулиця любомира Боднарука, будинок 26, 

актовий зал.
Реєстрація акціонерів для участі у річних загальних зборах Товариства з 

15.00 до 15.45.
Для реєстрації акціонера (його представника) необхідно мати документи, 

які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі пред-
ставника акціонера – також документи, що підтверджують повноваження 
представника на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах Товариства – 09.04.2018 року (за три робочих дні до дня 
проведення річних загальних зборів акціонерів у порядку, встановленому 
законодавством про депозитарну систему України).

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства. 1. 
Обрання голови та секретаря річних загальних зборів Товариства.2. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради То-3. 

вариства за 2017 рік. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу 4. 

Товариства за 2017 рік. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора Товариства 5. 

за 2017 рік.
Затвердження висновків ревізора Товариства за результатами 2017 року.6. 
Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 7. 
Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 році з ураху-8. 

ванням вимог, передбачених законом.
Про припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з об-9. 

меженою відповідальністю.

Затвердження плану перетворення Товариства в товариство з об-10. 
меженою відповідальністю.

Про порядок, строки і умови здійснення перетворення Товариства.11. 
Про комісію з припинення Товариства. Обрання персонального скла-12. 

ду комісії з припинення Товариства. Обрання голови комісії з припинення 
Товариства.

Про порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог до Товари-13. 
ства в зв’язку з його припиненням шляхом перетворення.

Про порядок і умови викупу Товариством акцій акціонерів, які вимага-14. 
ють цього, у випадку, коли ці акціонери зареєструвалися для участі у річних 
загальних зборах та голосували проти прийняття річними загальними збо-
рами рішення про перетворення Товариства.

Про порядок, строк та умови обміну акцій Товариства на частки в статут-15. 
ному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю – правонаступника.

Адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
https://02469511.io.ua/

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів, 
за адресою: Україна, м. Чернігів, вулиця Любомира Боднарука, будинок 26, 
кімната приймальні директора до дати проведення річних загальних зборів, 
у робочі дні, робочий час, а в день проведення річних загальних зборів – 
також у місці їх проведення. 

Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – директор Товариства Бубенець О.В., тел. (04622) 33686, 
(0462) 673-330

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

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства, а також 
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щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може 
перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних 
загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товари-
ства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних загальних зборів. 
Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повин-
ні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 

Пропозиція до проекту порядку денного річних загальних зборів Товари-
ства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) 
акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, 
змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу 
та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціоне-
ром до складу органів Товариства.

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

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

Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах 
Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, 
порядку денного річних загальних зборів із зазначенням того, як і за яке 
(проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 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 річних 
загальних зборах акціонерів на свій розсуд. 

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

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах 
не виключає право участі на цих річних загальних зборах акціонера, який 
видав довіреність, замість свого представника.
основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

за 2017 р. (тис. грн.)

Найменування показника  Період
Звітний Попередній

Усього активів 2099,6 2025,6
Основні засоби (за залишковою вартістю) 465,6 425,6
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 775,8 669,8
Сумарна дебіторська заборгованість 708,8 677,9
Гроші та їх еквіваленти 74,3 207,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 322,3 302,8
Власний капітал 1054,2 1034,7
зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 95,7 95,7
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 1045,5 990,9
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 21,2 39,7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 957106 957106
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних 
акцій 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 36 37
Підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні
директор Товариства  Бубенець о.в.

Приватне акціонерне товариство «Укрпроммашсервіс» 
(місцезнаходження товариства: 13420, Україна, Житомирська обл., 

Андрушівський р-н, с.Івниця, пр.Садовий, 2, код ЄДРПОУ-02133194) 
повідомляє про скликання щорічних чергових загальних зборів акціо-
нерів Товариства, які призначені на 14 квітня 2018 року з початком о 
12.00 за адресою товариства: Житомирська обл., андрушівський р-н, 
с.Івниця, пр.Садовий, 2, адмінбудинок, каб.№4. Реєстрація учасників 
зборів з 11.30 до 11.55 в день та за місцем проведення зборів. Дата 
складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах – станом на 24 годину 10 квітня 2018 р.

Проект порядку денного  
(перелік питань, що виносяться на голосування):

6. Обрання робочих органів загальних зборів, лічильної комісії та за-
твердження процедурних питань.

7. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 
2017 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

8. Звіт ревізора за 2017 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту.

9. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 р.
10. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2017 р.
11. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 

2018 р.
12. Припинення повноважень директора Товариства та обрання дирек-

тора Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що 
укладатимуться з директором.

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

Найменування показника
Звітний 
період,
2017 рік

Попередній 
період, 
2016 рік

Усього активів 992,0 637,3
Основні засоби  98,8 112.4
Довгострокові фінансові інвестиції  ---  -
Запаси --  -
Сумарна дебіторська заборгованість 573,6 165.5
Грошові кошти та їх еквіваленти  5,9  42,3
Нерозподілений прибуток  371,5 -18,4
Власний капітал  924,4 534,5
Статутний капітал 296,9 296,9
Довгострокові зобов’язання -  -
Поточні зобов’язання  67,6 102,8

Чистий прибуток (збиток) 389,9 74,6
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1187464 1187464
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду

 0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

 0,0 0,0

Чисельність працівників на кінець періоду  4 16

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного акціонери мають можливість ознайомитися за місцезнаходжен-
ням товариства: Житомирська обл., Андрушівський р-н, с.Івниця, пр. Са-
довий, 2, каб.№4, у робочі дні з 15-00 до 17-00 години, та в день про-
ведення загальних зборів акціонерів у місці їх проведення, відповідаль-
на особа – головний бухгалтер Зозуля Г.Ф. Відповідно до ст. 38 Закону 
України «Про акціонерні товариства» кожен акціонер має право вносити 
пропозиції щодо порядку денного зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати 
проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів то-
вариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів, 
шляхом направлення пропозиції в письмовій формі із зазначенням пріз-
вища акціонера, який її виносить, кількості, типу належних йому акцій, 
змісту пропозиції, проекту рішення, а також кількості, типу акцій, що 
належать кандидату, який пропонується акціонером до складу органів 
товариства. На дату складання переліку осіб, яким надсилається 
повідом лення про проведення загальних зборів загальна кількість акцій 
становить 1187464 штук, кількість голосуючих акцій становить 
1187464 штук. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інфор-
мація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного: http://ukrprommashservis.constanta.dp.ua/

Для участі у зборах акціонерам при собі мати документ, що посвідчує 
особу (паспорт), представникам акціонерів – паспорт та довіреність, 
оформлену згідно чинного законодавства. Довіреність на право участі 
та голосування на загальних зборах акціонерів може містити завдання 
щодо голосування, тобто перелік питань із зазначенням того, як і за яке 
рішення потрібно проголосувати. Під час голосування представник по-
винен голосувати так, як передбачено завданням щодо голосування. 
Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник 
голосує на свій розсуд. Надання довіреності на право участі у загальних 
зборах не виключає право участі на зборах акціонера, який видав дові-
реність, замість свого представника. Довіреність на право участі та голо-
сування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується 
нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні 
дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановле-
ному НКЦПФР порядку. 

виконавчий орган Товариства

ПРиваТНе аКЦІоНеРНе ТоваРиСТво  
«УКРПРоммаШСеРвІС» 
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ПРиваТНе аКЦIоНеРНе ТоваРиСТво 
«Кам’яНеЦь-ПодIльСьКавТоаГРеГаТ»

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 
«Кам’янець-Подiльськавтоагрегат»

2. Код за ЄДРПОУ 00232130
3. Місцезнаходження 32300, м.Кам’янець-Подiльський, 

вул.Пiвнiчна, 85
4. Міжміський код, телефон та факс (03849)-3-53-10 (03849)-3-53-10
5. Електронна поштова адреса dir@k-paa.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації a

www.k-paa.com.u

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

II. Текст повідомлення
Переобрано на наступний термiн директором Островського Максима 

Iгоровича (згода посадової особи на розкриття паспортних даних вiдсутня). Не 
володiє акцiями ПрАТ «Кам’янець-Подiльськавтоагрегат» (0%). Обрано дирек-
тором на пiдставi рiшення Наглядової ради вiд 06.03.2018 року (Протокол № 
16). Строк, на який особу обрано директором – 3 роки. Iншi посади, якi обiймала 
особа протягом останнiх п’яти рокiв: з 2012 року – директор ПрАТ «Кам’янець-
Подiльськавтоагрегат». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни немає.

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
директор  островський максим Iгорович
 (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
 М.П. 06.03.2018
  (дата)
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(код за ЄДРПОУ 00120158), місцезнаходження: 01013, Київська обл., 
м. Київ, вул. Промислова, буд. 4/7 (надалі – Товариство), повідомляє, що 
26 квітня 2018 року о 14-00 відбудуться річні Загальні збори акціонерів 
Товариства (надалі – Збори) за адресою: м. Київ, вул. дорогожицька, 1,  
3 поверх, конференц-зал офісного центру DDG. Реєстрація акціонерів 
буде проводитись 26 квітня 2018 року з 12:00 до 13:45 за місцем проведен-
ня Зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, склада-
ється на 20 квітня 2018 року станом на 24-00 годину. 

Для участі у Зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу (пас-
порт); уповноваженим особам – документ, що посвідчує особу (паспорт), та 
довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний) 
разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 

проекту порядку денного:
1. Обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинен-

ня їх повноважень. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних 
Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:
1.1. Обрати Лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної ко-

місії – Дмитрук Олексій Григорович, член Лічильної комісії – Примак Вален-
тина Анатоліївна, член Лічильної комісії – Харченко Олександр Іванович.

1.2. Прийняти наступні рішення з питань порядку проведення Загальних 
зборів акціонерів Товариства: 

- виступи з питань порядку денного до 10 хв.; співдоповіді та повторні 
виступи – до 5 хв.; запитання до доповідачів та співдоповідачів – до 3 хв.; 
відповіді на запитання та коментарі доповідача – до 5 хв.; час для голосу-
вання – до 15 хв.

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

Рішення з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ухвалю-
ється шляхом голосування бюлетенями. Голосування з питань порядку ден-
ного Загальних зборів акціонерів здійснюється бюлетенями, які були видані 
учасникам зборів під час реєстрації. Голосування з кожного питання поряд-
ку денного проводяться безпосередньо після доповіді відповідної особи з 
питання порядку денного, закінчення співдоповідей по даному питанню та 
надання відповідей на питання, що поступили по відповідному питанню по-
рядку денного. Після закінчення часу для голосування бюлетень з питання 
порядку денного повинен бути переданий акціонером або його представни-
ком членам Лічильної комісії. Бюлетені для голосування, які були надані 
акціонером або його представником Лічильній комісії після оголошення Го-
ловою Загальних зборів про закінчення голосування з питання порядку ден-
ного, не враховуються Лічильною комісією при підрахунку голосів по голо-
суванню з такого питання порядку денного.

Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. Результати голосування 
оформлюються протоколами Лічильної комісії за виключенням підрахунку 
голосів за результатами голосування з питання порядку денного «Обрання 
членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повнова-
жень. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних 
зборів акціонерів Товариства», підрахунок голосів за яким здійснює тимча-
сова лічильна комісія. Підрахунок голосів за результатами голосування з 
інших питань порядку денного та оголошення результатів голосування та 
прийнятих рішень здійснює голова Лічильної комісії. Протокол Загальних 
зборів акціонерів ПРАТ «КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» від імені Загальних збо-
рів акціонерів підписують Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів 
ПРАТ «КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ». З усіх інших процедур та питань, які ви-
никають під час проведення Загальних зборів акціонерів керуватися норма-
ми Статуту ПРАТ «КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» та внутрішніми нормативними 
документами Товариства. 

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

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу 
Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік. 

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

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради про 
результати роботи за 2017 рік. Проект рішення: 3. Затвердити Звіт Наглядо-
вої Ради про діяльність Товариства за 2017 рік.

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

Проект рішення: 4. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) То-
вариства за 2017 рік у наступному складі: форма № 1 «Баланс на 31.12.2017 

року», форма № 2 «Звіт про фінансові результати за 2017 рік», форма № 3 
«Звіт про рух грошових коштів за 2017 рік», форма № 4 «Звіт про власний 
капітал за 2017 рік», форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності за 
2017 рік».

5. Розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства у 2017 році.
Проект рішення: 5. Прибуток, отриманий Товариством за результатами 

діяльності у 2017 році, у розмірі 6076,47 грн. (шести тисяч сімдесяти шести 
гривень 47 копійок), залишити нерозподіленим.

6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 
можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення да-
них Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх 
граничної вартості. Визначення особи, уповноваженої на вчинення (підпи-
сання) значних правочинів.

Проект рішення:
6.1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» 

попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які 
вчинятимуться Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати 
проведення даних Загальних зборів акціонерів, і ринкова вартість майна, 
що є предметом даних правочинів, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 
50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті Товариства:

- договорів купівлі-продажу обладнання, інших основних засобів, тран-
спортних засобів, не зазначених у пункті 6.2 рішення даного протоколу за-
гальних зборів, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛьНІСТЮ 
«МД ІСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 32040840) (Покупець) із граничною сукупною 
вартістю таких правочинів не більше ніж 3 500 000,00 грн. (три мільйони 
п’ятсот тисяч гривень 00 коп.);

6.2. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» 
попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які 
вчинятимуться Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати 
проведення даних Загальних зборів акціонерів, і ринкова вартість майна 
або послуг, що є предметом даних правочинів, перевищує 50 відсотків вар-
тості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства:

- договору або договорів купівлі-продажу нерухомого майна, розташова-
ного за адресою: місто Київ, вулиця Промислова, будинок 4/7, а саме: не-
жилих будівель загальною площею 1771,60 кв.м., які складаються з: 
адміністративно-побутовий корпус із БМЗ (Літера А), склад № 3 із БМЗ (Лі-
тера Б), бокси гаражів 4 комплекси (літера В), склад ПММ з бензоколонками 
(літера Г), склад ПММ (Літера Д), автозаправний блок (Літера Е), цех по 
ремонту механізмів (літера Ж), склад № 2 карбіду (Літера И), прохідна (Лі-
тера Л) з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛьНІСТЮ «МД ІС-
ТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 32040840) (Покупець) із граничною вартістю такого 
договору або договорів не більше ніж 15 000 000,00 грн. (п’ятнадцять міль-
йонів гривень 00 коп.).

6.3. Уповноважити виконавчий орган Товариства здійснювати всі необхід-
ні дії щодо вчинення (підписання) від імені Товариства правочинів, вказаних 
в пунктах 6.1, 6.2 рішень даного протоколу Загальних зборів акціонерів.

7. Про відкликання та припинення повноважень членів Наглядової ради 
Товариства.

Проект рішення: 7. Відкликати та припинити 26 квітня 2018 року повно-
важення членів Наглядової ради Товариства: Бугай Наталія Федорівна; Гри-
льова Ганна Кузьмівна; Чернишов Андрій Євгенович; Ніколенко Микола 
Миколайович.

8. Про обрання кількісного складу членів Наглядової ради, визначення 
строку повноважень членів Наглядової ради. Про затвердження умов дого-
ворів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди. Про 
обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами 
Наглядової ради.

Проект рішення: 
8.1. Встановити склад Наглядової ради Товариства у кількості 4 (чоти-

рьох) осіб.
8.2. Строк дії повноважень членів Наглядової Ради – з 26 квітня 2018 

року по 25 квітня 2021 року включно.
8.3. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться 

з обраними членами Наглядової ради.
8.4. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть 

покладені на них функції безоплатно.
8.5. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства на 

підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової 
ради Товариства.

9. Про обрання персонального складу членів Наглядової Ради. 
Проект рішення: 9.Обрати Наглядову раду Товариства в складі, зазна-

ченому в окремому протоколі Наглядової ради Товариства, з порядком ден-
ним: «Про затвердження проекту рішення з питання № 9 «Про обрання 
персонального складу членів Наглядової Ради» порядку денного річних За-
гальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 26.04.2018 р., «Про 
затвердження форми та тексту бюлетеня для кумулятивного голосування з 

ПРиваТНе аКЦІоНеРНе ТоваРиСТво
«КиївСьКе БУдІвельНе УПРавлІННя ТеПловиХ меРеЖ»
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питання № 9 «Про обрання персонального складу членів Наглядової Ради» 
на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, призначених на 
26.04.2018 р.». 

Акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до дати проведен-
ня загальних зборів за адресою: 01013, м. Київ, вул. Промислова, буд. 4/7, 
кім. 7, у робочі дні (понеділок-п’ятниця) з 08:00 до 17:00, перерва з 12:00 до 
13:00, на веб-сайті www.kbutm.ho.ua, а в день проведення Зборів – в місці 
проведення Зборів. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати до-
кумент, що посвідчує особу, належно оформлену довіреність. Посадова 
особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами – генеральний директор Лисов Сергій Олександрович, довідки 
за тел.: (044) 496-54-75. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо 
питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товари-
ства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість 
яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропози-
ції вносяться до 06 квітня 2018 року (не пізніше ніж за 20 днів до дати про-
ведення загальних зборів Товариства), а щодо кандидатів до складу органів 
товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних збо-
рів, тобто до 19 квітня 2018 року. Пропозиції щодо включення нових питань 
до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих 
питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства 
мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представ-
ником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на по-
саду члена наглядової ради – незалежного директора. Пропозиція до про-
екту 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 органів 
Товариства. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку ден-
ного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови 
колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одно-
осібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція 
щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу 
акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного 
виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме 
його повноваження.

Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути 
фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповно-

важена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів 
Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших 
акціонерів Товариства на загальних зборах. Представником акціонера – фі-
зичної чи юридичної особи на загальних зборах Товариства може бути інша 
фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником 
акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа ор-
гану, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер 
має право призначити свого представника постійно або на певний строк. 
Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, пові-
домивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером 
відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання 
свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронно-
го зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. До-
віреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фі-
зичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, 
які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною 
установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на 
загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою 
особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на 
право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити 
завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загаль-
них зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно 
проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник пови-
нен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. 
Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник ви-
рішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій 
розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосу-
вання на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має 
право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загаль-
них зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі 
та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих за-
гальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представ-
ника.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідом-
лення про проведення Загальних зборів, загальна кількість акцій складає 
13979161 простих іменних штук, загальна кількість голосуючих акцій – 
8762818 простих іменних штук.

Наглядова рада ПРаТ «КБУТеПловиХ меРеЖ»

ПРиваТНе аКЦІоНеРНе ТоваРиСТво 
 «КиївСьКий елеКТРоТРаНСПоРТНий Завод»

(код ЄДРПОУ 04012017, надалі – Товариство)
Місцезнаходження Товариства: Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Ва-

сильківська, 143/2
повідомляє про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів 

Товариства, які відбудуться 18 квітня 2018 р., о 11 год. 35 хв. за адресою: 
Україна, 04128, м. Київ, вул. Берковецька, буд. 6 а (кабінет № 439).

Реєстрація акціонерів проводиться з 11 год. 00 хв. до 11 год. 30 хв. у 
день та за місцем проведення зборів. Для участі у чергових річних загаль-
них зборах акціонерів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представни-
кам акціонерів – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог 
чинного законодавства України.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у черго-
вих річних загальних зборах акціонерів – 12 квітня 2018 року

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії Товариства.
2. Затвердження умов договору з депозитарною установою щодо здій-

снення повноважень лічильної комісії.
3. Обрання голови та секретаря чергових річних загальних зборів акціо-

нерів Товариства. Прийняття рішень з питань порядку проведення черго-
вих річнихзагальних зборів акціонерів Товариства.

4. Розгляд звіту правління про результати фінансово – господарської 
діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту правління.

5. Розгляд звіту наглядової ради про діяльність Товариства за 2017 рік. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

6. Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Затвердження 
висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
9. Затвердження рішень наглядової ради за 2017 рік.
10. Про попереднє надання згоди на вчиненнязначних правочинів, які 

можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати 
прийняття такого рішення.

11. Про затвердження правочинів, що вчинялися Товариством протягом 
2017 року.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а 
також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України 
«Про акціонерні товариства»:04012017.infosite.com.ua

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання 
повідомлення про проведення чергових річних загальних зборів до дати 
проведення чергових річних загальних зборів акціонериможуть ознайоми-
тись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного загальних зборівза адресою: м. Київ, вул. Велика Васильків-
ська, 143/2, кабінет Голови правління Товариства № 1, з 11 год. 30 хв. до 
12 год. 00 хв. кожного четверга, а в день проведення чергових річних за-
гальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голо-
ва правління Товариства Мазурчак Олена Олександрівна.

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

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 174 560 178 593
основні засоби(за залишковою вартістю) 102 502 103 877
Запаси 6 9
Сумарна дебіторська заборгованість 46 921 49 212
Гроші та їх еквіваленти 137 495
Нерозподілений прибуток(непокритий 
збиток)

102 816 103 836

власний капітал 374 374
Зареєстрований (пайовий/статутний)капітал 31 000 31 000
довгострокові зобов’язанняі забезпечення 10 195 10 381
Поточні зобов’язанняі забезпечення 5 175 8 264
Чистий фінансовий результат:прибуток 
(збиток)

(1 020) 1 413

Середньорічна кількість акцій (шт.) 124 000 000 124 000 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

(0, 008) 0, 011

довідки за тел.: + 38 (044) 529-65-31;+ 38 (050) 616 – 58 – 43.
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ПРиваТНе аКЦІоНеРНе ТоваРиСТво 
«ваТУТІНСьКе-аТП-2362»

(Код ЄДРПОУ 01350417 Місцезнаходження; 20250,Черкаська обл., 
м. Ватутіне, вул. Транспортна буд.2 

Повідомляє, про проведення чергових Загальних зборів акціонерів які 
відбудуться 20 квітня 2018 року об 11-00 годині 00 хвилин за місцевим 
часом за адресою : м. ватутіне, вул. Транспортна буд.2, Черкась-
кої  обл, адміністративне приміщення ПраТ «ватутінське аТП-2362» 
зал засідань Товариства. 

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) Товариства для учас-
ті у загальних зборах здійснюватиметься 20 квітня 2018 року з 10.00 год. 
до 10 :45 год. за місцем проведення загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах- 16.04.2018 р. (станом на 24 годину)

ПоРядоК деННий :
1.Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення 

їх повноважень.Обрання голови та секретаря зборів.
2.Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства у 2017 році та визначення основних напрямків діяльності на 
2018 рік. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту директора.

3.Звіт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2017 рік.. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради.

4. Прийняття рішення за наслідкам и розгляду , затвердження річного 
звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2017 р.

5.Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік.
6.Про затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом 

викладення його у новій редакції
7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Това-

риством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення.
основні показники фінансово-господарської діяльності

ПраТ «ватутінське аТП-2362» (тис. грн)
 Найменування показника 2017 рік 2016 рік

 Усього активів 160,5 166
 Основні засоби 62,0 98
 Довгострокові фінансові інвестиції - -
 З а п а с и - -
 Сумарна дебіторська заборгованість 53,5 58
 Грошові кошти та їх еквіваленти 45,0 7
 Нерозподілений прибуток -3828,6 -3816
 Власний капітал -2471,6 -2459
 Статутний капітал 535 535
 Довгострокові зобов»язання - -
 Поточні зобов»язання -2632,1 2625
 Чистий прибуток (збиток ) -12,6 -136
 Середньорічна кількість акцій (шт.) 2139200 2139200
 Кількість власних акцій викуплених протягом 
періоду (шт)

- -

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

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  7 5
Під час підготовки до чергових Загальних зборів, акціонери Товариства мо-

жуть ознайомитися з матеріалами та документами необхідними для прийняття 
рішень порядку денного у робочі дні (понеділок-пятниця), робочий час з 
08.00 год. до 12-00 год. За місцезнаходженням Товариства; Україна, 20250, 
Черкаська область,місто Ватутіне, вулиця Транспортна,будинок-2, адміністра-
тивне приміщення ПрАТ «Ватутінське АТП-2362», кабінет відділу кадрів, а в 
день проведення чергових загальних зборів-також у місці їх проведення з 08.00 
по 11.00 год. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами-інспектор відділу кадрів Шевченко І.А.

Адреса власної веб-сторінки в мережі інтернет, на якій з проектом рі-
шень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку п денного; 
atp2362.pat.ua.

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.

Відповідно до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний 
акціонер має право внести пропозиції щодо питань включених ло проекту по-
рядку денного Загальних зборів Товариства та проектів рішення із за пропо-
нованих питань, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, 
кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Про-
позиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних збо-
рів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж 
за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до проекту по-
рядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із 
зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який вносить,кількості, типу/ 
або класу належних йому акцій,змісту пропозиції ло питання та/або класу ак-
цій, що належать кандидату,який пропонується цим акціонером до складу ор-
ганів Товариства. 

Телефони для довідок (04740) 6-24-11, 6-24-31. моб. 0979122564
Наглядова рада товариства

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 

ТоваРиСТво «КомеРЦІйНий ІНдУСТРІальНий 
БаНК»

2. Код за ЄДРПОУ: 21580639
3. Місцезнаходження: 04053 м. Київ, Бульварно-Кудрявська, 6
4. Міжміський код, телефон та факс: (44)561-25-09, (44)561-25-93
5. Електронна поштова адреса: tcp@cib.ukrpack.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://cib.com.ua/ru/about/finance/
regulyarnaya-informatsiya

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про надання згоди 
на вчинення значного правочину

ІІ. Текст Повідомлення 
06 березня 2018 року Наглядовою радою Публічного акціонерного то-

вариства «Комерційний Індустріальний Банк» прийнято рішення про на-
дання згоди на вчинення значного правочину, а саме:

1) придбання депозитних сертифікатів Національного банку України. 
Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину – 112 000 тис. грн. 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звітнос-
ті  – 687 427 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є пред-
метом правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звітності – 16.29%;

2) придбання депозитних сертифікатів Національного банку України. 
Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину – 75 000 тис. грн. 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звітнос-
ті  – 687 427 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є пред-
метом правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звітності – 10.91% 

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  Кізяк Р.м.
07.03.2018

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе ТоваРиСТво 
«ТаСКомБаНК»

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 «ТаСКомБаНК»
2. Код за ЄДРПОУ:09806443
3. Місцезнаходження:01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, б.30
4. Міжміський код, телефон та факс:(44) 3932555
5. Електронна поштова адреса:a.karelin@tascombank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації:www.tascombank.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно 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: зміна 
складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Рішенням Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» від 06.03.2018 року, 

керуючись п. 3.2. Положення про Спостережну Раду АТ «ТАСКОМБАНК»,  
п. 6.3. Положення про Правління АТ «ТАСКОМБАНК», повноваження дирек-
тора Департаменту фінансового моніторингу та внутрішнього контролю,Члена 
ПравлінняПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК» 
Сокової Марини Андріївни (паспорт серії МН№575150, виданий 26.04.2003 
року Московським РВХМУ УМВС України в Харківській області) припиняють-
ся з 06.03.2018 року. Сокова МаринаАндріївна перебувала на посаді3 роки, 
акціями АТ «ТАСКОМБАНК» не володіє. Зазначена особа непогашеної суди-
мості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господар-
ської, службової діяльності не має.Замість цієї особи нікого не призначено.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Голова Правління _________ 

(підпис)
К.в. мелеш

(ініціали та прізвище керівника)
М.П. 07.03.2018 р. 

(дата)
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ПовІдомлеННя ПРо ПРоведеННя РІЧНиХ ЗаГальНиХ ЗБоРІв 
аКЦІоНеРІв ПРиваТНоГо аКЦІоНеРНоГо ТоваРиСТва 

«СУмСьКий ПРомПРоеКТ»
Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМСьКИЙ ПРОМПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 
00219649, місцезнаходження: 40004, м. Суми, площа Привокзальна, буд. 9) 
(надалі — Товариство).

дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, 
куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: річні за-
гальні збори акціонерів Товариства, відбудуться «16» квітня 2018 року  
о 10 годині 00 хвилин за адресою: 40004, м. Суми, площа Привокзальна, 
буд. 9 (3-й поверх, кімната №323).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загаль-
них зборах: реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних 
загальних зборах відбудеться «16» квітня 2018 року з 09 години 00 хвилин 
до 09 години 45 хвилин за місцем проведення загальних зборів акціонерів.

дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: «10» квітня 2018 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
Питання №1. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів акці-

онерів Товариства.
Питання №2. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту щодо перевірки 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та затверджен-
ня заходів за результатами його розгляду.

Питання №3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.*
Питання №4. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
Питання №5. Звіт директора Товариства за 2017 рік та прийняття рішен-

ня за наслідками його розгляду.
Питання №6. Звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття 

рішення за наслідками його розгляду.
Питання №7. Звіт ревізора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення 

за наслідками його розгляду. Затвердження висновків ревізора Товариства 
за 2017 рік.

Питання №8. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викла-
дення його в новій редакції. Про затвердження Статуту Товариства (нова 
редакція).

Питання №9. Про надання повноважень щодо підписання Статуту Това-
риства (нова редакція). Про надання повноважень з питань державної реє-
страції Статуту Товариства (нова редакція).

Питання №10. Про внесення змін до Положення про загальні збори акці-
онерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про надання 
повноважень щодо підписання Положення про загальні збори акціонерів 
Товариства (нова редакція).

Питання №11. Про внесення змін до Положення про наглядову раду То-
вариства шляхом викладення його в новій редакції. Про надання повнова-
жень щодо підписання Положення про наглядову раду Товариства (нова 
редакція).

Питання №12. Про внесення змін до Положення про директора Товари-
ства шляхом викладення його в новій редакції. Про надання повноважень 
щодо підписання Положення про директора Товариства (нова редакція).

Питання №13. Про внесення змін до Положення про ревізора Товари-
ства шляхом викладення його в новій редакції. Про надання повноважень 
щодо підписання Положення про ревізора Товариства (нова редакція).

Питання №14. Про припинення повноважень ревізора Товариства.
Питання №15. Про обрання ревізора Товариства.
Питання №16. Про затвердження умов цивільно-правового договору, що 

укладатиметься ревізором, встановлення розміру його винагороди, обран-
ня особи, що уповноважується на підписання зазначеного договору з реві-
зором Товариства.

Питання №17. Про внесення змін до цивільно-правових договорів, укла-
дених з головою, членом та секретарем наглядової ради Товариства шля-
хом підписання додаткових угод до них, обрання особи, що уповноважуєть-
ся на підписання зазначених додаткових угод від імені Товариства.

Питання №18. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчи-
нення значних правочинів Товариства.

адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного, а також інформація, визначена ч. 4 ст. 35 Закону України «Про 
акціонерні товариства»: www.promproekt.sumy.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери 
можуть особисто або через своїх представників, повноваження яких на-
лежним чином підтверджені, за їх письмовим запитом, ознайомитися з до-
кументами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку 
денного та з проектом (проектами) рішень з питань проекту порядку денно-
го, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні (крім суботи та неділі) з 
09-00 години до 17-00 години (обідня перерва з 12-30 до 13-30), (а в день 
проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства без подання 
письмового запиту — також у місці їх проведення) шляхом ознайомлення з 

відповідними документами та проектом (проектами) рішень, які складені в 
паперовій формі в приміщенні Товариства за його місцезнаходженням: 
40004, м. Суми, площа Привокзальна, буд. 9 (3 поверх, кімната №323). У 
письмовому запиті акціонера обов'язково зазначаються найменування 
акціо нера — юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціоне-
ра  — фізичної особи, кількість та тип належних йому акцій Товариства. 
Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами — інспектор ВК — Петренко Л.І., телефон для довідок — 
(0542) 25-13-94.

Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог ста-
тей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони 
можуть користуватися після отримання повідомлення про проведен-
ня загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть 
використовуватися: 

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

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а 
також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких 
не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вно-
сяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціо-
нерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства — не 
пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції 
щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити 
відповідні проекти рішень з цих питань. 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 зазначен-
ням 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. Пропо-
зиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків 
голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку 
денного загальних зборів. У разі подання акціонером пропозиції до проекту 
порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повно-
важень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює по-
вноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково по-
дається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального 
виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повнова-
ження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тим-
часово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку ден-
ного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та 
проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вноси-
ти зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі 
внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне то-
вариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів 
повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, 
а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: 
У річних загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь осо-
би, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх 
представники. Зазначений перелік складається у відповідності до законо-
давства про депозитарну систему України. Для реєстрації акціонерам необ-
хідно пред`явити документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів 
додатково потрібно надати довіреність (або інший документ, що підтвер-
джує їх повноваження), оформлену у відповідності до вимог діючого законо-
давства України. Представником акціонера на загальних зборах акціонер-
ного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа 
юридичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані осо-

ПРиваТНе аКЦІоНеРНе ТоваРиСТво «СУмСьКий ПРомПРоеКТ»
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би не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загаль-
них зборах. Довіреність на право участі та голосування на загальних збо-
рах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими 
посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчу-
ватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та 
голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її 
органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими докумен-
тами. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру 
(його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) 
документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі 
участі представника акціонера — також документів, що підтверджують по-
вноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товари-
ства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціо-
нерного 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 перед-
бачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдан-
ня щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування 
на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати 
довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком 
своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи за-
мінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. 
Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не 
виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав дові-

реність, замість свого представника.
Згідно з переліком акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про 

проведення загальних зборів акціонерів Товариства, складеним Публічним 
акціонерним товариством «Національний депозитарій України», станом на 
«02» березня 2018 року, загальна кількість простих іменних акцій Товари-
ства складає — 768 040 штук; голосуючих акцій — 736 240 штук.

*додаткова інформація до питання №3: 
основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)
Найменування показника період 

звітний 
2017 рік

попередній
2016 рік

Усього активів 6636 5449
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2913 2894
Запаси 318 97
Сумарна дебіторська заборгованість 1499 1702
Гроші та їх еквіваленти 1493 516
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 354 384
Власний капітал 3295 3325
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 307 307
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 3341 2124
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 10 365
Середньорічна кількість акцій (шт.) 768040 768040
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,01302 0,47524

Наглядова рада Товариства

Публiчне акцiонерне товариство «Унiверсам № 7».  
Код за ЄдРПоУ 02904208.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (відомості про 
зміну складу посадових осіб емітента)

1. Місцезнаходження 02183, Київ, Кибальчича, 11-а
2. Міжміський код, телефон та факс 044512-98-75 
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://emitent.tetra-studio.com.ua/un7

Текст повідомлення
Посадова особа Товариства непогашеної судимостi немає. Рiшення про 

припинення повноважень Голови Наглядової ради Баленко Iгор Миколає-
вич прийнято 12.03.2018 року на чергових загальних зборах (кворум 
91,453 %), протокол за № 24. Паспортнi вiдомостi: Згода фiзичної особи на 
розкриття паспортних даних не отримана.

Володiє ПIЦП 0 % вiд Статутного капiталу Товариства. Попрацювала на 
посадi: з 03.04.2015 

Посадова особа Товариства непогашеної судимостi немає. Рiшення про 
припинення повноважень Член Наглядової ради Кулiш Веронiка 
Володимирiвна прийнято 12.03.2018 року на чергових загальних зборах 
(кворум 91,453 %), протокол за № 24. Паспортнi вiдомостi: Згода фiзичної 
особи на розкриття паспортних даних не отримана.

Володiє ПIЦП 0 % вiд Статутного капiталу Товариства. Попрацювала на 
посадi: з 03.04.2015 р.

Посадова особа Товариства непогашеної судимостi немає. Рiшення про 
припинення повноважень Член Наглядової ради Школьнiк Володимир Яко-
вич прийнято 12.03.2018 року на чергових загальних зборах (кворум 
91,453 %), протокол за № 24. Паспортнi вiдомостi: Згода фiзичної особи на 
розкриття паспортних даних не отримана.

Володiє ПIЦП 61.2855 % вiд Статутного капiталу Товариства. Попрацю-
вала на посадi: з 03.04.2015 р.

Посадова особа Товариства непогашеної судимостi немає. Рiшення про 
обрання Члена Наглядової ради Баленко Iгор Миколаєвич прийнято 12.03.2018 
року на чергових загальних зборах (кворум 91,453 %), протокол за № 24. 
Рiшення про обрання Голови Наглядової ради Баленко Iгор Миколаєвич прий-
нято 12.03.2018 року на засiданнi НР, протокол № 24. Паспортнi вiдомостi: 
Згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних не отримана.

Володiє ПIЦП 0% вiд Статутного капiталу Товариства. Попередня поса-
да: Голова НР. Обiймала протягом своєї дiяльностi посади: керiвника. Срок 
на який призначено: 3 (три) роки.

Посадова особа Товариства непогашеної судимостi немає. Рiшення про 
обрання Члена Наглядової ради Школьнiк Володимир Якович прийнято 
12.03.2018 року на чергових загальних зборах (кворум 91,453 %), протокол 
за № 24. 

Паспортнi вiдомостi: Згода фiзичної особи на розкриття паспортних да-
них не отримана. Володiє ПIЦП 61.2855% вiд Статутного капiталу Товари-

ства. Попередня посада: Член НР. Обiймала протягом своєї дiяльностi по-
сади: заст. керiвника. Срок на який призначено: 3 (три) роки

Посадова особа Товариства непогашеної судимостi немає. Рiшення про 
припинення повноважень Голови ревiзiйної комiсiї Сiчкар Людмила 
Михайлiвна прийнято 12.03.2018 року на чергових загальних зборах (кво-
рум 91,453 %), протокол за № 24. Паспортнi вiдомостi: Згода фiзичної осо-
би на розкриття паспортних даних не отримана.

Володiє ПIЦП 0.3656 % вiд Статутного капiталу Товариства. Попрацю-
вала на посадi: з 03.04.2015 р.

Посадова особа Товариства непогашеної судимостi немає. Рiшення про 
припинення повноважень Член ревiзiйної комiсiї Коломiйчук Тетяна Мико-
лаївна прийнято 12.03.2018 року на чергових загальних зборах (кворум 
91,453 %), протокол за № 24. Паспортнi вiдомостi: Згода фiзичної особи на 
розкриття паспортних даних не отримана.

Володiє ПIЦП 0.00573 % вiд Статутного капiталу Товариства. Попрацю-
вала на посадi: з 03.04.2015 р.

Посадова особа Товариства непогашеної судимостi немає. Рiшення про 
припинення повноважень Член ревiзiйної комiсiї Iсаєв Вячеслав Якович 
прийнято 12.03.2018 року на чергових загальних зборах (кворум 91,453 %), 
протокол за № 24. Паспортнi вiдомостi: Згода фiзичної особи на розкриття 
паспортних даних не отримана.

Володiє ПIЦП 0.0057 % вiд Статутного капiталу Товариства. Попрацю-
вала на посадi: з 03.04.2015 р.

Посадова особа Товариства непогашеної судимостi немає. Рiшення про 
припинення повноважень Член Наглядової ради Школьнiк Iрина 
Володимирiвна прийнято 12.03.2018 року на чергових загальних зборах 
(кворум 91,453 %), протокол за № 24. Паспортнi вiдомостi: Згода фiзичної 
особи на розкриття паспортних даних не отримана.

Володiє ПIЦП 0 % вiд Статутного капiталу Товариства. Попрацювала на 
посадi: з 03.04.2015 р.

Посадова особа Товариства непогашеної судимостi немає. Рiшення про 
припинення повноважень Член Наглядової ради Ушаков Iгор Геннадiйович 
прийнято 12.03.2018 року на чергових загальних зборах (кворум 91,453 %), 
протокол за № 24. Паспортнi вiдомостi: Згода фiзичної особи на розкриття 
паспортних даних не отримана.

Володiє ПIЦП 0.5972 % вiд Статутного капiталу Товариства. Попрацю-
вала на посадi: з 03.04.2015 р.

Посадова особа Товариства непогашеної судимостi немає. Рiшення про 
обрання Члена Наглядової ради Школьнiк Iрина Володимирiвна прийнято 
12.03.2018 року на чергових загальних зборах (кворум 91,453 %), протокол 
за № 24. 

Паспортнi вiдомостi: Згода фiзичної особи на розкриття паспортних да-
них не отримана.

Володiє ПIЦП 0% вiд Статутного капiталу Товариства. Попередня поса-
да: Член НР.

Обiймала протягом своєї дiяльностi посади: заст. керiвника. Срок на 
який призначено: 3 (три) роки.

ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе ТоваРиСТво «УНIвеРСам № 7»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

1.Загальні відомості
Приватне акціонерне товариство «Завод «Артемзварювання» (код 

за ЄДРПОУ – 22860631). Місцезнаходження – 04050, м. Київ, 
вул. Мельникова, 2/10. Телефон (факс) – (044) 483-12-78. Електронна 
поштова адреса – artemsvarka@artem.ua. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет – http://artemsvarka.com.ua. Вид особливої інформації – відо-
мості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків 
простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного 
товариства).

2.Текст повідомлення
Від особи, що здійснює облік прав власності на акції ПрАТ «Завод 

«Артемзварювання» 07.03.18р. отримана інформація про зміну влас-
ника акцій, якому належить 10 і більше відсотків простих акцій акціо-
нерного товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Пер-

ша iнвестицiйна компанiя» (код за ЄДРПОУ 23534282), 
місцезнаходження м. Київ, вул. Стельмаха, 10-А – розмір частки в за-
гальній кількості акцій до змін – 24,12504%, після змін – 0%; в загаль-
ній кількості голосуючих акцій до змін – 24,20947%, після змін – 0%;

Товариство з обмеженою відповідальністю «Гольф енд кантрі 
клаб» (код за ЄДРПОУ 35212390), місцезнаходження Київська обл., 
Макарівський р-н., с. Гавроншина, Гривньовське шосе, 1 – розмір част-
ки в загальній кількості акцій до змін – 0%, після змін – 24,12504%; в 
загальній кількості голосуючих акцій до змін – 0 %, після змін – 
24,20947%.

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

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

Голова правління Устян а.а.  07.03.18р.

ПРиваТНе аКЦІоНеРНе ТоваРиСТво «Завод «аРТемЗваРюваННя»

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО» 

(код ЄДРПОУ 01880670, місцезнаходження: 21021, місто Вінниця, 
вулиця Хмельницьке шосе 122, 

електронна поштова адреса – par@01880670.pat.ua;  
тел/факс ( 0432) 43-50-85)

Дата та час проведення річних Загальних зборів акціонерів: 
20.04.2018 року о 10 год.00 хв.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: 21021, міс-
то  вінниця, вулиця Хмельницьке шосе 122, адмінбудинок Товари-
ства, зала засідань (зала засідань 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 16.04.2018 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 Ревізора Товариства за результатами перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізо-
ра.

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

6. Затвердження рішень Наглядової ради Товариства.
7. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звіт-

ності Товариства за 2017 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Това-

риства за 2017 рік.
9. Затвердження розміру річних дивідендів.
10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних 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-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 
Закону України «Про акціонерні Товариства»: www.01880670.pat.ua

Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть 
ознайомитися з матеріалами під час підготовки до загальних зборів у 
робочі дні, робочий час за місцезнаходженням товариства: місто Вінни-
ця, вулиця Хмельницьке шосе, 122, адмінбудинок Товариства, прий-
мальна (нумерація кімнат відсутня), а в день зборів – за місцем їх про-
ведення. 

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами – Ярмолюк Микола Васильович, тел.( 0432) 43-50-85.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. 
Генеральний директор ПраТ «вінницяоблпаливо» – м.в.ярмолюк.

ПРиваТНе аКЦІоНеРНе ТоваРиСТво «вІННиЦяоБлПаливо» 

ПРиваТНе аКЦІоНеРНе ТоваРиСТво 
«мУКаЧІвСьКа ФаБРиКа РеммеБлІ»

(код ЄдРПоУ 05480424)
Місцезнаходження товариства : 89600, Закарпатська область , м.Мука-

чево, вул. Крилова 70, повідомляє про проведення річних загальних зборів 
акціонерів товариства ,які відбудуться 16 квітня 2018 року ,о 10.00 , за 
адресою: м.мукачево, вул. Крилова 70, у кабінеті директора . Реєстра-
ція акціонерів проводитиметься з 9.00 год. до 9.30 год., за місцем прове-
дення зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах акціонерів товариства буде складений станом на 11 квітня 2018ро-
ку. Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати документ , що 
посвідчує особу, представникам акціонерів документ ,що посвідчує особу 
та довіреність оформлену відповідно до вимог чинного законодавства 
України . З матеріалами порядку денного 

Акціонери та їх представники мають можливість ознайомитись за адре-
сою: м. Мукачево , вул. Крилова 70 , в каб. директора , а в день проведення 
зборів – за місцем їх проведення, у робочі дні з 9.00 до 14.00, а також на 
власному сайті товариства : www.remmebli-mukach.ucoz.ua. Відповідальна 

особа за порядок ознайомлення акціонерів : директор – Левенець Б.Й. До-
відки за телефоном 0509705656. 

Перелік питань ,що виносяться на голосування :
1.Про обрання лічильної комісії.2.Про обрання голови та секретаря 

зборів.3.Про порядок проведення річних загальних зборів.4.Про прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту директора товариства за 2017  рік. 
5.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради то-
вариства за 2017рік.6.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
ревізора товариства за 2017 рік. 7.Про розподіл доходу та збитків товари-
ства за 2017рік. 
основні показники фінансово –господарської діяльності товариства 

(тис.грн.)
Найменування показника 2017/2016р. Усього активів 97.6/137.1. Основ ні 

засоби 97.6/137.1. Запаси 5.0/5.0 . Грошові кошти 0/0. Нерозподілений при-
буток 0/-130. Статутний капітал 3.1/3.1. Довгострокові зобов’язання 0/0. По-
точні зобов’язання 0/0. Чистий прибуток (збиток) -48.4/-125.0. Середньорічна 
кількість акцій 307273/307273. Чисельність працівників на кінець періоду 2/3.

директор  левенець Б.й.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №49, 13 березня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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ШаНовНІ аКЦІоНеРи
ПРиваТНоГо аКЦІоНеРНоГо ТоваРиСТва 

«СТРаХова КомПаНІя «ФоРТе» 
Місцезнаходження: 87548, Донецька обл., місто Маріуполь, вул. Зелін-

ського, будинок 41/41А, код за ЄДРПОУ 34615026 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

«ФОРТЕ» (надалі – Товариство) повідомляє, що Наглядовою радою Това-
риства (Протокол засідання Наглядової Ради Товариства № 01/18 від 
02.03.2018 р.) прийнято рішення про проведення Річних загальних зборів 
акціонерів (надалі – «Загальні збори»), які відбудуться 16 квітня 2018 року, 
за адресою: 87548, донецька обл., місто маріуполь, вул. Зелінського, 
будинок 41/41а, офіс 1.

Реєстрація акціонерів проводиться з 10.00 годин до 10.45 годин. 
Початок Загальних зборів об 11.00 годині. 
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в За-

гальних зборах – 10 квітня 2018 року (станом на 24.00) .
Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку 

осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а 
саме, на 02 березня 2018р.) – 15 000 (п’ятнадцять тисяч) штук простих 
іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату скла-
дення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення За-
гальних зборів, а саме, на 02 березня 2018р.) – 15 000 (п’ятнадцять тисяч) 
штук простих іменних акцій.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1.Обрання членів лічильної комісії. 
2.Затвердження регламенту, порядку проведення Річних Загальних 

Зборів та порядку голосування.
3. Обрання головуючого та секретаря Річних Загальних Зборів.
4. Звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2017 році. 

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за результатами діяльності у 

2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
Ради Товариства.

6. Звіт Ревізора за результатами діяльності у 2017 році. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.

7. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 
2017 році.

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності 
Товариства у 2017 році. Затвердження розміру річних дивідендів.

9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які 
можуть вчинятися протягом року, визначення їх характеру та сукупної гра-
ничної вартості.

10. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства та затвер-
дження його нової редакції.

11. Про визначення уповноваженої особи Товариства, якій надаються 
повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів 
про прийняття Річними Загальними Зборами акціонерів Товариства рішен-
ня, проведення реєстрації змін до Статуту.

12. Припинення повноважень лічильної комісії.
Інформація з проектами рішень щодо питань, включених до проекту по-

рядку денного, розміщена на власному веб-сайті за адресою -http://forte-ic.
com/ua/.

Для участі в Річних Загальних зборах акціонерам необхідно мати при 
собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акці-
онерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує 
особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законо-
давства. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних 
зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими 
посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчу-
ватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі 
та голосування на річних Загальних зборах від імені юридичної особи ви-
дається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими 
документами.

Представником акціонера на річних Загальних зборах Товариства може 
бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представ-
ником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Річних Загальних збо-
рах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа 
юридичної особи.

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

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на річних Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має 
право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на річних 
Загальних зборах Товариства. 

Надання довіреності на право участі та голосування на річних Загаль-
них зборах не виключає право участі на цих річних Загальних зборах акціо-
нера, який видав довіреність, замість свого представника. 

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних 
зборів до дати прове дення річних Загальних зборів Товариства акціонери 
мають можливість ознайо ми тися з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку ден ного та проектом (проектами) рішення з 
питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 87548, Доне-
цька обл., місто Маріуполь, вул. Зелінського, будинок 41/41А, оф. 1, у робо-
чі дні, робочий час з 9-00 годин до 18-00 годин. В день проведення Загаль-
них зборів – також у місці їх проведення за адресою: 87548, Донецька обл., 
місто Маріуполь, вул. Зелінського, будинок 41/41А, офіс 1. Особа, відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Голова Прав-
ління Чорний М.М. (посада – ФІО).

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення річних За-
гальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, нада-
них акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін 
до зазначених документів у зв'язку із змінами в проекті порядку денного чи 
у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше 
ніж за 10 (десять) днів до дати проведення річних Загальних зборів.

Товариство до початку річних Загальних зборів у встановленому ним 
порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання 
акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних За-
гальних зборів та порядку денного річних Загальних зборів до дати прове-
дення річних Загальних зборів (до ДАТА ЗБОРІВ.). Товариство має право 
надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. 

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, 
включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товари-
ства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 
річних Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів 
Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних Загаль-
них зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку 
денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропози-
ція до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства пода-
ється в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціоне-
ра, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту 
пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/
або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціоне-
ром до складу органів Товариства.

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

Зміни до проекту порядку денного річних Загальних зборів вносяться 
лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонова-
них питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих 
акціонерами питань або проектів рішень.

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

Найменування показника Період
Звітний 
(2017 р.)

Попередній 
(2016р.)

Усього активів 283525 246006
Основні засоби 246 373
Довгострокові фінансові інвестиції 7888 5165
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість 218679 126549
Грошові кошти та їх еквіваленти 847 26
Нерозподілений прибуток -32345 -49185
Власний капітал 32331 15491
Статутний капітал 15000 15000
Довгострокові зобов’язання 51545 46831
Поточні зобов’язання 199649 183684
Чистий прибуток (збиток) 16840 -49185
Середньорічна кількість акцій (шт.) 15000 15000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- - 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- - 

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

2 2

Телефон для довідок: (062)-940-98-83
Уповноважений Наглядовою радою
Голова Правління 
ПРаТ «СК «ФоРТе»  м.м. Чорний
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до уваги акціонерів
Приватного акціонерного товариства «РІТм» 

(ідентифікаційний код 36376078, місцезнаходження Товариства: 
Україна, 03150, м. Київ, вул. Панаса любченка, 15, далі – 

Товариство)
Повідомляємо вас про проведення річних загальних зборів 

ПраТ «РІТм» (далі – загальні збори)!
Місце реєстрації учасників та проведення загальних зборів: 03150, 

м. Київ, вул. Панаса любченка (Загородня), 15, кімната 102.
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представни-

ків акціонерів) для участі у загальних зборах: 24.04.2018 року, з 09 го-
дини 20 хвилин до 09 години 50 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) загальних зборів: 24.04.2018 
року о 10 годині 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у за-
гальних зборах: 18.04.2018 року (станом на 24 годину).

ПРоеКТ ПоРядКУ деННоГо:
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів.
Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів 

лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Петрика Євгена 
Олексійовича та члена лічильної комісії Корнєєвої Таміли Анастасіїв-
ни.

2. Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних збо-
рів.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок проведення (ре-
гламент) загальних зборів:

Звіт Директора Товариства – до 20 хв.
Звіт Наглядової ради, звіт Ревізора та інші доповіді по питанням 

порядку денного – до 10 хв.
Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.
Повторні виступи – до 2 хв.
Відповіді на запитання – до 3 хв.
Зауваження по процедурі ведення загальних зборів – до 2 хв.
Запитання доповідачам подавати голові загальних зборів в пись-

мовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або наймену-
вання юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізи-
тів, не розглядатимуться.

3. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення 
за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Взяти до відома звіт Директора Товариства про 
результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2017 рік.

4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2017 рік та прий-
няття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Взяти до відома звіт Наглядової ради Товари-
ства про роботу за 2017 рік.

5. Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за на-
слідками його розгляду та затвердження висновку Ревізора за 
2017 рік. 

Проект рішення: Взяти до відома звіт Ревізора Товариства про 
роботу за 2017 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства, в тому 

числі річну фінансову звітність Товариства, за 2017 рік.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 

2018 рік.
Проект рішення: Затвердити основні напрями діяльності Товари-

ства на 2018 рік.
8. Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих 

за підсумками роботи у 2017 році.
Проект рішення: Визначити, що збитки, отримані Товариством у 

2017 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товари-
ством у майбутніх роках.

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

Проект рішення: 
1. Внести зміни до Статуту Товариства, у зв’язку з приведенням 

його у відповідність до вимог чинного законодавства України, шля-
хом викладення в новій редакції.

2. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписа-
ти Статут Товариства у новій редакції. 

3. Доручити Директору Товариства Манзенку Віктору Олексан-
дровичу (з правом передоручення) здійснити в установленому зако-

нодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту 
Товариства.

10. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2018-2019 
роки.

Проект рішення: Встановити такі чіткі цілі діяльності Товари-
ства на 2018-2019 роки:

- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення 
прибутковості та ефективності, нарощування темпів господар-
ської діяльності.

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 осіб-підприємців та громадських 
формувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено 
статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридич-
ної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосу-
вання на загальних зборах Товариства;

представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чин-
ним законодавством України довіреність, яка надає представнику пра-
во на участь та голосування на загальних зборах Товариства. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосу-
вання 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, відведе-
ного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право за-
мінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію 
та директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах осо-
бисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька 
представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, дові-
реність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у 
спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на 
загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або 
їх загальним представником.

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

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 місцезнаходженням Товариства: 03150, м. Київ, вул. 
Панаса Любченка (Загородня), 15, кімната 102, у робочі дні, робочі 
години, а в день проведення загальних зборів – за місцем проведення 
загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами – директор Товариства Манзенко Вік-
тор Олександрович. Акціонери мають право не пізніше початку загаль-
них зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, 
включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку 
денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку 
денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення 
загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу 
за місцезнаходженням 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. З запитаннями та роз’ясненнями 
щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціо-
нери можуть звертатися до директора Товариства Манзенка Віктора 
Олександровича за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про прове-
дення загальних зборів, складеним станом на 01.03.2018 року, загальна 
кількість простих іменних акцій Товариства становить 5606700 штук, за-
гальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 5606648 штук.

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

довідки за телефоном: (044) 529-71-37.

ПРиваТНе аКЦІоНеРНе ТоваРиСТво «РІТм»
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ШаНовНІ аКЦІоНеРи
ПРиваТНоГо аКЦІоНеРНоГо ТоваРиСТва 
«СТРаХова КомПаНІя «аСКо медСеРвІС» 

Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Горького, будинок 122, код за 
ЄДРПОУ 13550765

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
«АСКО МЕДСЕРВІС» (надалі – Товариство) повідомляє, що Наглядовою 
радою Товариства (протокол засідання Наглядової Ради № 77 від 
02.03.2018 р.) прийнято рішення про проведення Річних загальних зборів 
акціонерів (надалі – «Загальні збори»), які відбудуться 16 квітня 2018 року, 
за адресою: 03150, м. Київ, вул. Горького, будинок 122, офіс 1.

Реєстрація акціонерів проводиться з 10.00 годин до 10.45 годин. 
Початок Загальних зборів об 11.00 годині. 
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в За-

гальних зборах – 10 квітня 2018 року (станом на 24.00) .
Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку 

осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а 
саме, на 02 березня 2018р.) – 70 000 (сімдесят тисяч) штук простих іменних 
акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату скла-
дення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення За-
гальних зборів, а саме, на 02 березня 2018р.) – 70 000 (сімдесят тисяч) 
штук простих іменних акцій.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1.Обрання членів лічильної комісії. 
2.Затвердження регламенту, порядку проведення Річних Загальних 

Зборів та порядку голосування.
3. Обрання головуючого та секретаря Річних Загальних Зборів.
4. Звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2017 році. 

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за результатами діяльності у 2017 

році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради То-
вариства.

Проект рішення:
6. Звіт Ревізора за результатами діяльності у 2017 році. Прийняття рі-

шення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
7. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 

2017 році.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності 

Товариства у 2017 році. Затвердження розміру річних дивідендів.
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік та 

перший квартал 2019 року.
10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 

які можуть вчинятися протягом року, визначення їх характеру та сукупної 
граничної вартості.

11. Про дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства.
12. Про обрання Ревізора Товариства та затвердження умов цивільно-

правового/трудового договору (контракту) з Ревізором. 
13. Про зміну місцезнаходження Товариства.
14. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства та затвер-

дження його нової редакції.
15. Про визначення уповноваженої особи Товариства, якій надаються 

повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів 
про прийняття Річними Загальними Зборами акціонерів Товариства рішен-
ня, проведення реєстрації змін до Статуту.

16. Припинення повноважень лічильної комісії.
Інформація з проектами рішень щодо питань, включених до проекту поряд-

ку денного, розміщена на власному веб-сайті за адресою – http://ams.com.ua/.
Для участі в Річних Загальних зборах акціонерам необхідно мати при 

собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акці-
онерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує 
особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законо-
давства. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних 
зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими 
посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчу-
ватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі 
та голосування на річних Загальних зборах від імені юридичної особи ви-
дається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими 
документами.

Представником акціонера на річних Загальних зборах Товариства може 
бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представ-
ником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Річних Загальних збо-
рах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа 
юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах 
Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік пи-
тань, порядку денного річних Загальних зборів із зазначенням того, як і за 
яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 
річних Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як пе-

редбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить за-
вдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосу-
вання на річних Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на річних Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має 
право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на річних 
Загальних зборах Товариства. 

Надання довіреності на право участі та голосування на річних Загаль-
них зборах не виключає право участі на цих річних Загальних зборах акці-
онера, який видав довіреність, замість свого представника. 

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних 
зборів до дати прове дення річних Загальних зборів Товариства акціонери 
мають можливість ознайо ми тися з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку ден ного та проектом (проектами) рішення з 
питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 03150, м. Київ, 
вул. Горького, будинок 122, оф. 1, у робочі дні, робочий час з 9-00 годин до 
18-00 годин. В день проведення Загальних зборів – також у місці їх прове-
дення за адресою: 03150, м. Київ, вул. Горького, будинок 122, оф. 1. Особа, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Голова 
Правління Іваненко Ю.С. (посада – ФІО).

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення річних За-
гальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, нада-
них акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін 
до зазначених документів у зв'язку із змінами в проекті порядку денного чи 
у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше 
ніж за 10 (десять) днів до дати проведення річних Загальних зборів.

Товариство до початку річних Загальних зборів у встановленому ним 
порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання 
акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних За-
гальних зборів та порядку денного річних Загальних зборів до дати прове-
дення річних Загальних зборів (до ДАТА ЗБОРІВ.). Товариство має право 
надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. 

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, 
включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товари-
ства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 
річних Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів 
Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних Загаль-
них зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку 
денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропози-
ція до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства пода-
ється в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціоне-
ра, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту 
пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/
або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціоне-
ром до складу органів Товариства.

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

Зміни до проекту порядку денного річних Загальних зборів вносяться 
лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонова-
них питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих 
акціонерами питань або проектів рішень.
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис. грн.)*
Найменування показника Період

Звітний 
(2017 р.)

Попередній 
(2016р.)

Усього активів 363 881 319 646
Основні засоби 113 355 34 261
Довгострокові фінансові інвестиції 550 28 919
Запаси 383 63
Сумарна дебіторська заборгованість 54 403 36 153
Грошові кошти та їх еквіваленти 61 292 32 219
Нерозподілений прибуток 1 466 18 002
Власний капітал 129 982 67 130
Статутний капітал 25 200 25 200
Довгострокові зобов’язання 93 925 203 891
Поточні зобов’язання 139 974 48 625
Чистий прибуток (збиток) -12 576 3 934
Середньорічна кількість акцій (шт.) - -
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

12 12

Телефон для довідок: (044) 247- 40- 80
Уповноважений Наглядовою радою
Голова Правління 
ПРаТ «СК «аСКо медСеРвІС»  ю.С. Іваненко 
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Повідомлення  
про проведення річних загальних зборів акціонерів.

Приватне акціонерне товариство «страхова компанія «місто»
( код за ЄДРПОУ 33295475,  

місцезнаходження: 21050, місто Вінниця, вулиця Хлібна, будинок 25,
електронна поштова адреса info@ic-misto.com.ua, 

 тел./факс (0432) 50-81-08).
Дата та час проведення річних Загальних зборів акціонерів: 

17.04.2018 року о 10 год.00 хв., 
Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: 21050, місто 

вінниця, вулиця Хлібна,25, кабінет Голови Правління (кабінет Голо-
ви Правління нумерації не має). 

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних За-
гальних зборах Товариства: з 9 год.30 хв. до 9 год. 50 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річ-
них Загальних зборах на 24 годину 11.04.2018 року.

Для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства при собі 
необхідно мати:

- паспорт або документ, що його заміняє;
- представникам акціонерів та юридичним особам – доручення, 

оформлене згідно з чинним законодавством України та документ, що по-
свідчує особу представника. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосуван-
ня на Загальних зборах своєму представникові (або кільком представни-
кам) та має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представ-
ника на Загальних зборах. Надання довіреності не позбавляє його права 
участі на цих Загальних зборах замість свого представника. Довіреність, 
видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом а також може по-
свідчуватися 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 по-
рядку денного Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного 
Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища 
(найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому ак-
цій, 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.Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів 
Товариства.

3. Затвердження регламенту проведення річних Загальних зборів ак-
ціонерів, затвердження способу засвідчення бюлетенів та порядку голо-
сування на зборах.

4. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства 
за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту..

5. Звіт Наглядової ради про підсумки фінансово-господарської діяльнос-
ті Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.

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

8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Това-
риства за 2017 рік.

9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 
одного року з дати прийняття такого рішення.

Адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рі-
шень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та 
інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про 
акціонерні Товариства»: http://www.ic-misto.com.ua

Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть 
ознайомитися з матеріалами під час підготовки до загальних зборів у ро-
бочі дні, робочий час за адресою Товариства: 21050, місто Вінниця, вули-
ця Хлібна, 25, кабінет начальника юридичного департаменту (нумерація 
кабінетів відсутня), а в день проведення річних Загальних зборів – за 
місцем їх проведення. 

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами, – Голова Правління Крамер Г.Л., тел.(0432) 50-81-08. 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. 
Голова Правління ПраТ «Страхова компанія «місто» Крамер Г.л.

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів 
акціонерів.

Приватне акціонерне товариство 
«ямпільський кар’єр»

(Код за ЄДРПОУ 03567492, місцезнаходження: 24500, Вінницька 
область, Ямпільський район,

місто Ямпіль, вулиця М.Козачинського, будинок 4;
ел.поштова адреса – par@03567492.pat.ua; тел./факс (04336) 

21486).
Дата та час проведення річних Загальних зборів акціонерів: 

20.04.2018 року о 10 год.00 хв. 
Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: 24500, він-

ницька область, ямпільський район, місто ямпіль, вулиця м. Ко-
зачинського, будинок 4, адмінбудинок, кімната засідань (кімната 
засідань нумерації не має).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних 
Загальних зборах Товариства: з 9 год.30 хв. до 9 год. 50 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
річних Загальних зборах на 24 годину 16.04.2018 року.

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

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на Загальних зборах своєму представникові (або кільком представникам) 
та має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника 
на Загальних зборах. Надання довіреності не позбавляє його права участі 
на цих Загальних зборах замість свого представника. Довіреність, 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, ак-
ціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до про-
екту порядку денного Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку 
денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням 
прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належ-
них 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 акціо-
нерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

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

3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 
2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

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

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) То-
вариства за 2017 рік.

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

Адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рі-
шень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного 
та інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України 
«Про акціонерні Товариства»: – www.03567492.pat.ua.

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: 24500, Вінницька об-
ласть, Ямпільський район, місто Ямпіль, вулиця М.Козачинського, 4, 
адмінбудинок, бухгалтерія (нумерація кабінетів відсутня), а в день збо-
рів за місцем їх проведення. Відповідальний – Кищук Валерій Васи-
льович, тел. для довідок (04336) 2-14-86.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. 
директор ПраТ «ямпільський кар’єр» валерій васильович Кищук.

ПРиваТНе аКЦІоНеРНе ТоваРиСТво «СТРаХова КомПаНІя «мІСТо»

ПРиваТНе аКЦІоНеРНе ТоваРиСТво «ямПІльСьКий КаР’ЄР»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРиваТНе аКЦІоНеР-
Не ТоваРиСТво  
«аГРоІНФоРмСеРвІС»

2. Код за ЄДРПОУ 00915219
3. Місце знаходження 14038, м. Чернігів, пр-кт Перемоги, 

129 
4. Міжміський код, телефон та факс (04622)34183 (04622)34183
5. Електронна поштова адреса office@tehnoteks.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття іформації

http://00915219.smida.gov.ua/

7. Вид особливої іформації Зміна складу посадових oci6 
емітента

II. Текст повідомлення
Відповідно до рішення загальних з6opiв акціонерів від 12.03.2018 р. відбулись 

зміни в складі посадових oci6 емітента, а саме: Звільнено:
1. Директор Осипенко Юрій 1ванович (згоду на розкриття паспортних 

даних посадова особа не надала), володіє 51,5311 % акцій в статутному 
капіталі AT. Рішення прийнято загальними зборами акцюнерів 12.03.2018р. 
Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини. Посадова особа перебувала на посаді з 13.03.2015р.

2. Голова наглядової ради Осипенко Сергій 1ванович (згоду на розкрит-
тя паспортних даних посадова особа не надала), володіє 42,9428 % акцій 
в статутному капіталі AT. Рішення прийнято загальними зборами акщонерів 
12.03.2018р. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини. Посадова особа перебувала на посад з 13.03.2015р.

3. Член наглядової ради Мондрус Людмила 1ванівна (згоду на розкрит-
тя паспортних даних посадова особа не надала), володіє 0,0004 % акцій в 
статутному капіталі AT. Рішення прийнято загальними зборами aкціонерів 
12.03.2018р. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини. Посадова особа перебувала на посаді з 13.03.2015р.

4. Член наглядової ради Костіна Hiнa Михайлівна(згоду на розкриття 
паспортних даних посадова особа не надала), володіє 0,0009 % акцій в 
статутному капіталі AT. Рішення прийнято загальними зборами акціонерів 
12.03.2018р. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини. Посадова особа перебувала на nocaдi з 13.03.2015р.

5. Головний бухгалтер Мондрус Людмила 1ванівна (згоду на розкриття 
паспортних даних посадова особа не надала), володіє 0,0004 % акцій в ста-
тутному капіталі AT підстава для звільнення власне бажання,наказ № 2-К від 
12.03.2018р. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини. Посадова особа перебувала на посад з 16.04.1993р.

Обрано:
1. Директор Осипенко Юрій 1ванович (згоду на розкриття паспортних даних 

посадова особа не надала), володіє 51,5311 % акцій в статутному капіталі AT. 
Рішення прийнято загальними зборами акціонерів 12.03.2018р. Посадова особа 
не мае непогашеної судимости за корисливі та посадові злочини. Обрано тер-
міном на 3 роки. Попередня посада – Директор ПрАТ «Агроінформсервіс».

2. Член наглядової ради Осипенко Сергій 1ванович (згоду на розкриття пас-
портних даних посадова особа не надала), володіє 42,9428 % акцій в статутному 
капіталі AT. Рішення прийнято загальними зборами акціонерів 12.03.2018р. По-
садова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. 
Посадова особа перебувала на посад з 13.03.2015 р. Обрано терміном на 3 роки. 
Попередня посада – Голова Наглядової ради ПрАТ «Агроінформсервіс».

3. Член наглядової ради Мондрус Людмила 1ванівна (згоду на розкриття 
паспортних даних посадова особа не надала), володіє 0,0004 % акцій в статут-
ному капіталі AT. Рішення прийнято загальними зборами aкціонерів 12.03.2018р. 
Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини. Посадова особа перебувала на посад з 13.03.2015р. Обрано терміном на 
3 роки. Попередня посада – Член Наглядової ради ПрАТ «Агроінформсервіс».

4. Член наглядової ради Костіна Hiнa Михайлівна(згоду на розкриття пас-
портних даних посадова особа не надала), володіє 0,0009 % акцій в статутному 
капіталі AT. Рішення прийнято загальними зборами акщонерів 12.03.2018р. По-
садова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. 
Посадова особа перебувала на nocaдi з 13.03.2015р. Обрано терміном на 3 роки. 
Попередня посада – Член Наглядової ради ПрАТ «Агроінформсервіс».

5. Голова наглядової ради Осипенко Сергій 1ванович (згоду на розкриття 
паспортних даних посадова особа не надала), володіє 42,9428 % акцій в ста-
тутному капіталі AT.Рішення про обрання Голови наглядової ради з числа об-
раних на загальних зборах акціонерів 12.03.2018 р. членів наглядової ради 
розглядалось на засіданні наглядової ради протокол № 3 від 12.03.2018 р. 

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

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

директор  ю.І.осипенко

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів 
ПраТ «Нові Технології»

(код ЄДРПОУ 31088991, місцезнаходження: вул. вул. Маланюка (колишня 
С.Сагайдака) 101)

Шановні акціонери!
ПРиваТНе аКЦІоНеРНе ТоваРиСТво «НовІ ТеХНолоГІї» («Това-

риство») повідомляє, що 29 березня 2018 року о 12.00 годині за адресою: 
Україна, м. Київ, вул. маланюка (колишня Степана Сагайдака) 101, кім-
ната 201, відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Товариства. 
Позачергові загальні збори акціонерів Товариства скликаються на підставі 
п. 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», оскільки цього 
вимагають інтереси Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових за-
гальних зборах відбудеться 29 березня 2018 року з 11.30 год. до 11.55 год. 
за вказаною адресою.

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 год. 23 березня 2018 року.

ПоРядоК деННий ПоЗаЧеРГовиХ  
ЗаГальНиХ ЗБоРІв аКЦІоНеРІв Та ПРоеКТи РІШеНь:

1. Обрання членів лічильної комісії.
Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі Новіка М.О. та Са-

міляк О.І. Визначити, що повноваження лічильної комісії припиняються з 
моменту закриття цих загальних зборів.

2. Обрання голови та секретаря зборів.
Проект рішення: Обрати Головою позачергових загальних зборів Пана-

совського В.В., а секретарем – Луненко С.В.
3. Придбання у громадянина України Росчепій Геннадія Валерійовича 

частки у статутному капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛь-
НІСТЮ «НОВИЙ ЖИТЛО-БУД-КОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ 41978368) у роз-
мірі 100 грн., що становить 100% статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБ-
МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛьНІСТЮ «НОВИЙ ЖИТЛО-БУД-КОМПЛЕКС» (код 
ЄДРПОУ 41978368) за ціною 100 грн.

Проект рішення: Погодити придбання у громадянина України Росчепій 
Геннадія Валерійовича частки у статутному капіталу ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВИЙ ЖИТЛО-БУД-КОМПЛЕКС» 
(код ЄДРПОУ 41978368) у розмірі 100 грн., що становить 100% статут-
ного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НО-
ВИЙ ЖИТЛО-БУД-КОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ 41978368) за ціною 100 грн.

4. Про проведення незалежної оцінки нежитлової будівлі, яка перебуває 
на балансі ПрАТ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» та розташована за адресою: місто 
Київ, вулиця Маланюка 101.

Проект рішення: Погодити проведення незалежної оцінки нежитлової 
будівлі, яка перебуває на балансі ПрАТ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» та розташо-
вана за адресою: місто Київ, вулиця Маланюка 101.

5. Про уповноваження директора ПрАТ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» Луненка С.В. 
з правом передоручення здійснити всі дії та підписати всі необхідні докумен-
ти, необхідні для виконання рішень, прийнятих в пп. 3 – 4 порядку денного.

Проект рішення: уповноважити директора ПрАТ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» 
Луненка С.В. з правом передоручення здійснити всі дії та підписати всі 
необхідні документи, необхідні для виконання рішень, прийнятих в пп. 3 – 4 
порядку денного.

Відповідно до пп. 7 п. 3 статті 35 Закону України «Про акціонерні товари-
ства» («Закон»), повідомляємо акціонерів про наступні права, надані відпо-
відно до вимог статей 36 та 38 Закону:

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а пред-
ставникам акціонерів — паспорт та довіреність на право представляти інте-
реси акціонерів на позачергових загальних зборах, оформлену згідно з ви-
могами чинного законодавства. Акціонер має право призначити свого 
представника постійно або на певний строк. Представником акціонера на 
загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридич-
ної особи. Акціонер має право у будь-який момент змінити свого представни-
ка, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціо-
нером відповідного органу товариства про призначення, заміну або 
відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів 
електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний докумен-
тообіг. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, ви-
дана акціонером фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими 
посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посідчуватись 
депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку порядку. Акціонер має право видати довіреність 
на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм пред-

ПРиваТНе аКЦІоНеРНе ТоваРиСТво «НовІ ТеХНолоГІї»
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ставникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого 
представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання дові-
реності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає 
право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, за-
мість свого представника. Довіреність на право участі та голосування на за-
гальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голо-
сування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із 
зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. 
Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати 
саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не 
містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо 
голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Під час прове-
дення загальних зборів акціонерів мають бути присутні акціонери, представ-
ники акціонерів, члени реєстраційної комісії, члени тимчасової лічильної ко-
місії, члени лічильної комісії, секретар загальних зборів акціонерів, голова 
загальних зборів акціонерів, члени Наглядової ради, члени Правління, члени 
Ревізійної комісії, особи, визначені наказом Голови Правління Товариства та 
представники компетентних органів, які мають право бути присутніми на за-
гальних зборах акціонерів відповідно до вимог чинного законодавства Украї-
ни. У реєстрації акціонера (його представника) для участі у позачергових 
загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі від-
сутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу 
акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також 
документів, що підтверджують повноваження представника на участь у по-
зачергових загальних зборах акціонерів товариства, а також у разі відсутнос-
ті акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах, складеному за 3 (три) робочих дні до дня проведення позачергових 
загальних зборів акціонерів, станом на 24.00 год. 23 березня 2018 року.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають 
право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати 
надіслання акціонерам даного повідомлення до 29 березня 2018 року (включ-
но) кожний робочий день, з 10.00 год. до 18.00 год. за адресою: Україна, 
м. Київ, вул. Маланюка (колишня Степана Сагайдака) 101, кімната 201. Від-
повідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів по-
садова особа – Директор Луненко С.В. або уповноважена ним інша особа.

29 березня 2018 року ознайомлення акціонерів з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці 
проведення реєстрації для участі у позачергових загальних зборах та у 
місці проведення загальних зборів акціонерів.

Додатково повідомляємо про наступне. Після надання цього повідомлен-
ня Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціоне-
рам або з якими вони мають можливість ознайомитися, крім змін до зазна-
чених документів у зв’язку із змінами в порядку денному чи у зв’язку з 
виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 
10 днів до дати проведення зборів. Письмові відповіді на письмові запитан-
ня акціонерів, щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів 
надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим по-
штовим листом протягом 2-х робочих днів з дати отримання письмового 
запитання, але не пізніше дати проведення зборів. Акціонери Товариства 

мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку 
денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо 
кандидатів до складу органів товариства — не пізніше ніж за сім днів до дати 
проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до 
проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих 
питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного 
товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат 
представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонуєть-
ся на посаду члена наглядової ради — незалежного директора. Пропозиція 
до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства по-
дається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціо-
нера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, 
змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу 
та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціоне-
ром до складу органів товариства. Товариство приймає рішення про вклю-
чення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рі-
шень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує 
порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, а щодо 
кандидатів до складу органів товариства — не пізніше ніж за чотири дні до 
дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які 
сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають 
обов’язковому включення до проекту порядку денного загальних зборів. 
Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропо-
зиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків 
голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціоне-
рами 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 пропозиція 
щодо кандидатури для обрання директора або призначення особи, яка тим-
часово здійснюватиме його повноваження. Така пропозиція надається не 
пізніше ніж за сім днів до проведення Зборів.

Зміни про проекту порядку денного зборів вносяться лише шляхом вклю-
чення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариства 
не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або 
проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку ден-
ного зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 від-
сотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціоне-
рами 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 включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів Товари-
ством надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийнят-
тя. 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.

повідомляє, що 20 квітня 2018 року о 15 год. 00 хв. відбудуться за-
гальні збори акціонерів за адресою: Хмельницька область, м. Славута, 
вул. Привокзальна, 66, кабінет директора.

Реєстрація акціонерів буде проводитись з 14.40 год. до 15. 00 год. у 
день та за місцем проведення зборів (згідно переліку акціонерів, які ма-
ють право на участь у загальних зборах, складеного на 17 квітня 
2018 року). Для участі у зборах акціонери повинні мати паспорт, що по-
свідчує особу. Представник акціонера повинен мати паспорт, що посвід-
чує особу та доручення на право участі у зборах.

Порядок денний загальних зборів акціонерів:
1. Про обрання Лічильної комісії, Голови і секретаря Загальних зборів 

акціонерів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів.
2. Про затвердження Звіту директора про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
3. Про затвердження Звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
4. Про затвердження Звіту і висновків Ревізора за 2017 рік.
5. Про затвердження балансу та звіту про фінансові результати діяль-

ності Товариства у 2017 році.
6. Про затвердження розподілу прибутку за 2017 рік, оголошення річ-

них дивідендів, затвердження строку та порядку виплати оголошених 
дивідендів.

Акціонери Товариства можуть особисто ознайомитись з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у кабінеті 
директора Товариства за адресою: м. Славута, вул. Привокзальна, 66 у 
робочий час.

основні показники фінансово-господарської діяльності
ПраТ «об’єднання «Прогрес» ( тис. грн.)

Найменування показника Період
 звітний попередній

Усього активів  94 162 72 835
Основні засоби  13 712  14 984
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси  17 690 16 219
Сумарна дебіторська заборгованість  43 578 30 270
Грошові кошти та їх еквіваленти  8 253  2 230 
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал  46 102  36 128
Статутний капітал 221 221
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання  48 060 36 700
Збиток «-», Прибуток «+»  + 10 365  + 3 136 
Середньорічна кількість акцій 44 284 44 284
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду, 
(осіб)

 114  119

Телефон для довідок: (03842) 7-19-03 
директор  Скомаровський в.в.

ПРиваТНе аКЦІоНеРНе ТоваРиСТво «оБ’ЄдНаННя «ПРоГРеС» 
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Шановний акціонер!

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе ТоваРиСТво 
«БІлоЦеРКІвСьКий Завод ЗалІЗоБе-
ТоННиХ КоНСТРУКЦІй» (надалі – «Товариство») 
інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів 

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

Зборах: 23 квітня 2018 року з 11 години 00хвилин до 11 годин 20 хви-
лин.

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 23 квітня 2018 року об 
11-30 годині.

Місце реєстрації акціонерів та проведення Зборів: 09113 Київська 
область, м. Біла Церква, вул. Січневого прориву 39, актовий зал 
адміністративного приміщення.

Місцезнаходження Товариства: 09113 Київська область, м. Біла 
Церква, вул. Січневого прориву, 39.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Зборах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні 
до дня проведення Зборів 17 квітня 2018 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проек-

том порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Това-

риства.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління 

за 2017 рік про результати фінансово-господарської діяльності Това-
риства за 2017 рік.

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

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

6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
8. Про розгляд і затвердження основних напрямів діяльності Това-

риства на 2018 рік.
9. Про прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного 

на приватне, про прийняття рішення про зміну найменування Товари-
ства.

10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення 
його у новій редакції.

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

12. Про скасування дії Положень: «Про загальні збори акціонерів 
Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Ревізійну комі-
сію Товариства», «Про Правління Товариства», Кодексу корпоратив-
ного управління Товариства.

13. Про затвердження в новій редакції положень: «Про загальні 
збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Білоцерків-
ський завод залізобетонних конструкцій», «Про Наглядову раду При-
ватного акціонерного товариства «Білоцерківський завод залізобетон-
них конструкцій», «Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного 
товариства «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій», «Про 
Правління Приватного акціонерного товариства «Білоцерківський за-
вод залізобетонних конструкцій», Кодексу корпоративного управління 
Приватного акціонерного товариства «Білоцерківський завод залізо-
бетонних конструкцій».

14. Про прийняття рішень про попереднє схвалення укладення То-
вариством значних та інших правочинів.

15. Про прийняття рішення про вчинення Товариством правочину із 
заінтересованістю.

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

17. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
18. Про обрання голови Наглядової ради Товариства.
19. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових 

договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової 
ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка упов-
новажується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядо-
вої ради Товариства.

адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація 
з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного, а також інформацію, зазначену в ч.4 ст.35 Зако-
ну України «Про акціонерні товариства» – www.zbk.com.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 

можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів: кожен акціо-
нер, направивши на адресу Товариства відповідну письмову вимогу, 
може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 
09113, Київська область, м. Біла Церква, вул. Січневого прориву 39, 
актовий зал адміністративного приміщення кожного робочого дня з 
09.00 до 16.00 години, за виключенням обідньої перерви з 12.00 до 
13.00 години, а в день проведення Зборів – також у місці їх проведен-
ня. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми – Голова Правління Товариства Хромова Г.С. Документи в електрон-
ній формі надаються безоплатно, а у письмовій формі – на платній 
основі і відповідно до умов затверджених Наглядовою радою Товари-
ства.

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

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про про-
ведення 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 пись-
мові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного 
загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

- вносити 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 пізні-
ше 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 про-
позицій до проекту порядку денного.

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

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

них та фізичних осіб).
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 посвід-
чуватися депозитарною установою у встановленому Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на 
право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної 
особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це 
її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах 
акціонерного 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: (04563) 4-05-95.
основні показники фінансово-господарської діяльності Товари-

ства (тис. грн.)
Найменування показника Звітний

2017 р.
Попере-

дній
2016 р.

Усього активів 56213 42618
Основні засоби (за залишковою вартістю) 12496 10712
Запаси 13910 9399
Сумарна дебіторська заборгованість 7335 4516
Гроші та їх еквіваленти 21316 17102
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 50055 35780
Власний капітал 51874 37599
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 1486 1486
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 188 251
Поточні зобов’язання і забезпечення 4151 4768
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

14275 13456

Середньорічна кількість акцій (шт.) 5942720 5942720
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

2.40210 2.26428

Наглядова Рада ПаТ «Білоцерківський завод ЗБК»
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛИСИЧАНСьКА НАФТОВА 

ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ»
2. Код за ЄДРПОУ 
32292929
3. Місцезнаходження 
93113 Лисичанськ В.Сосюри(Свердлова)371 оф 1-А
4. Міжміський код, телефон та факс 
06451,7-27-00 9-35-77
5. Електронна поштова адреса 
ZAOLINIK@rosneft.ru
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
Посадова особа Марченко Наталія Анатоліївна (згоди на розкриття пас-

портних даних не надано), призначена на посаду Головний бухгалтер. Рі-
шення про подовження терміну повноважень Головного бухгалтера прий-
нято Генеральним директором ПРАТ «ЛИНІК» 05.03.2018 р. Зміст 
рішення  - На посаді Головного бухгалтера ПРАТ «ЛИНІК» подовжено тер-
мін повноважень (призначено) Марченко Наталії Анатоліївни. Підстава 
прийняття рішення – рішення про подовження терміну повноважень Голов-
ного бухгалтера було прийнято у зв'язку з подовженням періоду його робо-
ти на невизначений строк. Подовження терміну повноважень посадової 
особи здійснено на підставі Наказу №0350-ЛС від 05.03.2018р. «По осо-
бовому складу» відповідно до Статуту ПРАТ «ЛИНІК» та вимог законодав-
ства України. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Цій особі 
акції ПРАТ «ЛИНІК» не належать. Відомостей щодо наявності у посадової 
особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Строк, на який призначено особу: на невизначений строк. Інші посади, 
які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ «РН Бізнессервіс-
Україна» менеджер по взаємодії з клієнтами м.Лисичанськ; ПРАТ «ЛИНІК» 
Головний бухгалтер.

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

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

2. Генеральний директор  Бойко І.в.

ПРиваТНе аКЦІоНеРНе ТоваРиСТво «лиСиЧаНСьКа НаФТова ІНвеСТиЦІйНа КомПаНІя»

Наглядова рада ПРиваТНоГо аКЦІоНеРНоГо Това-
РиСТва «РУСаНІвКа», 
ідентифікаційний код 03062252, 

яке знаходиться за адресою: 02154, м. Київ, пр-т Собоності , буд. 21, 
(надалі – Товариство) повідомляє про проведення річних загальних 

зборів Товариства (надалі – Збори).
дата та час проведення Зборів: 18 квітня 2018 року о 15 год. 00 хв.
місце проведення Зборів: 02154, м. Київ, пр.-т Соборності, буд. 21, 

поверх 2.
Час початку реєстрації учасників Зборів: 18 квітня 2018 року  

о 14 год. 20 хв.
Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 18 квітня 2018 року  

о 14 год. 55 хв.
дата та час відкриття Зборів: 18 квітня 2018 року о 15 год. 00 хв.
місце реєстрації учасників Зборів: 02154, м. Київ, пр.-т Соборності, 

буд. 21, поверх 2.
дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 

Зборах: 12 квітня 2018 року.
Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1.Обрання лічильної комісії Зборів Товариства та припинення її повно-
важень.

2.Обрання Голови та секретаря чергових зборів Товариства.
3.Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності за 

2017  р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та його затверджен-
ня.

4.Звіт Наглядової ради та прийняття рішення про затвердження за на-
слідками розгляду звіту наглядової ради.

5. Звіт Ревізора та прийняття рішення про затвердження, за наслідками 
розгляду звіту ревізора.

6. Затвердження річного звіту за 2017рік. 
7.Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2017 рік. 
8.Про внесення до Статуту, шляхом викладення його в новій редакції.
9. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

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

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 8732,5 8525,4
Основні засоби (за залишковою вартістю) 283,5 6567.2
Запаси 52,0 7,4
Сумарна дебіторська заборгованість 7458,2 1312,8
Гроші та їх еквіваленти 3,1 3,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 7160,8 7130,9
Власний капітал 8160,8 8130,9
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 1000,0 1000,0
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0,0 0,0
Поточні зобов’язання і забезпечення 571,7 394,5
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 29,9 45,3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 952390 952390
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн). 0,000031 0,000047

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх 

проведення акціонери мають право ознайомитись із документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення акці-
онерів відбувається за адресою: 02154, м. Київ, пр.-т Соборності, буд. 21 
(відділ кадрів) у робочі дні з 12 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв., а в день про-
ведення Зборів також у місці їх проведення, в порядку, встановленому за-
конодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Поса-
дова особа Товариства, відповідальні за порядок ознайомлення акціонерів 
з документами: Виноградська Віра Григорівна.

Телефон для довідок: 044-292-32-41. 
Відповідно до вимог статей 36, 38 Закону України «Про акціонерні това-

риства» акціонери мають право: 
- на ознайомлення з документами необхідними для прийняття рішень з 

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

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

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

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

Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що 
посвідчує особу акціонера відповідно до вимог законодавства. Для участі в 
Зборах представника акціонера йому необхідно мати при собі документ, що 
посвідчує особу такого представника відповідно до вимог законодавства та 
довіреність на право участі та голосування на Зборах. Довіреність на право 
участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується 
нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи 
депозитарною установою відповідно до встановленого Національною комісі-
єю з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі 
у Зборах повинна містити чітко визначені правомірні, конкретні та здійсненні 
юридичні дії, які належить вчинити представнику акціонера. Акціонер має 
право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціо-
нер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на 
Зборах. Про призначення, заміну та/або відкликання представника для учас-
ті в Зборах акціонер має письмово повідомити про це реєстраційну комісію 
та виконавчий орган Товариства. Голосування на Зборах представників акці-
онерів здійснюється відповідно до зареєстрованих голосів та відповідно до 
завдання акціонера, що видав довіреність, щодо голосування. Загальна кіль-
кість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається по-
відомлення про проведення Зборів (12 березня 2018 року) становить  
952 390 штук. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання 
переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів (12 
березня 2018 року) становить 765 786 штук. 

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 03062252@
infosite.com.ua

Наглядова рада ПраТ «Русанівка»
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ПовІдомлеННя

ПРиваТНе аКЦІоНеРНе ТоваРиСТво 
«ПодІл»

(надалі- ПраТ»Поділ»)
(04070, м.Київ, Подільський район, вулиця Сагайдачного, буди-

нок 41, код за ЄДРПОУ 16474958) повідомляє про проведення чер-
гових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Поділ», які відбудуться 
«20» квітня 2018 року за адресою: 04070, м.Київ, Подільський ра-
йон, вулиця Сагайдачного, будинок 41 (другий поверх). Початок 
зборів о 12:00 год. 

Реєстрація учасників зборів здійснюватиметься з 11-30 до11-55 го-
дин «20» квітня 2018 року за місцем проведення зборів. Для реєстрації 
та участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що по-
свідчує особу, а уповноваженим особам акціонера – документ, що по-
свідчує особу, та довіреність, оформлену у відповідності до чинного за-
конодавства України. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чер-
гових загальних зборах: «13» квітня 2018 року. 

Проект порядку денного: 
1. Обрання голови, секретаря та лічильної комісії зборів. 
2. Звіт голови правління про результати фінансово-господарської ді-

яльності за 2017 рік.
3. Звіт наглядової ради про результати діяльності за 2017 рік.
4. Звіт ревізора про фінансові підсумки діяльності за 2017 рік.
5. Затвердження річного звіту, результатів фінансово-господарської 

діяльності за 2017 рік.
6. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) та виплати 

дивідендів за 2017 рік.
7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які мо-

жуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття тако-
го рішення, та надання повноважень на укладення таких правочинів, 
строком дії до 10років.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 9-00 
до 16-00 (перерва з 13-00 до 14-00), а також в день проведення чер-
гових загальних зборів за місцем проведення чергових загальних 
зборів Приватного акціонерного товариства «Поділ». Посадова осо-
ба Приватного акціонерного товариства «Поділ» відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами голова наглядової 
ради – Петриченко Михайло Леонідович. Телефони для довідок: 
044-425-23-73.

основні показники 
фінансово-господарської діяльності 

підприємства ( грн.)

Найменування показника
 Період

звітний попере-
дній

Усього активів 4350403 4482900
Основні засоби 1128536 937800
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 90573 59800
Сумарна дебіторська 
заборгованість 

1971772 316900

Грошові кошти та їх 
еквіваленти 

68181 293029

Нерозподілений прибуток 2481667 2624878
Власний капітал 3959447 4102700
Статутний капітал 1477780 1477780
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 395719 67200
Чистий прибуток (збиток) 256789 434525
Середньорічна кількість
акцій (шт.) 

14777854 14777854

Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

20 19

адРеСа влаСНоГо веБ –СайТУ, На яКомУ РоЗмІЩеНа ІН-
ФоРмаЦІя З ПРоеКТом РІШеНь Щодо КоЖНоГо З ПиТаНь, 
вКлюЧеНиХ до ПРоеКТУ ПоРядКУ деННоГо: podil.inf.ua

Голова правління  ю.в. Боркова

ПРиваТНе аКЦІоНеРНе ТоваРиСТво
«ТРаНССеРвІС – ІНвеСТ» 

(код ЄДРПОУ 32492854, надалі – Товариство)
Місцезнаходження Товариства: Україна, 03150, м. Київ, вул. Червоноар-

мійська, 143/2
повідомляє про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів 

Товариства, які відбудуться 18 квітня 2018 р., о 13 год. 35 хв. за адресою: 
Україна, 04128, м. Київ, вул. Берковецька, буд. 6 а (кабінет № 439).
Реєстрація акціонерів проводиться з 13 год. 00 хв. до 13 год. 30 хв. у 

день та за місцем проведення зборів. Для участі у чергових річних загаль-
них зборах акціонерів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представни-
кам акціонерів – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог 
чинного законодавства України.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чер-
гових річних загальних зборах акціонерів – 12 квітня 2018 року

Перелік питань включених допроекту порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії Товариства.
2. Обрання голови та секретаря чергових річних загальних зборів акці-

онерів Товариства. Прийняття рішень з питань порядку проведення черго-
вих річнихзагальних зборів акціонерів Товариства.

3. Розгляд звіту дирекції про результати фінансово – господарської ді-
яльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту дирекції.

4. Розгляд звіту наглядової ради про діяльність Товариства за 2017 рік. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

5. Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Затверджен-
ня висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
8. Затвердження рішень наглядової ради за 2017 рік.
9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 

можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати 
прийняття такого рішення.

10. Про затвердження (схвалення) правочинів, що вчинялися Товари-
ством протягом 2017 року.

11. Про зміну відомостей про місцезнаходження Товариства.
12. Внесення змін до статуту Товариства, шляхом викладення Статуту То-

вариства в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
13. Надання повноважень на підписання нової редакції Статуту Това-

риства. 
14. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-

том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону 
України «Про акціонерні товариства»: 32492854.infosite.com.ua

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання 
повідомлення про проведення чергових річних загальних зборів до дати 
проведення чергових річних загальних зборів акціонери можуть ознайо-
митись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного загальних зборівза адресою: м. Київ, вул. Червоноармій-
ська (Велика Васильківська), 143/2, кабінет Генерального директора 
Товариства № 1, з 11 год. 30 хв. до 12 год. 00 хв. кожного четверга, а в 
день проведення чергових річних загальних зборів – також у місці їх про-
ведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами – Генеральний директор Товариства Ма-
тухно Михайло Степанович.
основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн)*

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 56 489,1 57 405,3
Основні засоби (за залишковою вартістю) 117,3 129,8
Запаси 0,00 0,00
Сумарна дебіторська заборгованість 196,7 195
Гроші та їх еквіваленти 6,9 9,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 21 928,8 23 222,8
Власний капітал 0,00 0,00
Зареєстрований (пайовий/статутний)капітал 32 392,3 32 392,3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0,00 0,00
Поточні зобов'язання ізабезпечення 1 797,9 1 790,2
Чистий фінансовий результат:прибуток 
(збиток)

( 923,9 ) 1 251,3

Середньорічна кількість акцій (шт.) 129569144 129 569 144
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

(0, 007) 0, 009

довідки за тел.: + 38 (050) 616 – 58 – 43.
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Приватне акціонерне товариство «Вімм-Білль-Данн Україна» (надалі – 
Товариство), місцезнаходження якого: 08132, Київська область, Києво-
Святошинський район, м. Вишневе, вул. Промислова, буд.7, код за 
ЄДРПОУ: 00445937, повідомляє про скликання річних загальних зборів ак-
ціонерів Товариства (надалі – Загальні збори), які будуть проведені 
«19» квітня 2018 року о 9 год. 30 хв. за адресою: Україна, Київська об-
ласть, Києво-Святошинський район, м. вишневе, вул. Промислова, 
буд. 7, 1-й поверх адміністративно-побутового корпусу, приміщення 
їдальні Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах 
здійснюватиметься 19.04.2018 року за місцем їх проведення з 8 год. 30 хв. 
до 9 год. 25 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах, встановлена 13 квітня 2018 року (станом на 24 годину).

Для реєстрації та участі у Загальних зборах необхідно при собі мати: 
акціонеру – документ, який ідентифікує особу акціонера; представнику (до-
віреній особі) акціонера – документ, який ідентифікує особу представника 
(довіреної особи) та довіреність акціонера, оформлену згідно з вимогами 
чинного законодавства або інші документи, що підтверджують повнова-
ження представника на участь у Загальних зборах.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Това-
риства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань по-
рядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти яко-
го) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних 
зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завдан-
ням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голо-
сування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних 
зборах на свій розсуд.

ПРоеКТ ПоРядКУ деННоГо:
1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товари-

ства.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних Загальних 

зборів Товариства.
3. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської 

діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Правління Товариства.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік, прийняття рі-
шення та затвердження заходів за наслідками його розгляду .

5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 
рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Розгляд питання розподілу прибутку і збитків Товариства та виплати 

(невиплати) дивідендів акціонерам за 2017 рік.
8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у но-

вій редакції.
9. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів 

Ревізійної комісії Товариства.
10. Внесення змін до Положення про Загальні Збори акціонерів Товари-

ства шляхом викладення його у новій редакції.
11. Внесення змін до Положення про Наглядову Раду Товариства шля-

хом викладення його у новій редакції.
12. Визнання Положення про Ревізійну комісію Товариства таким, що 

втратило чинність.
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 

проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства, розміщена в 
мережі Інтернет за адресою: http://wimm-bill-dann.com.ua/.

Станом на 05 березня 2018 року – дату складання переліку осіб, яким 
надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна 
кількість простих іменних акцій Товариства становить 2 675 338 447 штук, 
кількість голосуючих складає 2 655 890 527 штук.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного Загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість, за 
попередньою домовленістю, ознайомитись з дати надіслання акціонерам 
даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів за адресою: 
Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Про-
мислова, буд. 7, в холі адміністративно-побутового корпусу у робочі дні з 
8 год. 30 хв. до 16 год. 30 хв. (перерва на обід з 13 год. 00 хв. до 14 год. 
00 хв.), а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведен-
ня. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами – Бачинська Олена Іларіонівна (провідний юрисконсульт з корпора-
тивних питань). 

Акціонери мають право надавати до Товариства письмові запитання 
щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та 
порядку денного Загальних зборів, а Товариство зобов’язане, у встановле-
ному ним порядку, надати письмову відповідь до початку проведення За-
гальних зборів. Строк надання таких письмових запитань – з дати отриман-
ня акціонером повідомлення про проведення Загальних зборів до дати 
проведення Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових канди-
датів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати 
кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 
20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу 
органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загаль-
них зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку 
денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції 
щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити ін-
формацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера 
(акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена На-
глядової ради – незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в 
письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який 
її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропо-
зиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або кла-
су акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до 
складу органів Товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є 
власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають 
обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. 

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

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (044) 490-52-84.
Згідно із законодавством брати участь у голосуванні на Загальних збо-

рах можуть тільки ті акціонери, які уклали Договір про обслуговування ра-
хунку в цінних паперах. З питань укладання Договору про обслуговування 
рахунку в цінних паперах необхідно звернутися до Депозитарної установи 
ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» за адресою: м.Київ, вул. Є.Коно-
вальця (Щорса), буд. 32-В, 1-й поверх, приміщення 112-113; тел. (044)  
220-00-27, 220-00-39 (внутрішній номер 1 або 2).

Голова Правління  о.м. Німченко

до УваГи аКЦІоНеРІв

ПРиваТНоГо аКЦІоНеРНоГо ТоваРиСТва «вІмм-БІлль-даНН УКРаїНа»

ПРаТ «ПеРеСУвНа меХаНIЗоваНа КолоНа 169».  
Код за ЄдРПоУ 01037152.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (відомості про 
зміну складу посадових осіб емітента)

1. Місцезнаходження 09500, Тараща, Колгоспна, 56
2. Міжміський код, телефон та 
факс

(266) 5-10-66,5-10-66

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://emitent.tetra-studio.com.ua/
pmk169

Текст повідомлення
Посадова особа тов. непогашеної судимостi немає. Рiшення про 

звiльнення Головного бухгалтера Пономаренко Iрини Iванiвни прийняте 
за угодою сторiн згiдно наказу за №1 вiд 06.03.2018 року. Паспортнi данi 
фiзичної особи: посадова особа вiдмовилась надати паспортнi данi. По-
садова особа володiє 0% вiд СК АТ. Пропрацювала на посадi з 
14.02.2011р.

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

ли приватне (закрите) розміщення цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

ПРиваТНе аКЦIоНеРНе Това-
РиСТво «НаУКово-виРоБНи-
Че оБ’ЄдНаННя «ХаймеК», 
20369517Донецька , -, 83048, м. Донецьк, 
Унiверситетська, 93а (062) 311-10-82,

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у за-
гальнодоступній інформацій-
ній базі даних Комісії

07.03.2018

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

hymec.com.ua
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Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
до уваги акціонерів 

ПРиваТНоГо аКЦІоНеРНоГо ТоваРиСТва 
«вІННиЦьКий молоЧНий Завод «РоШеН»!
Приватне акціонерне товариство «Вінницький молочний завод «Рошен» 

(код за ЄДРПОУ – 00418018, місцезнаходження: 21022, м. Вінниця,  
вул. Енергетична, 7, далі – Товариство), повідомляє про проведення річних 
загальних зборів акціонерів Товариства:

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

• Дата проведення загальних зборів акціонерів: 16 квітня 2018 року.
• Час проведення загальних зборів акціонерів: початок зборів о 11.30 год.
• Місце проведення загальних зборів (із зазначенням номера кімнати, 

офісу або залу, куди мають прибути акціонери): м. вінниця, вул. енерге-
тична, 7, приміщення їдальні (кімната № 220).

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

• Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні збо-
ри акціонерів, проводиться у день проведення та за адресою проведення 
загальних зборів з 10:30 до 11:20. 

• Час початку реєстрації акціонерів 10:30; Час закінчення реєстрації ак-
ціонерів 11:20.

3) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах:

10 квітня 2018 року (станом на 24 годину).
4) Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного 

голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного:

1.Обрання Лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про 
припинення їх повноважень.

2.Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів під-
писати протокол річних загальних зборів акціонерів.

3.Звіт Директора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за на-
слідками його розгляду.

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

5.Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за 
наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії Това-
риства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Това-
риства за результатами 2017 року.

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

7.Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2017 рік.
8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвер-

дження його в новій редакції.
9. Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції 

внутрішніх положень Товариства.
10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

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

11. Розгляд питання про схвалення вчинення Товариством значних пра-
вочинів.

5)адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з 
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій 
статті 35 Закону України «Про акціонерні Товариства»:

http://vmz.roshen.com 
6)Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 

можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Від дати 
надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати про-
ведення загальних зборів Товариство надає акціонерам та/або їх пред-
ставникам можливість ознайомитися з документами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів 
Товариства, у робочі дні, робочі години за адресою: м. Вінниця,  
вул. Енергетична, 7, кабінет відділу кадрів (кімната №131), а в день про-
ведення річних загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення, за 
адресою: м. Вінниця, вул. Енергетична, 7, приміщення їдальні (кімната  
№ 220). Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення за-
гальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до до-
кументів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайо-
митися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку 
денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносять-
ся не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо 
кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за чотири дні до 
дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство до початку за-
гальних зборів зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запи-
тання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного за-
гальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення 
загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відпо-
відь на всі запитання однакового змісту. 

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми, – Директор Товариства Рощупкін Дмитро Володимирович.

Довідки за телефоном: (0432) 55-70-90.
7) Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 

Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть корис-
туватися після отримання повідомлення про проведення загальних збо-
рів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: 
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до про-
екту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо 
нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може переви-
щувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше 
ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, 
а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 7 днів до 
дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань 
до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих 
питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного то-
вариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат 
представником акціонера (акціонерів). Пропозиція до проекту порядку денно-
го загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням 
прізвища (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 пропо-
нується цим акціонером до складу органів товариства. З детальною інформа-
цією, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих 
акціо нерам після отримання повідомлення про проведення загальних зборів 
акціонерів у строк до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть 
ознайомитись в ст. ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а 
також звернутись до керівництва Товариства для уточнення інформації.

8) Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреніс-
тю: Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути 
фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповно-
важена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів 
товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших 
акціонерів товариства на загальних зборах. Представником акціонера – фі-
зичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства 
може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. 
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фі-
зичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, 
які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною 
установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі 
та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її 
органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документа-
ми. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товари-
ства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань поряд-
ку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) 
рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах 
представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо 
голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, пред-
ставник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціоне-
рів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та 
голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Для учас-
ті у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати: 
акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціо-
нерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інші до-
кументи, що посвідчують повноваження представника, а також документ, що 
посвідчує особу (паспорт). В реєстрації акціонера (його представника) може 
бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його 
представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його пред-
ставника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що 
підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах 
акціонерів Товариства.

9) основні показники фінансово-господарської діяльності Товари-
ства (тис. грн)*: 
Найменування показника Період

Звітний
2017 р.

Попередній
2016 р.

Усього активів 688 313 748 863
Основні засоби (за залишковою вартістю) 371 317 477 673
Запаси 138 645 92 162
Сумарна дебіторська заборгованість 153 724 67 417
Гроші та їх еквіваленти 10 763 93 851
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 347 452 235 328
Власний капітал 360 932 248 808
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 9 359 9 359
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 327 381 500 055
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 112 124 356
Середньорічна кількість акцій (шт.) 187 170 187 170
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 599,05 1,90

Наглядова рада ПраТ «вмЗ «Рошен»
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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 «еНеРГоПоСТаЧальНа КомПаНІя 
«ЖиТомиРоБлеНеРГо»

2. Код за ЄДРПОУ: 22048622;3. Місцезнаходження: 10008 м.Житомир, 
вул. Пушкінська, 32/8

4. Міжміський код, телефон та факс: (0412)402059, (0412)402044
5. Електронна поштова адреса: kanc@ztoe.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.ztoe.com.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 
Згiдно рiшення Наглядової ради ПрАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» 

вiд 06.03.2018 р. (протокол від 06.03.2018 р. б/н) внесені зміни до контракту 
з членом Правління ПрАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» Харчуком Леоні-
дом Павловичем, у зв'язку з чим подовжені його повноваження. Особа зай-
має дану посаду з 06.03.2015 р. Повноваження, обов'язки та термiн повно-
важень посадової особи регламентованi Статутом ПрАТ «ЕК 
«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» та Положенням про Правлiння. Посадова особа 
не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Керую-
чись ст. 32 Конституцiї України та ст. 14 Закону України «Про захист персо-
нальних даних» (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала зго-
ди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Протягом останніх п'яти 
років обіймав посаду члена Правління-директора виконавчого ПрАТ «ЕК 
«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО». Дана особа не володiє часткою у статутному 
капiталi емiтента.

Згiдно рiшення Наглядової ради ПрАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» 
вiд 06.03.2018 р. (протокол від 06.03.2018 р. б/н) внесені зміни до контракту 
з членом Правління ПрАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» Остапенком 
Олександром Івановичем, у зв'язку з чим подовжені його повноваження. 
Особа займає дану посаду з 06.03.2015 р. Повноваження, обов'язки та 
термiн повноважень посадової особи регламентованi Статутом ПрАТ «ЕК 
«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» та Положенням про Правлiння. Посадова особа 
не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Керую-
чись ст. 32 Конституцiї України та ст. 14 Закону України «Про захист персо-
нальних даних» (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала зго-
ди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Протягом останніх п'яти 
років обіймав наступні посади: заступник виконавчого директора, директор 
технічний. Посадова особа є акціонером ПрАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕР-
ГО» який володіє простими iменними акцiями, що складає 0,000098% в 
статутному капiталi емiтента.

Згiдно рiшення Наглядової ради ПрАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» вiд 
06.03.2018 р. (протокол від 06.03.2018 р. б/н) внесені зміни до контракту з 
членом Правління ПрАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» Хойдою Наталією 
Гуріївною, у зв'язку з чим подовжені його повноваження. Особа займає дану 
посаду з 06.03.2015 р. Повноваження, обов'язки та термiн повноважень по-

садової особи регламентованi Статутом ПрАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕР-
ГО» та Положенням про Правлiння. Посадова особа не має непогашених 
судимостей за корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст. 32 Конституцiї 
України та ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» (№2297- VI 
вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї 
щодо даних паспорта. Протягом останніх п'яти років обіймала посаду члена 
Правління, Головного бухгалтера ПрАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО». Дана 
особа не володiє часткою у статутному капiталi емiтента.

Згiдно рiшення Наглядової ради ПрАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» 
вiд 06.03.2018 р. (протокол від 06.03.2018 р. б/н) внесені зміни до контракту 
з членом Правління ПрАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» Бабак Тамарою 
Володимирівною, у зв'язку з чим подовжені його повноваження. Особа за-
ймає дану посаду з 26.06.2015 р. Повноваження, обов'язки та термiн по-
вноважень посадової особи регламентованi Статутом ПрАТ «ЕК «ЖИТО-
МИРОБЛЕНЕРГО» та Положенням про Правлiння. Посадова особа не має 
непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Керуючись  
ст. 32 Конституцiї України та ст. 14 Закону України «Про захист персональ-
них даних» (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди на 
розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Протягом останніх п'яти років 
обіймав посаду члена Правління, Директора фінансового. Дана особа не 
володiє часткою у статутному капiталi емiтента.

Згiдно рiшення Наглядової ради ПрАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» 
вiд 06.03.2018 р. (протокол від 06.03.2018 р. б/н) внесені зміни до контракту 
з членом Правління ПрАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» Таранюком Сер-
гієм Віталійовичем, у зв'язку з чим подовжені його повноваження. Особа 
займає дану посаду з 16.07.2015 р. Повноваження, обов'язки та термiн по-
вноважень посадової особи регламентованi Статутом ПрАТ «ЕК «ЖИТО-
МИРОБЛЕНЕРГО» та Положенням про Правлiння. Посадова особа не має 
непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Керуючись  
ст. 32 Конституцiї України та ст. 14 Закону України «Про захист персональ-
них даних» (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди на 
розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Протягом останніх п'яти років 
обіймав посаду члена Правління, директора комерцiйного, заступника Го-
лови Правління з комерційних питань, Директора з енергозбутової політи-
ки. Дана особа не володiє часткою у статутному капiталi емiтента.

Згiдно рiшення Наглядової ради ПрАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» вiд 
06.03.2018 р. (протокол від 06.03.2018 р. б/н) внесені зміни до контракту з Го-
ловою Правління ПрАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» Шекетою Олексієм 
Михайловичем, у зв'язку з чим подовжені його повноваження. Особа займає 
дану посаду з 17.06.2015 р. Повноваження, обов'язки та термiн повноважень 
посадової особи регламентованi Статутом ПрАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕР-
ГО» та Положенням про Правлiння. Посадова особа не має непогашених су-
димостей за корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст. 32 Конституцiї 
Украї ни та ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» (№2297-VI 
вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї 
щодо даних паспорта. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду Голови 
Правління. Дана особа не володiє часткою у статутному капiталi емiтента.

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  Шекета о.м.  07.03.2018

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе ТоваРиСТво «НовоГРад 
– волиНСьКий Завод СІльГоСПмаШиН» (надалі То-
вариство) інформує про проведення чергових загальних зборів акціонерів 
(надалі – Збори). Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів 
(представників акціонерів) для участі в Зборах: 19 квітня 2018 року з 12:00 
до 12:45. Дата та час відкриття Зборів: 19 квітня 2018 року о 13:00. Місце 
реєстрації учасників та проведення Зборів:Україна,11700,Житомирської 
області, м. Новоград – волинський вул.Шевченка,54,в актовому залі 
Товариства.

Місцезнаходження Товариства Україна, 11700, Житомирської області, 
м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 54,

Порядок денний
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Затвердження порядку денного(регламенту) проведення загальних 

зборів
3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2017 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017рік.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства, порядку розподі-

лу прибутку та покриття збитків по підсумкам роботи за 2017 рік. 
7. Затвердження основних показників фінансово – господарської діяль-

ності Товариства на 2018 рік.
8. Зміна типу та назви Публічного Акціонерного Товариства (ПАТ) 

«Новоград-Волинськсільмаш» на Приватне Акціонерне Товариство (ПрАТ) 

«Новоград-Волинськсільмаш
9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викла-

дення його в новій редакції.
10. Внесення змін та доповнень до Положень про Загальні збори, На-

глядову раду, Ревізійну комісію Товариства.
11. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання нового складу Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов контрактів і розміру винагороди з членами ново-

го складу Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підпи-
сання контрактів з ними. 

Для участі в Зборах необхідно мати при собі : документ, що посвідчує 
особу акціонера чи його представника, для представників юридичних та 
фізичних осіб – довіреність на право участі у Зборах. Акціонери можуть 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного за адресую: Україна, 11700, Житомирської області, 
м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 54, , (приймальня №29), у робо-
чі дні (понеділок-п’ятниця) з 08:00 до 16:30 (перерва) з 12:00 до 13:00. 
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них Зборах визначається станом на 13 квітня 2018 року.Загальна кількість 
простих іменних акцій Товариства становить 6 782 520 штук, загальна 
кількість голосуючих акцій Товариства становить 6 683 818штук.Адрес 
веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожно-
го з питань, включеного до порядку денного та інша інформація http://
www.nvsilmash.inf.ua .Телефони для довідок:(04141) 5-23-13, 5-62-26. Від-
повідна особа за ознайомлення з документами: генеральний директор 
Вакулюк Л.М
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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 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ЧЕРКАССТАЛь»
2. Код за ЄДРПОУ: 14191067
3. Місцезнаходження: 18000 місто Черкаси , вулиця Сурiкова, будинок 10/1
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472)386183, 641547
5. Електронна поштова адреса: 14191067@afr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття інформації: http://prat_cherkasstal.emitents.net.ua/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 
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЧЕРКАС-

СТАЛь» (Протокол № 1 від 06.03.2018 року) припинено повноваження 
Наглядової ради товариства, а саме: Голови наглядової ради Шереме-
та валерія дмитровича (згоди посадової особи на розкриття інформації, 
щодо паспортних даних не отримано). Підстава для припинення повно-
важень: в зв'язку зі зміною акціонерів, зміною назви товариства та затвер-
дженням нової редакції Статуту. Посадова особа не є акціонером емітен-
та і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Шеремет В.Д. є 
представником акціонера «фізичної особи» Шеремет Дмитра Григорови-
ча, який володіє часткою у статутному капіталі товариства 83,300000 %. 
Особа перебувала на посаді з 30.06.2017 року до 06.03.2018 року. Поса-
дова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЧЕРКАССТАЛь» 
(Протокол № 1 від 06.03.2018 року) припинено повноваження наглядової 
ради товариства, а саме: члена наглядової ради ляшевського Івана ва-
сильовича (згоди посадової особи на розкриття інформації, щодо пас-
портних даних не отримано). Підстава для припинення повноважень: в 
зв'язку зі зміною акціонерів, зміною назви товариства та затвердженням 
нової редакції Статуту. На дату проведення чергових загальних зборів по-
садова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному 
капіталі товариства. Особа перебувала на посаді з 30.06.2017 року до 
06.03.2018 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЧЕРКАС-
СТАЛь» (Протокол № 1 від 06.03.2018 року) припинено повноваження 
наглядової ради товариства, а саме: члена наглядової ради Шереме-
та дмитра Григоровича (згоди посадової особи на розкриття інформа-
ції, щодо паспортних даних не отримано). Підстава для припинення по-
вноважень: в зв'язку зі зміною акціонерів, зміною назви товариства та 
затвердженням нової редакції Статуту. Посадова особа є акціонером 
розмір пакета акцій, який належить особі 83,300000 % від статутного 
капітала товариства. Особа перебувала на посаді з 30.06.2017 року до 
06.03.2018 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЧЕРКАССТАЛь» 
(Протокол № 1 від 06.03.2018 року) припинено повноваження директора 
товариства Шапошника вiталiя васильовича (згоди посадової особи на 
розкриття інформації, щодо паспортних даних не отримано). Підстава для 
припинення повноважень: в зв'язку зі зміною акціонерів, зміною назви то-

вариства та затвердженням нової редакції Статуту. Посадова особа не є 
акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. 
Особа перебувала на посаді з 30.06.2017 року до 06.03.2018 року. Посадо-
ва особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не 
має.

В зв'язку зі зміною акціонерів, зміною назви товариства та затверджен-
ням нової редакції Статуту рішенням чергових загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «ЧЕРКАССТАЛь» (Протокол № 1 від 06.03.2018 року) обрано нагля-
дову раду товариства у кількості трьох осіб, а саме: Голову наглядової 
ради Шеремета валерія дмитровича (згоди посадової особи на розкрит-
тя інформації, щодо паспортних даних не отримано). Посадова особа не є 
акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. 
Шеремет В.Д. є представником акціонера «фізичної особи» Шеремет Дми-
тра Григоровича, який володіє часткою у статутному капіталі товариства 
83,300000 %. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п'яти років: приватний підприємець. По-
садова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має.

В зв'язку зі зміною акціонерів, зміною назви товариства та затверджен-
ням нової редакції Статуту рішенням чергових загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «ЧЕРКАССТАЛь» (Протокол № 1 від 06.03.2018 року) обрано нагля-
дову раду товариства у кількості трьох осіб, а саме: члена наглядової 
ради Шеремета Романа васильовича (згоди посадової особи на роз-
криття інформації, щодо паспортних даних не отримано). Посадова особа 
не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі това-
риства. Шеремет Р.В. є представником акціонера «фізичної особи» Шере-
мет Дмитра Григоровича, який володіє часткою у статутному капіталі това-
риства 83,300000 %. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Інші 
посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: менеджер по про-
дажам. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має.

В зв'язку зі зміною акціонерів, зміною назви товариства та затверджен-
ням нової редакції Статуту рішенням чергових загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «ЧЕРКАССТАЛь» (Протокол № 1 від 06.03.2018 року) обрано нагля-
дову раду товариства у кількості трьох осіб, а саме: члена наглядової 
ради Шеремета дмитра Григоровича (згоди посадової особи на розкрит-
тя інформації, щодо паспортних даних не отримано). Посадова особа є 
акціонером розмір пакета акцій, який належить особі 83,300000 % від ста-
тутного капітала товариства. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: пенсіонер. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має.

В зв'язку зі зміною акціонерів, зміною назви товариства та затверджен-
ням нової редакції Статуту рішенням рішенням чергових загальних зборів 
акціонерів ПрАТ «ЧЕРКАССТАЛь» (Протокол № 1 від 06.03.2018 року) об-
рано директором товариства Шапошника вiталiя васильовича (згоди 
посадової особи на розкриття інформації, щодо паспортних даних не отри-
мано). Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в 
статутному капіталі товариства. Особа обрана на посаду терміном на  
3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ди-
ректор. Посадова особа 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. директор ШаПоШНиК вІТалІй ваСильовиЧ 07.03.2018

ПРиваТНе аКЦIоНеРНе ТоваРиСТво «ЧеРКаССТаль»

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 
ТоваРиСТво «Завод «БУдмаШ»;

2. Код за ЄДРПОУ: 00240307;
3. Місцезнаходження: 01054, м. Київ, вул. Дмитрiвська, буд.33-35, лiт. «Б,В»;
4. Міжміський код, телефон та факс: (04637) 3-00-18; (04637) 3 – 42 – 44;
5. Електронна поштова адреса: market27@ukr.net; budmash@tim.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.budmash.com;
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
II. Текст повідомлення

07.03.2018р. згiдно Наказу по пiдприємству № 12-к вiд 07.03.2018р., 
керуючись поданою заявою Коротенко Н.М. про звiльнення за угодою 
сторiн (п.1. ст.36 КЗпП України), з 07.03.2018р. звiльнено: Головний бух-

галтер: Коротенко Наталiя Миколаївна. Посадова особа не надала зго-
ди на оприлюдення паспортних даних. Не володiє часткою в статутному 
капiталi та акцiями емiтента. Перебувала на посадi з 18.04.2014р. по 
07.03.2018р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має.

Згiдно Наказу по пiдприємству № 12-к вiд 07.03.2018р., вiдповiдно до 
поданої заяви, з 12.03.2018р. призначено: Головний бухгалтер: Дрiмайло 
Валентина Григорiвна. Посадова особа не надала згоди на оприлюдення 
паспортних даних. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0.010922%. Призначено на невизначений термiн. Попереднi обiйманi по-
сади за останнi п’ять рокiв: замiсник Головного бухгалтера, бухгалтер. По-
садова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має.

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

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

2. Найменування посади директор Бережний Сергiй Захарович 
07.03.2018
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Ідентифікаційний код 00222249, місцезнаходження вул. Польова, 24, 
м. Київ (далі Товариство) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів 
відбудуться 17 квітня 2018 року об 11:00 за адресою: м. Київ, вул. Смоль-
на, 9 –Б, 2-й поверх кімната 20. Реєстрація акціонерів (їх представників) 
відбудеться з 10:00 до 10:45 17 квітня 2018 року за місцем проведення 
зборів згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у зборах, 
складеним станом на 24 годину 11 квітня 2018 року.

Проект порядку денного.
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.
Проект рішення: Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів 

Товариства в наступному складі: Марченко Олена Вікторівна, Корнійчук 
Катерина Анатоліївна, Гавур Наталія Павлівна.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів ак-
ціонерів Товариства. 

Проект рішення: Затвердити наступний регламент: – час для ви-
ступу доповідачів з питань порядку денного – до 10 хв.; – час для виступу 
учасників для обговорення – до 3 хв.; – відповіді на запитання – до 3 хв.

3. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішень за наслідками його 
розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт директора Товариства за 2017 
рік. Визнати роботу задовільною.

4. Звіт Наглядової ради Товариства та прийняття рішення за наслідка-
ми його розгляду.

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

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік за-

твердити.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2017 

рік.
Проект рішення: Розподіл прибутку не проводити. Дивіденди за акці-

ями Товариства не нараховувати.
7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних 

правочинів, які можуть вчинятися Товариством в ході його поточної 
господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати 
прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, 
послуги або роботи, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків 
вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності 
Товариства, зокрема, договори купівлі-продажу товарів, робіт, 
послуг, підряду на виконання будівельних та інших робіт, залучення 
додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, 
укладення договору відступлення права вимоги, договорів оренди 
рухомого та нерухомого майна, земельних ділянок. Надати 
повноваження щодо підписання вищевказаних правочинів Директору 
Товариства.

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 дер-
жавного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громад-
ських формувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено 
статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної 

особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на 
загальних зборах Товариства; представник акціонера за довіреністю – по-
свідчену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає 
представнику право на участь та голосування на загальних зборах Това-
риства. 

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 Директора Товариства, або взя-
ти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних 
зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде 
той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція 
перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосу-
вання на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласни-
ків або їх загальним представником. Представник акціонера голосує на за-
гальних 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, звер-
татися за місцезнаходженням Товариства: кім.3 вул. Польова, 24, 
м. Київ, у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних збо-
рів – за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор 
Товариства Степура В.В. Акціонери мають право не пізніше початку за-
гальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, 
включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку 
денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку ден-
ного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення за-
гальних 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, запропоноване питання для включення до 
проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до 
питання, включеного до проекту порядку денного, та іншу інформацію, 
передбачену чинним законодавством України. Акціонери у встановле-
ний чинним законодавством України строк мають право оскаржувати до 
суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку 
денного загальних зборів. З запитаннями та роз’ясненнями щодо поряд-
ку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть 
звертатися до Директора Товариства Степури В.В. за наведеним нижче 
номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про про-
ведення загальних зборів, складеним станом на 02 березня 2018 року, 
загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить  
1 033 328 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства стано-
вить 1019229 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рі-
шень щодо кожного з питань, включеного до порядку денного: 
http://00222249.smida.gov.ua/

Довідки за телефоном: (044) 456 8964; (044) 593 7112(050) 4431285

ПРиваТНе аКЦІоНеРНе ТоваРиСТво
«КиївСьКий Завод ЗваРювальНоГо оБладНаННя»

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

1.Загальні відомості
Приватне акціонерне товариство «Вишнівський ливарно-ковальський 

завод» (код за ЄДРПОУ 20591306). Місцезнаходження – 08132, Київська 
обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 1. Телефон 
(факс) – (04598) 7-22-62. Електронна поштова адреса – vlkz@artem.ua. 
Адреса сторінки в мережі Інтернет – http://vlkz.com.ua. Вид особливої ін-
формації – відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше 
відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонер-
ного товариства).

2.Текст повідомлення
Від особи, що здійснює облік прав власності на акції ПрАТ «Вишнівський 

ливарно-ковальський завод» 07.03.18р. отримана інформація про зміну 
власника акцій, якому належить 10 і більше відсотків простих акцій акціо-

нерного товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Перша 
iнвестицiйна компанiя» (код за ЄДРПОУ 23534282), місцезнаходження 
м. Київ, вул. Стельмаха, 10-А – розмір частки в загальній кількості акцій до 
змін – 18,59468%, після змін – 0%; в загальній кількості голосуючих акцій до 
змін – 19,73617%, після змін – 0%;

Товариство з обмеженою відповідальністю «Гольф енд кантрі клаб» 
(код за ЄДРПОУ 35212390), місцезнаходження Київська обл., Макарів-
ський р-н., с. Гавроншина, Гривньовське шосе, 1 – розмір частки в загаль-
ній кількості акцій до змін – 0%, після змін – 18,59468%; в загальній кількос-
ті голосуючих акцій до змін – 0 %, після змін – 19,73617%.

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

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

в.о. директора Головін в.м.  07.03.18р.

ПРиваТНе аКЦІоНеРНе ТоваРиСТво 
«виШНІвСьКий ливаРНо-КовальСьКий Завод»
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Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
до уваги акціонерів ПРиваТНоГо аКЦІоНеРНоГо 

ТоваРиСТва «дНІПРовСьКий КРоХмалеПаТоКо-
вий КомБІНаТ» !

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСьКИЙ КРОХМА-
ЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ» (код за ЄДРПОУ – 00383372, місцезнаходжен-
ня: смт. Дніпровське, Дніпропетровська область, Верхньодніпровський ра-
йон, вул. Олександра Островського, 11, далі – Товариство), повідомляє про 
проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства:

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

• Дата проведення загальних зборів акціонерів: 24 квітня 2018 року.
• Час проведення загальних зборів акціонерів: початок зборів о 

11.00 год.
• Місце проведення загальних зборів (із зазначенням номера кімнати, 

офісу або залу, куди мають прибути акціонери): смт. Дніпровське, Дніпропе-
тровська область, Верхньодніпровський район, вул. Олександра Остров-
ського, 11, актова зала № 1.

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

• Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні збо-
ри акціонерів, проводиться у день проведення та за адресою проведення 
загальних зборів з 10:00 до 10:50. 

• Час початку реєстрації акціонерів 10:00; Час закінчення реєстрації ак-
ціонерів 10:50.

3) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах:

18 квітня 2018 року (станом на 24 годину).
4) Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного 

голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного:

1.Обрання Лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про 
припинення їх повноважень.

2.Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів під-
писати протокол річних загальних зборів акціонерів.

3.Звіт Дирекції Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслід-
ками його розгляду.

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

5.Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за 
наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії Това-
риства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Това-
риства за результатами 2017 року.

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

7.Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2017 рік.
8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвер-

дження його в новій редакції.
9. Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції 

внутрішніх положень Товариства.
5)адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з 

проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій 
статті 35 Закону України «Про акціонерні Товариства»:

www.dkpk.dp.ua 
6)Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 

можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Від дати 
надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати прове-
дення загальних зборів Товариство надає акціонерам та/або їх представни-
кам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товари-
ства, у робочі дні, робочі години за адресою: смт. Дніпровське, Дніпропетров-
ська область, Верхньодніпровський район, вул. Олександра Островського, 11, 
приймальна Генерального Директора Товариства кімната № 18, а в день 
проведення річних загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення, за 
адресою: смт. Дніпровське, Дніпропетровська область, Верхньодніпровський 
район, вул. Олександра Островського, 11, актова зала № 1. Після надіслан-
ня акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне 
товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам 
або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених 
документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправлен-
ням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати 
проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товари-
ства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. 
Акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов’язане надавати 
письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загаль-
них зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство 
може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. 

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-

ми, – Генеральний директор Товариства Шванц П. А.
Довідки за телефоном: (05658) 47-120.
7) Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 

Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користу-
ватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, 
а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: Кож-
ний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту 
порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових 
кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати 
кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за  
20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо 
кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати про-
ведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту 
порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропо-
зиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають 
містити інформацію про те, чи є запропонований кандидАТ представником акці-
онера (акціонерів). Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів 
Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (наймену-
вання) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому 
акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, 
типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціо-
нером до складу органів товариства. З детальною інформацією, стосовно 
оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після 
отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів у строк 
до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в  
ст. ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також звернутись 
до керівництва Товариства для уточнення інформації.

8) Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: 
Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична 
особа або уповноважена особа юридичної особи, а також 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 уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голо-
сування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріу-
сом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також 
може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР по-
рядку. 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 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 загаль-
них зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завдан-
ням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосуван-
ня, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах 
акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право учас-
ті та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Для 
участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати: 
акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціоне-
рів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інші документи, 
що посвідчують повноваження представника, а також документ, що посвідчує 
особу (паспорт). В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмов-
лено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) 
документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі 
участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повнова-
ження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

9)основні показники фінансово-господарської діяльності Товари-
ства (тис. грн)*: 

Найменування показника
Період

Звітний
2017 р.

Попередній
2016 р.

Усього активів 1753334 1163204
Основні засоби (за залишковою вартістю) 581845 474149
Запаси 249467 151636
Сумарна дебіторська заборгованість 226319 119094
Гроші та їх еквіваленти 266 345
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 312580 277448
Власний капітал 453219 418087
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 129293 129293
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 39468 53004
Поточні зобов'язання і забезпечення 1260647 692113
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

35132 -10781

Середньорічна кількість акцій (шт.) 517171236 517171236
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0,06793 -0,02085

Наглядова рада ПРиваТНоГо аКЦІоНеРНоГо ТоваРиСТва 
«дНІПРовСьКий КРоХмалеПаТоКовий КомБІНаТ» 
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повідомляє, що чергові Загальні збори Публічного акціонерного това-
риства «Запорізький завод важкого кранобудування» (місцезнаходжен-
ня: 69015, м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 16-а) відбудуться 24квітня 2018 
року о 10-00 за місцезнаходженням товариства, четвертий поверх 
адміністративно-побутового корпусу, актова зала. Реєстрація акціонерів 
та їх повноважених представників, які прибули на збори, буде проводи-
тись 24квітня 2018 року з 09-00 до 09-55. Дата складання переліку ак-
ціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 18 квітня 
2018  року.

Проект порядку денного:
1. Звіт Правління про підсумки діяльності товариства в 2017 році та 

прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Звіт Наглядової ради за 2017 рік та прийняття рішення за наслід-

ками його розгляду.
3. Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік та прийняття рішення за наслід-

ками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 
2017  рік.

4. Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2017 рік. Затвердження 

розміру річних дивідендів за 2017 рік.
6. Про зміну типу, найменування та місцезнаходження товариства.
7. Про внесення змін до Статуту товариства шляхом його викладен-

ня у новій редакції у зв’язку з приведенням діяльності товариства у від-
повідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

8. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, 
Правління та Ревізійну комісію товариства.

9. Про припинення повноважень та обрання Наглядової ради товари-
ства.

10. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з 
членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обран-
ня особи, яка уповноважується на підписання вказаних договорів (контр-
актів).

11. Про припинення повноважень Ревізійної комісії товариства.
12. Про вчинення значних правочинів.
Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до про-

екту порядку денного, та інша інформація, передбачена законодавством, 
розміщена на власному веб-сайті товариства: http://www.kran.zp.ua/.

До дати проведення Загальних зборів акціонери на підставі попере-
дньо поданої письмової заяви мають можливість ознайомитися з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, 
у робочі дні, робочий час за місцезнаходженням товариства, централь-
на прохідна, приймальня акціонерів, а в день проведення Загальних 
зборів – у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідаль-
на за ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління това-

риства Плясов Сергій Вячеславовович.
Акціонери мають право у порядку, встановленому чинним законодав-

ством, Статутом та Положенням про Загальні збори ПАТ «Запоріжкран», 
внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного 
Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів то-
вариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати про-
ведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товари-
ства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

Акціонер має право призначити свого представника, видав довіре-
ність на право участі та голосування на Загальних зборах. Довіреність, 
видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадо-
вими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчувати-
ся депозитарною установою у порядку, встановленому НКЦПФР. Дові-
реність від імені юридичної особи видається її органом або іншою 
особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі 
дійсний паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на 
право участі та голосування на Загальних зборах, засвідчену згідно ви-
мог чинного законодавства.

оСНовНІ ПоКаЗНиКи
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 432 221 367 300
Основні засоби (за залишковою вартістю) 259 470 254 664
Запаси 98 577 56 364
Сумарна дебіторська заборгованість 43 201 25 972
Гроші та їх еквіваленти 30 973 30 300
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

(414 929) (393 281)

Власний капітал 62 910 52 710
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

6 412 6 412

Довгострокові зобов'язання і 
забезпечення

651 699 545 504

Поточні зобов'язання і забезпечення 126 129 155 955
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

(28 374) 21 051

Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 832 080 1 832 080
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

(15,48731) 13,67353

З повагою,
Наглядова рада ПаТ «Запоріжкран»

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе ТоваРиСТво «ЗаПоРІЗьКий Завод ваЖКоГо КРаНоБУдУваННя» 
(ПаТ «ЗаПоРІЖКРаН»), код ЄдРПоУ 00110728

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе 

ТоваРиСТво «КомеРЦІйНий ІНдУСТРІальНий 
БаНК»

2. Код за ЄДРПОУ: 21580639
3. Місцезнаходження: 04053 м. Київ, Бульварно-Кудрявська, 6
4. Міжміський код, телефон та факс: (44)561-25-09, (44)561-25-93
5. Електронна поштова адреса: tcp@cib.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://cib.com.ua/ru/about/finance/
regulyarnaya-informatsiya

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 
Наглядовою радою Публічного акціонерного товариства «Комерційний 

Індустріальний Банк» 06.03.2018 року прийнято рішення щодо зміни скла-
ду посадових осіб, а саме:

Припинити повноваження Члена Правління АТ «КІБ» Ряжського Андрія 
Васильовича (згоди на розкриття своїх паспортних даних посадова особа не 
надала) та вивести його зі складу Правління АТ «КІБ» 06.03.2018 року на 
підставі рішення Наглядової ради від 06.03.2018 р. Протокол № 06/03-1.

Часткою у статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини немає. Перебував на посаді Чле-
на Правління Банку з 09.02.2018 р. 

На посаду замість Члена Правління АТ «КІБ» Ряжського А.В., повнова-
ження якого припинено, 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. Голова Правління  Кізяк Р.м.
07.03.2018

Особлива інформація
ПРаТ «аТомПРоФоЗдоРовНиЦя» (код ЄДРПОУ 21519858),

адреса: вул..Шота Руставелі, 39/41, м.Київ, 01033, (044)2466100,
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
Згідно рішення засідання Наглядової Ради АТ « Атомпрофоздоровниця 

» від 04.08.2017р .відповідно до Статуту:
ПРИПИНЕНО 04.08.2017р. повноваження генерального директора Широ-

бокова Олександра Вікторовича, який перебував на посаді з 06.06.2014 року.
ПРИЗНАЧЕНО з 07.08.2017р. строком по 07.08.2022 року генеральним 

директором 
Литвинюка Костянтина Васильовича (попередня посада :Комунальне 

підприємство по утриманню зелених насаджень Подільського р-ну – 
майстер-озеленювач по контролю за станом утримання і відтворення зеле-
них насаджень).

Посадові особи не мають частки у Статутному капіталі Товариства, не 
мають судимостей за корисливі або посадові злочини. Посадові особи не 
дали згоду на оприлюднення паспортних даних.

Генеральний директор  К.в.литвинюк
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

1.Загальні відомості
Приватне акціонерне товариство «Виробничо-комерційна фірма «АС» 

(код за ЄДРПОУ 19026153). Місцезнаходження – 04050, м. Київ, вул. Мель-
никова, 2/10. Телефон (факс) – (044)481-26-58. Електронна поштова адре-
са – as@artem.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет – http://as.pat.ua. Вид 
особливої інформації – відомості про зміну власників акцій, яким належить 
10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічно-
го акціонерного товариства).

2.Текст повідомлення
Від особи, що здійснює облік прав власності на акції ПрАТ «ВКФ «АС» 

07.03.18р. отримана інформація про зміну власника акцій, якому нале-
жить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства: Товари-
ство з обмеженою відповідальністю «Перша iнвестицiйна компанiя» (код 

за ЄДРПОУ 23534282), місцезнаходження м. Київ, вул. Стельмаха, 10-А 
– розмір частки в загальній кількості акцій до змін – 38,61806%, після 
змін  – 0%; в загальній кількості голосуючих акцій до змін – 38,89741%, 
після змін  – 0%;

Товариство з обмеженою відповідальністю «Гольф енд кантрі клаб» 
(код за ЄДРПОУ 35212390), місцезнаходження Київська обл., 
Макарівський р-н., с. Гавроншина, Гривньовське шосе, 1 – розмір 
частки в загальній кількості акцій до змін – 0%, після змін – 38,61806%; 
в загальній кількості голосуючих акцій до змін – 0 %, після змін – 
38,89741%.

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

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

Голова правління Климчук о.м.  07.03.18р.

ПРиваТНе аКЦІоНеРНе ТоваРиСТво 
«виРоБНиЧо-КомеРЦІйНа ФІРма «аС»

Публічне акціонерне товариство Сигнаївський комбінАТ хлібопродуктів» 
ідентифікаційний код 00952508, місцезнаходження: 20615, Черкаська обл., 
Шполянський р-н, с. Сигнаївка, повідомляє, що позачергові загальні збори 
акціонерів відбудуться 28 березня 2018 року за адресою: 18002, Черкась-
ка обл., м. Черкаси, вул. Небесної Сотні, 33, офіс 2, кімната 33. 

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах: 28 березня 2018 р. 
з 13-00 год. до 13-50 год. 

 Початок зборів: 28 березня 2018 р. о 14-00 год.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-

них зборах – 22 березня 2018 р 
ПРоеКТ ПоРядКУ деННоГо:

1.Обрання складу Лічильної комісії.
2. Обрання голови і секретаря загальних зборів.
3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів.
4. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеня для голо-

сування. 
5. Про звернення до господарського суду із заявою про порушення про-

вадження у справі про банкрутство публічного акціонерного товариства 
«Сигнаївський комбінат хлібопродуктів». 

Для реєстрації і участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати 
паспорт, для представника акціонера крім паспорта – довіреність на право 
участі в загальних зборах та на голосування.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного – 
em01268928.ab.ck.ua.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» до дня скли-
кання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитися з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, за 
адресою: Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Небесної Сотні, 33, офіс 2 кімна-
та № 33 в робочі дні з 14-00 до 16-00 год, а в день проведення загальних 
зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, яка відповідальна за 
ознайомлення акціонерів – голова Наглядової ради ПАТ «Сигнаївський 
КХП» Ястребова В.М. 

Телефон для довідок: (0472) 54-02-08. 

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе ТоваРиСТво «СиГНаївСьКий КомБІНаТ ХлІБоПРодУКТІв» 

Річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Гід-
росила МЗТГ», ідентифікаційний код юридичної особи 00235814, місцезна-
ходження: 72316, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Індустріальна, 59, від-
будуться 18 квітня 2018р. о 14:00 годині за адресою: м. мелітополь, 
вул. Індустріальна, 59; 2 – й поверх конференц – зал. Реєстрація акціоне-
рів та їх представників з 13 год. 00 хв. до 13 год. 45 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах, 12 квітня 2018 року.

Перелік питань 
 включених до проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення 
їх повноважень.

2. Схвалення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосуван-
ня.

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
4. Звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності 

товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
правління.

5. Звіт наглядової ради про діяльність за 2017 рік та прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

6. Звіт ревізійної комісії та висновок ревізійної комісії про результати 
перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік, при-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку 
ревізійної комісії.

7. Затвердження річного звіту акціонерного товариства та порядку роз-
поділу прибутку (покриття збитку) за 2017 рік, визначення та розподіл пла-
нових показників прибутку на 2018 рік.

8. Про зміну типу та найменування Товариства.
9. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом ви-

кладення його в новій редакції.
10. Про надання повноважень на підписання нової редакції  

Статуту товариства та здійснення усіх необхідних дій, пов’язаних з 
державною реєстрацією нової редакції Статуту та з внесенням змін до 
відомостей про Товариство, що містяться в єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань.

11. Про внесення змін та доповнень до «Положення про наглядову 
раду», «Положення про правління», «Положення про ревізійну комісію» 
шляхом викладення їх в новій редакції.

12. Припинення повноважень членів наглядової ради.
13. Обрання членів наглядової ради.
14. Дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії.
15. Обрання членів ревізійної комісії.
16. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного право-

чину.
Для реєстрації акціонеру необхідно обов’язково мати при собі документ, 

що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів – оформлену від-
повідно до чинного законодавства України довіреність та документ, що по-
свідчує особу (паспорт). Акціонер має право видати довіреність на право 
участі та голосування на загальних зборах акціонерів одному або декіль-
ком своїм представникам, а також відкликати чи замінити у будь-який час 
свого представника. Довіреність на право участі та голосування на Загаль-
них зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріу-
сом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також 
може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Націо-
нальною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіре-
ність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства від 
імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповнова-
женою на це її установчими документами. Порядок участі та голосування 
на загальних зборах за довіреністю здійснюється у відповідності до статті 39 
ЗУ «Про акціонерні товариства».

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Гідросила МЗТГ», а також 
з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, 
передбаченого статтею 69 ЗУ «Про акіонерні товариства» акціонери (їх 
представники) можуть ознайомитися в кабінеті секретаря Наглядової Ради 
товариства за місцезнаходженням товариства у робочі дні з 8-ї до 12-ї го-
дини за адресою: 72316, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Індустріаль-
на, 59, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення 
до початку зборів. Загальна кількість акцій 38 871 334 шт., голосуючих акцій 
36 476 323 шт. станом на дату складання переліку осіб (26 лютого 2018 
року), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів 

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 

ПаТ «ГІдРоСила мЗТГ»
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ПовІдомлеННя
про чергові збори акціонерів ПаТ «вТоРмеТ»,

які відбудуться 17 квітня 2018 року об 14-00 годині
за адресою: одеська обл., м. одеса, 21-й кілометр Старокиївської 

дороги, 47 (актовий зал).
Публічне акціонерне товариство «вТоРмеТ» (код ЄДРПОУ 

00190644) повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 
17 квітня 2018 року об 14.00 годині за адресою: Україна, одеська 
обл., м. одеса 21-й кілометр Старокиївської дороги, 47 (актовий 
зал).

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитися з 
13:00  год. до 13:45 год. Для реєстрації необхідно мати документ, що по-
свідчує особу; для представників акціонерів – доручення на право учас-
ті у зборах, оформлене у відповідності до чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах 11 квітня 2018 року.

ПРоеКТ ПоРядКУ деННоГо:
1. Обрання членів лічильної комісії, секретаря та затвердження ре-

гламенту загальних зборів акціонерів.
2. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2017 рік.
3. Звіт наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту наглядової ради.
4. Звіт ревізійної комісії за 2017 рік. Затвердження звіту і висновків 

ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 
2017 році.

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 

2017 рік. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, 
передбачених законом.

7. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 
рік.

8. Відкликання та обрання членів наглядової ради Товариства. За-
твердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з 
ними. 

9. Укладення значних правочинів із АТ «Ощадбанк».
10. Затвердження/схвалення значних правочинів, укладених із  

АТ «Ощадбанк».
11. Надання наглядовій раді Товариства повноважень щодо прийнят-

тя рішень про укладання значних правочинів, що будуть вчинятися То-
вариством.

12. Надання попереднього схвалення значних правочинів, що будуть 
вчинятися Товариством.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: http://00190644.smida.gov.ua

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до чергових загальних 
зборів: під час підготовки до чергових загальних зборів до дати прове-
дення чергових Загальних зборів кожен акціонер має право ознайомити-

ся з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту 
порядку денного у робочі дні: з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 16:00 
години, за адресою: : м. Одеса, 21-й кілометр Старокиївської дороги, 47, 
приймальня директора, а в день проведення загальних зборів – також 
за місцем їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами – Бабаджанян С.М. Те-
лефон для довідок: (048) 750-49-73

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 
та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони 
можуть користуватися після отримання повідомлення про про-
ведення позачергових загальних зборів, а також строк, протя-
гом якого такі права можуть використовуватися: права, надані 
акціонерам згідно вимог статей 36 і 38 Закону України «Про акціонерні 
товариства» можуть бути використані за місцезнаходженням Товари-
ства. Строк використання таких прав: від дати відправлення повідом-
лення про чергові загальні збори до дати проведення чергових загаль-
них зборів. Акціонери мають право:

- ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про прове-
дення зборів до дати проведення зборів);

- до дати проведення зборів отримати письмову відповідь на письмо-
ві запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного за-
гальних зборів та порядку денного загальних зборів; 

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку 
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;

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж 
за 10 днів 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 дові-
реністю.

Акціонери можуть взяти участь у зборах особисто або через уповно-
важеного представника. Для участі у зборах необхідно мати при собі:

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

фізичних осіб);
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, ви-

дана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадови-
ми особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватись 
депозитарною установою, у встановленому НКЦПФР порядку. Довіре-
ність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юри-
дичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою 
на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голо-
сування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування. 
Надання довіреності на право участі та голосування на загальних збо-
рах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав дові-
реність замість свого представника.

Телефон для довідок: (048) 750-49-73 Правління ПаТ «втормет»

акціонерів. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами, є Голова Правління – Генеральний директор ПАТ «Гідросила 
МЗТГ» Сидорчук Іван Якович.

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів та до 
дати проведення загальних зборів акціонери мають право надавати Товари-
ству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку ден-
ного загальних зборів та порядку денного загальних зборів за адресою: 
72316, м. Мелітополь, вул. Індустріальна, 59. 

Телефон для довідок: 0619 44-08-70. 
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 

до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а 
також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких 
не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вно-
сяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціо-
нерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не 
пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Подання про-
позицій, порядок їх подання, прийняття Наглядовою радою Товариства рі-
шення про їх включення до проекту порядку денного або мотивована від-
мова у включенні пропозицій до проекту порядку денного здійснюються у 
відповідності до ст 38 ЗУ «Про акціонерні товариства». Пропозиції акціоне-
рів до проекту порядку денного надсилати за адресою: 72316, м. Меліто-
поль, вул. Індустріальна, 59.

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

основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)
Публічного акціонерного товариства «Гідросила мЗТГ» 

№
п/п Найменування показника

Період

Звітний 2017 
рік

Попере-
дній 2016 

рік
1 Усього активів 170 922 148 117
2 Основні засоби (за залишковою вартістю) 135 628 113 346
3 Запаси 11 072 12 154
4 Сумарна дебіторська заборгованість 20 704 8 402
5 Гроші та їх еквіваленти 2 113 12 082
6 Нерозподілений прибуток (непокритий 

збиток)
85 661 72 413

7 Власний капітал 97 352 84 104
8 Зареєстрований (пайовий/статутний) 

капітал
9718 9 718

9 Довгострокові зобов’язання і забезпечення - -
10 Поточні зобов’язання і забезпечення 73 570 64 013
11 Чистий фінансовий результат: прибуток 

(збиток)
13 248 4 653

12 Середньорічна кількість акцій (шт.) 38 871 334 38 871 334
13 Чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію (грн.)
0,34082 0,11970

Телефони для довідок та пропозицій: (619) 42-21-09, 44-08-70, 44-09-16. 

Правління ПаТ «Гідросила мЗТГ»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №49, 13 березня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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Приватне акціонерне товариство «юность-2»
(ЄДРПОУ 24103012 адреса місцезнаходження: м.Київ, вул.Шолом-

Алейхема, 2-А) Повідомляє про проведення річних Загальних зборів 
акціонерів ПрАТ «Юность-2» (надалі «Збори»)

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або залу, куди 
мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 19 квітня 2018 року 
об 11 год. 00 хв. за адресою: м.Київ, вул.Шолом-алейхема, 2-а, кабінет 
№ 2.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах: реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Зборах буде 
здійснюватись за адресою: м.Київ, вул.Шолом-Алейхема, 2-А, каб. № 2. По-
чаток реєстрації: 10 год 00 хв 19 квітня 2018 року. Час закінчення реєстрації: 
10 год 50 хв 19 квітня 2018 року.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: станом на 24 год 00 хв 15 квітня 2018 року. 

4. Перелік питань, включених до проекту порядку денного (з проектом 
рішень, крім кумулятивного голосування):

1. Про обрання голови, секретаря та лічильної комісії Зборів.
Проект рішення: в силу п.5) ч.3 ст.35 Закону України «Про акціонерні 

товариства» проект рішення з даного питання не надається, у зв'язку з тим, 
що голосування з цього питання проходить шляхом кумулятивного голосу-
вання.

2. Про затвердження порядку проведення Зборів. 
Проект рішення: 
І. Затвердити такий порядок голосування:

рішення з питання № 14 Порядку денного приймається більше як ¾ го- �
лосів акціонерів, з усіх інших питань порядку денного рішення приймаються 
простою більшістю голосів (50% голосів + 1 голос).

одна голосуюча акція = один голос. �
Питання, які стосуються обрання до органів товариства, а саме питання 

№ № 1, 11,12,13 Порядку денного приймаються шляхом кумулятивного голо-
сування. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість 
голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. 

ІІ. Затвердити такий регламент роботи:
для доповіді до 20 хвилин по кожному питанню,
для доповнень, зауважень, реплік – до 3 хвилин.
ІІ. При голосуванні використовуються бюлетені для голосування.
3. Затвердження річного звіту ПрАТ «Юность-2» за 2017 рік, прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення по третьому питанню, включеному до проекту по-

рядку денного:
Затвердити річний звіт товариства за 2017 рік. Визнати роботу товариства 

у 2017 року задовільною.
4. Про затвердження річного звіту Комісії з припинення ПрАТ «Юность-2» 

за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Комісії з при-
пинення ПрАТ «Юность-2» за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Комісії з припинення товариства 
про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік. 
Визнати роботу товариства в 2017 році задовільною.

5. Про нарахування дивідендів акціонерам ПрАТ «Юность-2».
Проект рішення: не нараховувати та не виплачувати дивіденди за 

2017 рік.
6. Про розподіл прибутків та збитків ПрАТ «Юность-2» за 2017 рік.
Проект рішення: Товариство не має чистого прибутку за 2017 рік. Збит-

ки Товариства становлять 82700 грн. Не розподіляти прибутки та збитки 
Товариства за 2017 рік.

7. Про затвердження висновку зовнішнього аудиту про фінансовий стан 
Товариства за 2017 рік. 

Проект рішення: затвердити висновок аудиторської фірми «Укр-
фінансаудит» діяльності ПрАТ «Юность-2» за 2017 рік. 

8. Про визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «Юность-2».
Проект рішення: Відмінити процес перетворення (зміна типу) товариства. 

Здійснювати діяльність у формі Приватного акціонерного товариства. Визна-
чити основним напрямком діяльності товариства на 2018 рік:

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого не-
рухомого майна.

46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями 
та тютюновими виробами.

46.90. Неспеціалізована оптова торгівля.
47.11. Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно про-

дуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.
47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах.
9. Про скасування рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Юность-2» 

від 16 квітня 2016 року по питанню № 7 зборів «Про припинення діяльності 
ПрАТ «Юность-2» шляхом його реорганізації (перетворення) в Товариство з 
обмеженою відповідальністю «Юность-2».

Проект рішення: Скасувати рішення Загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «Юность-2» від 16 квітня 2016 року по питанню № 7 зборів «Про при-

пинення діяльності ПрАТ «Юность-2» шляхом його реорганізації (перетво-
рення) в Товариство з обмеженою відповідальністю «Юность-2».

10. Про припинення повноважень комісії з припинення (перетворення) 
ПрАТ «Юность-2».

Проект рішення: припинити повноваження комісії з припинення (пере-
творення) ПрАТ «Юность-2»: голови комісії з припинення (ліквідатора) Бу-
цана Михайла Андрійовича та двох членів комісії з припинення – Кондратен-
ко Михайло Володимирович та Доценко Олександр Васильович.

11. Про обрання Наглядової ради товариства (Голови та членів), затвер-
дження умов цивільно – правових договорів, що укладатимуться з членами 
Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів (контрактів) із членами Наглядової 
ради. 

Проект рішення: щодо кандидатів: в силу п.5) ч.3 ст.35 Закону Украї ни 
«Про акціонерні товариства» проект рішення з даного питання не надається, 
у зв'язку з тим, що голосування з цього питання проходить шляхом кумулятив-
ного голосування. Затвердити умови цивільно – правових договорів, на без-
оплатній основі; уповноважити директора на підписання цих договорів.

12. Про обрання Дирекції (Директора та заступника директора) товари-
ства, затвердження умов цивільно – правових договорів, що укладатимуться 
з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповнова-
жується на підписання договорів (контрактів) із членами Дирекції. 

Проект рішення: щодо кандидатів: в силу п.5) ч.3 ст.35 Закону Украї ни «Про 
акціонерні товариства» проект рішення з даного питання не надається, у зв'язку 
з тим, що голосування з цього питання проходить шляхом кумулятивного голо-
сування. Затвердити умови цивільно – правових договорів, на платній основі; 
уповноважити Голову наглядової ради на підписання цих договорів.

13. Про обрання Ревізійної комісії товариства, затвердження умов цивіль-
но – правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру 
їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 
(контрактів) із членами Ревізійної Комісії. 

Проект рішення: щодо кандидатів в силу п.5) ч.3 ст.35 Закону України 
«Про акціонерні товариства» проект рішення з даного питання не надається, 
у зв'язку з тим, що голосування з цього питання проходить шляхом кумуля-
тивного голосування. Затвердити умови цивільно – правових договорів, на 
безоплатній основі; уповноважити директора на підписання цих договорів.

14. Про затвердження нової редакції Статуту ПрАТ «Юность-2», надання 
повноважень на підписання нової редакції Статуту ПрАТ «Юность-2», здій-
снення реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ «Юность-2» та здійснення 
всіх інших дій, пов’язаних з прийняттям нової редакції Статуту 
ПрАТ «Юность-2».

Проект рішення: Затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «Юность-2». 
Уповноважити директора товариства на підписання нової редакції Статуту 
ПрАТ «Юность-2», здійснення реєстрації нової редакції Статуту 
ПрАТ «Юность-2» та здійснення всіх інших дій, пов’язаних з прийняттям 
нової редакції Статуту ПрАТ «Юность-2».

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Акціонери можуть 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного за адресою: м.Київ, вул..Шолом-Алейхема, 2-А, кабінет № 2 
з понеділка по п’ятницю з 10год 00 хв до 17 год 00 хв. Відповідальна особа 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова комісії з при-
пинення Буцан М.А. Телефон для довідок (044) 549-03-83. Після надіслання 
акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне то-
вариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам 
або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених 
документів у зв’язку із змінами в порядку денному чи у зв’язку з виправлен-
ням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати 
проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товари-
ства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. 
Акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов’язане надавати 
письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних 
зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може 
надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

5-1. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного: http://24103012.smida.gov.ua/

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

Найменування показника Період
 звітний попередній

Усього активів 454,3 253,3
Основні засоби 226,1 242,9
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість 142,7 3,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 85,5 7,4

ПРиваТНе аКЦІоНеРНе ТоваРиСТво «юНоСТь-2»
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Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал 170,0 170,0
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання  367,0
Чистий прибуток (збиток) -82,7 -42,2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1700 1700
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 49 49

7. Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 За-
кону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користувати-
ся після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також 
строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: Кожний акціонер 
має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку 
денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових 
кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може переви-
щувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше 
ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, 
а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 7 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 акціонер-
ного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований 
кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиція до проекту по-
рядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із 
зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, 
типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або 
проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать 
кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. 
З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій та 
інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про прове-
дення загальних зборів акціонерів у строк до дати проведення загальних 
зборів, акціонери можуть ознайомитись в ст. ст. 36 та 38 Закону України «Про 
акціонерні товариства», а також звернутись до керівництва Товариства для 
уточнення інформації.

8. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: 

представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фі-
зична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповно-
важена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів 
товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших 
акціонерів товариства на загальних зборах. Представником акціонера – 
фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства 
може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. 
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана 
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими осо-
бами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депози-
тарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на 
право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити 
завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загаль-
них зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно 
проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник по-
винен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. 
Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник ви-
рішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій 
розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосу-
вання на загальних зборах декільком своїм представникам. Для участі у 
річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати: 
акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам ак-
ціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інші 
документи, що посвідчують повноваження представника, а також документ, 
що посвідчує особу (паспорт). В реєстрації акціонера (його представника) 
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 
зборах акціонерів Товариства.

9. Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким 
надсилається повідомлення про проведення Зборів (05.03.2018 року) ста-
новить 1700 штук. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату скла-
дання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення 
Зборів (05.03.2018 року) становить 1530 штук.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Комісії з 
припинення

 ________ 
 (підпис)

 Буцан М.А.

М.П.

Повідомлення про проведення загальних зборів 
ПРиваТНе аКЦІоНеРНе ТоваРиСТво 

«СТРаХова КомПаНІя «в.І П.»
місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Московська, буд. 46/2, секція 4, 

поверх 10, офіс 201, ідентифікаційний код 31088546 (надалі – Товариство),
повідомляє про те, що 20 квітня 2018 року об 11.00 год. у приміщенні 

Товариства за адресою: м. Київ, вул. московська, буд. 46/2, секція 4, по-
верх 10, офіс 201, відбудуться загальні збори Товариства.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися відповідно до переліку акціо-
нерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному в порядку, 
встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом 
на 24 годину 16 квітня 2018 року (за три робочих дні до дня проведення 
загальних зборів). 

ПРоеКТ ПоРядКУ деННоГо ЗаГальНиХ ЗБоРІв:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.
3. Розгляд звіту правління Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства в 2017 році. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту правління Товариства.

4. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства.

5. Розгляд звіту органа контролю фінансово-господарської діяльності 
Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків перевір-
ки органом контролю фінансово-господарської діяльності Товариства.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл чистого прибутку Товариства за підсумками роботи в 2017 

році.
Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з про-

ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го загальних зборів: http://vip-ig.com.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідом-
лення про проведення загальних зборів, а саме, на 01 березня 2018 р.: 
загальна кількість акцій – 16 100 штук; загальна кількість голосуючих ак-
цій  – 16 100 штук.

Для участі у загальних зборах акціонер (представник акціонера) повинен 
надати документ, що посвідчує його особу, а представник акціонера додатково 
довіреність або інший документ (документи), що підтверджують його повнова-
ження, оформлені відповідно до вимог чинного законодавства. 

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів, а також в день їх проведення, акціонери 
Товариства мають право ознайомитися з матеріалами (документами), не-
обхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних збо-
рів, у приміщенні Товариства за адресою місцезнаходження: м. Київ, вул. 
Московська, буд. 46/2, секція 4, поверх 10, офіс 201, у робочі дні: понеді-
лок  - четвер з 09.00 до 18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.45, перерва з 13.00 до 
13.45. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів 
з матеріалами (документами) – голова правління Золотаренко Ольга Вя-
чеславівна. 

До дати проведення загальних зборів акціонери мають право звернутися 
з письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку 
денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, письмові від-
повіді на які будуть надані Товариством протягом 2 робочих днів, але не піз-
ніше початку загальних зборів. Відповіді за підписом голови правління Това-
риства надсилаються рекомендованим листом або вручаються акціонеру 
під розпис в залежності від способу та терміну надходження запитання.

Акціонери Товариства мають право не пізніше ніж за 20 днів до дати 
проведення загальних зборів вносити пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів.

Пропозиція подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (най-
менування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, зміс-
ту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції щодо вклю-
чення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні 
проекти рішень з цих питань. 

Рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/
або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку 
денного приймаються наглядовою радою Товариства. Пропозиції акціоне-
рів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих 
акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного 
загальних зборів. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції 
до проекту порядку денного загальних зборів надсилається наглядовою 
радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Рішення 
про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних 
зборів може бути оскаржене акціонером до суду.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Това-
риство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів по-
відомить акціонерів про такі зміни та направить рекомендованим листом 

ПРиваТНе аКЦІоНеРНе ТоваРиСТво «СТРаХова КомПаНІя «в.І П.»
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05 березня 2018 року в в офіційному виданні НКЦПФР – «ВІДОМОСТІ 
НКЦПФР» за № 45 (2798) розміщено повідомлення про проведення за-
гальних зборів ПАТ «ГОТЕЛь «ТЕАТРАЛьНИЙ», в якому було допущено 
технічну помилку, щодо зазначення дати Реєстрації акціонерів, а саме 
було вказано: «Реєстрація акціонерів проводиться за місцем проведення 
зборів 16 квітня 2017 року, початок о 11-00, закінчення о 11-25 годині. Пе-
релік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів 
ПАТ «ГОТЕЛь «ТЕАТРАЛьНИЙ», буде складено станом на: 24-00 год. 

10.04.2017 р.» просимо вважати вказане повідомлення таким, що подано 
с технічною помилкою в частині зазначення дати 16 квітня 2017 року та 
дати 10 квітня 2017 року, та читати вказане повідомлення в такій редакції: 
Реєстрація акціонерів проводиться за місцем проведення зборів 
16 квітня 2018 року, початок о 11-00, закінчення о 11-25 годині. Пере-
лік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціо-
нерів ПаТ «ГоТель «ТеаТРальНий», буде складено станом на  
24-00 год. 10.04.2018 р.

ПаТ «ГоТель «ТеаТРальНий»

або вручить під розпис порядок денний загальних зборів, а також проекти 
рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана 
акціонером – фізичною особою, повинна бути посвідчена нотаріусом або 
іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може 
посвідчуватися депозитарною установою в порядку, встановленому Націо-
нальною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Довіреність від іме-
ні акціонера – юридичної особи видається її органом або іншою особою, 
уповноваженою на це її установчими документами.

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

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

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

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

Телефони для довідок: (044) 254-40-02, 254-40-07.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова правління  о.в. Золотаренко 

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: ПРиваТНе аКЦІоНеРНе 
ТоваРиСТво «СТРаХова КомПаНІя «Гамма»

2. Код за ЄДРПОУ: 33947733
3. Місцезнаходження: 04055 м. Київ, вул. В.Василевської,7
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 594-07-39, 044 594-07-39
5. Електронна поштова адреса: insurance@gamma.tv
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: insurance@gamma.tv
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 
06.03.2018 року припинено повноваження Голови Правління Товариства 

Мозгової Марини Анатоліївни. Припинення повноважень вiдбулось на 

пiдставi рiшення Загальних зборiв акціонерів Товариства (Протокол № 1 вiд 
06.03.2018 року). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа пере-
бувала на посадi – 7 років.

07.03.2018 року призначено на посаду Голови Правління Товариства 
Симоненка Андрія Петровича. На пiдставi рiшення Загальних зборiв акціо-
нерів Товариства (Протокол № 1 вiд 06.03.2018 року) посадова особа об-
рана Головою Правління Товариства. Обрання вiдбулось у зв’язку із звіль-
ненням із займаної посади Голови Правління Товариства Мозгової Марини 
Анатоліївни. Володіє 3 (три) простих простих іменних акцій емітента. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який 
обрано особу – безстроково. В Товаристві посадова особа перебувала на 
посаді Презедента Товариства. Iншi посади, якi обiймала посадова особа 
за останнi 5 рокiв – Директор ТОВ «Гамма-Консалтинг».

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  Симоненко а.П.  12.03.2018

ПОВІДОМЛЕННЯ
Правління ПРаТ «амв» ( код ЕДРПО-02047891) повідомляє що 

чергові річні загальні збори акціонерів ПрАТ «АМВ» призначені на 7 трав-
ня 2018 року з наступним порядком денним: 

1. Звіт Правління ПрАТ «АМВ» за 2017 р.;
2. Звіт Головного ревізора ПрАТ «АМВ» за 2017 р;
3. Про затвердження звіту Правління ПрАТ «АМВ» за 2017 р.;
4. Про затвердження звіту Головного ревізора ПрАТ «АМВ» за 2017 р.
5. Про розподіл прибутків та компенсацію збитків за 2017 р.; 
8. Про визначення основних напрямків діяльності Правління в 2018 р.
Загальні збори відбудуться за адресою: 03056, м. Київ, провулок. Ко-

вальський 22-а, в приміщенні 1-го поверху гуртожитку, біля вахтера 
гуртожитку, об 10.00 годині ранку

Складання реєстру Акціонерів розпочнеться об 09.00 ранку 7 травня 2018 
року та закінчиться об 09.30 годині ранку 7 травня 2018 року.

Для реєстрації та участі в зборах акціонерам необхідно мати документ, 
що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково – доручення на 
право участі у зборах оформлене згідно чинного законодавства України.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прий няття 
рішень з питань порядку денного у робочі дні з 9-00 до 17-00 за адресою : 01001, 
Київ вул. . Михайлівська 2-В квар. № 5 тел. (044) 278-67-97, а також в день про-
ведення чергових загальних зборів ПрАТ «АМВ»; 03056, м. Київ, провулок. Ко-
вальський 22-а, в приміщенні 1-го поверху гуртожитку, біля вахтера гуртожитку, 
з 9-30 до 10.00 годині ранку. Посадова особа відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами-Голова правління Миколаєнко Василь 
Михайлович – (044) 278-67-97. 

Телефони для довідок – (044)278-67-97 ,(067) 408-87-21 (Миколаєнко Василь 
Михайлович)

основні показники фінансової діяльності ПраТ «амв» за 2017 рік.(тис)

Найменування показника
період

Попередній
2016

Звітний
2017

Усього активів 10187.2 12455,3
Основні засоби 4368.1 4195,4
Довгострокові фінансові інвестиції 1881.1 1881,1
Запаси  -
Сумарна дебіторська заборгованість 2101.4 4083,8
Грошові кошти та їх еквіваленти  371.2 68,8
Нерозподілений прибуток 1443.6 1519,8
Власний капітал 7175.8 7263,0
Статутий капітал 20.0 20,0
Довгострокові забов’язання  -
Поточні забов’язання 2570.2 3873,3
Чистий прибуток (збиток) 31.58 76,2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 100.0 100
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Поточні забов’язання 190.77 492,6
Чистий прибуток (збиток) 31.58 76,2
Середньорічна кількість акцій (шт.)  100.0 100,0
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 4
Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інфор-

мацію: Електрона пошта ; all@prjscamv.com Сайт ПрАТ «АМВ»-prjscamv.com

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

европейская комиссия одобрила новую 
программу помощи для Украины  

до EUR1 млрд
Европейская комиссия предложила выделить Украи-

не новую макрофинансовую помощь (MFA) в размере до 
EUR1 млрд для поддержки экономической стабилиза-
ции и структурных реформ.

Как сообщается на сайте Еврокомиссии, речь идет 
о четвертой программе макрофинансовой помощи 
Украины, которую должны одобрить Европарламент и 
Совет ЕС.

«Сегодняшнее предложение следует за запросом 
украинской власти и прямыми дискуссиями между пре-
зидентом Комиссии Жан-Клодом Юнкером и президен-
том Украины Петром Порошенко. Новая программа на-
правлена на то, чтобы опираться на прогресс, 
достигнутый в поддержке стабилизации экономики и 
структурных реформ во время трех предыдущих опера-
ций MFA», – отмечено в заявлении Еврокомиссии в пят-
ницу.

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис 
отметил, что предложение о четвертой программе ма-
крофинансовой помощи свидетельствует об обязатель-
ствах ЕС перед Украиной.

Он также отметил, что рассчитывает на поддержку 
этой программы со стороны Европейского парламента и 
государств-членов ЕС.

В Еврокомиссии подчеркнули, что выплаты будут за-
висеть от реализации реформ в Украине.

«Все выплаты по предложенной программе, включая 
первую, будут зависеть от реализации реформ, направ-
ленных на устранение уязвимостей, обнаруженных в 
украинской экономике. Включенные в Меморандум о 
взаимопонимании, они будут учитывать меры, которые 
остаются нерешенными с предыдущей программы MFA, 
и будут включать шаги по усилению борьбы с корруп-
цией», – отметили в Еврокомиссии.

Предложение Еврокомиссии относительно четвертой 
программы MFA для Украины подлежит утверждению 
Европейским парламентом и Советом ЕС.

Экономика Шанхая выросла  
на 6,9% в 2017 г.

Экономика Шанхая выросла в 2017 году на 6,9% – на 
одном уровне с подъемом китайского ВВП, сообщили в 
муниципальном статистическом управлении.

Подъем ускорился с 6,8% в 2016 году, передает агент-
ство «Синьхуа».

Валовой региональный продукт (ВРП) Шанхая по ито-
гам прошлого года достиг 3,01 трлн юаней ($475 млрд), 
или около 4% ВВП Китая. Объем шанхайской экономики 
всего в три раза меньше российской, по этому показате-
лю Шанхай мог бы войти в топ-30 стран мира, заняв ме-
сто между Бельгией и Таиландом.

Главный вклад в шанхайский ВРП внесла сфера 
услуг – 69% общего объема.

Добавленная стоимость, созданная в первичном сек-
торе экономики города, снизилась на 9,5%, а во вторич-
ном и третичном секторах – выросла на 5,8% и 7,5% со-
ответственно.

Объем инвестиций в основные фонды в Шанхае до-
стиг 724,7 млрд юаней в прошлом году при росте на 7,3%, 
основная их часть (85,7%) пришлась на сферу услуг.

Промышленное производство в новых стратегиче-
ских отраслях мегаполиса, к которым, в частности, от-
носятся информационные технологии, биотехнологии и 
высокотехнологичное производство, выросло за год на 
8,7%, до 494,4 млрд юаней, или 16,4% общего объема 
ВРП Шанхая.

инфляция в Китае в феврале ускорилась 
до максимума за 4 года, рост кредитования 

замедлился
Инфляция в Китае в феврале 2018 года резко ускори-

лась, достигнув максимума более чем за 4 года, на фоне 
подъема цен на продукты питания в период празднова-
ния Нового года по Лунному календарю.

Потребительские цены выросли в прошлом месяце на 
2,9% в годовом выражении – это самые высокие темпы 
подъема с ноября 2013 года, свидетельствуют данные 
Государственного статистического управления Китая 
(ГСУ). В январе инфляция в КНР составила 1,5% в годо-
вом выражении.

Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в сред-
нем прогнозировали февральскую инфляцию в Китае на 
уровне 2,5%.

Продукты питания подорожали в феврале на 4,4% по 
сравнению с тем же месяцем прошлого года, тогда как в 
январе они снизились на 0,5%. Цены на продукты тради-
ционно растут в период празднования Нового года по 
Лунному календарю, которое в 2018 году пришлось на 
февраль, а не на январь, как годом ранее.

Цены непродовольственных товаров повысились на 
2,5% после подъема на 2% в январе.

Ранее в этом месяце премьер Госсовета КНР Ли Кэ-
цян заявил в ходе сессии Всекитайского собрания на-
родных представителей (ВСНП), что власти КНР нацеле-
ны на удержание инфляции ниже 3% в 2018 году.

Потребительские цены выросли в феврале на 1,2% 
по сравнению с январем, когда их подъем составил 0,6% 
по сравнению с предыдущим месяцем.

Рост цен производителей в КНР в феврале замедлил-
ся по итогам четвертого месяца подряд – до 3,7% в годо-
вом выражении по сравнению с 4,3% в январе. Консенсус-
прогноз экспертов предусматривал повышение на 3,8%.

В помесячном выражении рост цен производителей 
замедлился до 0,1% с 0,3%.

Темпы роста объемов кредитования в национальной 
валюте в Китае резко замедлились в феврале по срав-
нению с рекордным январским уровнем.

Согласно данным Народного банка КНР (НБК, Центро-
банк страны), объем нового банковского кредитования в 
национальной валюте в прошлом месяце составил 
839,9 млрд юаней по сравнению с 2,9 трлн юаней в янва-
ре. Показатель, однако, оказался лучше среднего прог-
ноза аналитиков на уровне 800 млрд юаней.

При этом совокупный объем финансирования (вклю-
чая банковские кредиты, забалансовые кредиты, а так-
же размещение акций и облигаций) в феврале составил 
1,17 трлн юаней ($184,4 млрд). В январе этот показатель 
равнялся 3,06 трлн юаней.
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Объем денежной массы M1 (совокупность наличных 
денег в обращении и вкладов до востребования) вырос 
на 8,5% в годовом выражении после повышения на 15% 
месяцем ранее.

Агрегат денежной массы M2 (наличные деньги и все 
вклады) поднялся на 8,8%, в январе рост составил 
8,6%.

Объем китайского экспорта неожиданно увеличился в 
феврале при ослаблении объемов импорта, что привело 
к существенному росту профицита баланса внешней 
торговли.

Экспорт вырос на 36,2% в годовом выражении (6,1% в 
январе), импорт – на 6,3% (36,8%).

Положительное сальдо внешней торговли КНР в фев-
рале увеличилось до $33,74 млрд по сравнению с 
$20,34 млрд в январе.

Роль ЦБ Китая в надзоре за финансовым 
сектором возрастет – глава  

центробанка
Народный банк Китая (НБК, центробанк) будет играть 

более важную роль в надзоре за финансовым сектором, 
однако потребуется время, чтобы определить дальней-
ший курс изменений и выстроить оптимальное финансо-
вое регулирование, заявил в пятницу уходящий в от-
ставку глава ЦБ Чжоу Сяочуань.

Он выступил на брифинге в ходе сессии Всекитайско-
го собрания народных представителей (ВСНП, высший 
орган государственной власти Китая).

«Мы изучили модель регулирования «две вершины» 
(twin peaks), но нам еще требуется время для наблюде-
ния. Нет абсолютной уверенности в том, что мы перей-
дем на эту модель», – сказал глава китайского центро-
банка.

Как пишет The Wall Street Journal, такая модель регу-
лирования широко используется в западных странах, 
включая Великобританию: ЦБ несет ответственность за 
финансовую стабильность и пруденциальный надзор, а 
отдельное ведомство контролирует вопросы хозяйствен-
ной деятельности и защиты инвесторов в финансовой 
отрасли.

Агрегат денежной массы М2 и его отношение к объ-
ему ВВП перестали быть точными ориентирами 
денежно-кредитной политики в Китае, и в дальней-
шем Пекин будет уделять больше внимания другим 
индикаторам, включая инфляцию и занятость, заявил 
Чжоу Сяочуань.

По его словам, Пекин будет соблюдать автономию 
Гонконга в отношении курса гонконгского доллара и не 
будет вмешиваться в валютную политику этого специ-
ального административного района КНР.

Как сообщалось, Чжоу Сяочуань уйдет в отставку в 
ближайшие две недели. Депутаты ВСНП 19 марта 
проведут голосование по кандидатуре нового главы 
ЦБ.

Китай против торговой войны с СШа – 
минкоммерции КНР

Возможность торговой войны между Китаем и США в 
настоящее время привлекает большое внимание депу-

татов проходящей в Пекине сессии Всекитайского со-
брания народных представителей (ВСНП, высший орган 
государственной власти КНР), заявил на пресс-
конференции в рамках форума министр коммерции Ки-
тая Чжун Шань.

«Вопрос о том, может ли между Китаем и США вспых-
нуть торговая война, находится в центре внимания депу-
татов сессии ВСНП», – сказал министр.

Он отметил, что «в торговой войне не может быть по-
бедителей, она может превратиться в бедствие для эко-
номик Китая и США и других стран мира».

Чжун Шань сообщил, что за последние 40 лет 
китайско-американская торговля выросла в 232 раза, 
а общая сумма взаимных инвестиций достигла 
$230 млрд.

Он назвал дефицит США в торговле с Китаем одной 
из важнейших проблем в двухсторонних торговых свя-
зях. По американской официальной статистике, он рас-
тет ежегодно примерно на 20%. Дефицит носит струк-
турный характер и связан с существующими в США 
ограничениями на экспорт в Китай продукции высоких 
технологий.

Министр подчеркнул, что в нынешней ситуации Китай 
и США должны продолжать переговорный процесс для 
устранения существующих противоречий.

объем промпроизводства в Германии  
в январе неожиданно снизился  

2-й месяц подряд
Объем промышленного производства в Германии в 

январе 2018 года уменьшился на 0,1% по сравнению с 
декабрем, свидетельствуют данные министерства эко-
номики и труда ФРГ.

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в 
среднем ожидали повышения показателя на 0,6%.

По сравнению с январем 2017 года объем промпро-
изводства вырос на 5,5% вместо прогнозировавшихся 
6%.

Согласно пересмотренным данным, в декабре пром-
производство в ФРГ снизилось на 0,5% по сравнению с 
ноябрем и выросло на 6,2% в годовом выражении. Ра-
нее сообщилось соответственно о снижении на 0,6% и 
подъеме на 6,5%.

Производство в обрабатывающей и горнодобываю-
щей промышленности Германии в позапрошлом месяце 
повысилось на 0,6%. Объемы строительства в ФРГ в ян-
варе упали на 2,2%, выработка электроэнергии – на 
3,3%. Производство потребительских товаров увеличи-
лось на 2%.

Как стало известно в четверг, заказы промпредприя-
тий Германии снизились в январе самыми быстрыми 
темпами за год на фоне ослабления спроса на средства 
производства и товары первой необходимости. Падение 
составило 3,9% относительно декабря.

Вместе с тем в годовом выражении объем заказов 
увеличился на 8,2% при прогнозировавшемся подъеме 
на 11,5%.

При подготовці розділу «Новини»  
використано матеріали  

ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА
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1. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15168 5
2. ПРАТ АГРОІНФОРМСЕРВІС 40
3. ПАТ АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА» 4
4. ПРАТ АМВ 56
5. ПАТ АНДРУШІВСьКЕ 24
6. ПРАТ АПТЕЧНІ СКЛАДИ ФАРМА КИЇВ 8
7. ПРАТ АРЦИЗьКИЙ МАСЛОЗАВОД 6
8. ПРАТ АТОМПРОФОЗДОРОВНИЦЯ 51
9. ПРАТ БЕРДИЧІВСьКЕ ПІДПРИЄМСТВО 

ОБЧИСЛЮВАЛьНОЇ ТЕХНІКИ ТА 
ІНФОРМАТИКИ

7

10. ПАТ БІЛОЦЕРКІВСьКИЙ ЗАВОД 
ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ

42

11. ПРАТ ВАТУТІНСьКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО-2362

32

12. ПРАТ ВЕЛТА 11
13. ПРАТ ВИНОГРАДІВСьКА ПЕРЕСУВНА 

МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 78
20

14. ПРАТ ВИШНІВСьКИЙ ЛИВАРНО-КОНСЕРВНИЙ 
ЗАВОД

49

15. ПРАТ ВІММ-БІЛЛь-ДАНН УКРАЇНА 45
16. ПРАТ ВІННИЦьКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД «РОШЕН» 46
17. ПАТ ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО 35
18. ПРАТ ВІП 55
19. ПРАТ ВКФ АС 52
20. ПРАТ ВОЛИНьВОДГОСП 5
21. ПАТ ВТОРМЕТ 53
22. ПРАТ ГАЙСИНСьКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО 

ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ У ТВАРИННИЦТВІ
19

23. ПРАТ ГАЙСИНСьКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО 
ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ У ТВАРИННИЦТВІ

22

24. ПАТ ГАЛИЦьКА СІЛьГОСПХІМІЯ 21
25. ПАТ ГІДРОСИЛА МЗТГ 52
26. ПАТ ГОТЕЛь «ТЕАТРАЛьНИЙ» 56
27. ПРАТ ДНІПРОВСьКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ 

КОМБІНАТ
50

28. ПРАТ ДОНБАСХОЛДИНГ 16
29. ПРАТ ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» 47
30. ПРАТ ЖИТЛОВО-ПОБУТОВЕ ПІДПРИЄМСТВО 20
31. ПАТ ЗАВОД «МЕТАЛІСТ» 28
32. ПРАТ ЗАВОД «ЗАПОРІЖАВТОМАТИКА» 18
33. ПРАТ ЗАВОД АРТЕМЗВАРЮВАННЯ 35
34. ПРАТ ЗАВОД БУДМАШ 48
35. ПАТ ЗАПОРІЖКРАН 51
36. ПАТ ІВАНО-ФРАНКІВСьКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 23
37. ПРАТ ІНЖЕНЕРНО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР 

МАСТИЛьНОГО І ФІЛьТРУЮЧОГО 
ОБЛАДНАННЯ

22

38. ПРАТ ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В 
ЕНЕРГЕТИЦІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННІ

15

39. ПРАТ КАМ’ЯНЕЦь-ПОДІЛьСьКАВТОАГРЕГАТ 29
40. ПРАТ КАМ’ЯНСьКИЙ 22
41. ПАТ КИЇВСьКЕ БУДІВЕЛьНЕ УПРАВЛІННЯ 

ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ
30

42. ПРАТ КИЇВСьКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИЙ 
ЗАВОД

31

43. ПРАТ КИЇВСьКИЙ ЗАВОД ЗВАРЮВАЛьНОГО 
ОБЛАДНАННЯ

14

44. ПРАТ КИЇВСьКИЙ ЗАВОД ЗВАРЮВАЛьНОГО 
ОБЛАДНАННЯ

49

45. ПАТ КОМБІНАТ БУДІВЕЛьНИХ КОНСТРУКЦІЙ 19
46. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛьНИЙ 

КАПІТАЛ»
27

47. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛьНИЙ БАНК 32

48. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛьНИЙ БАНК 51
49. ПРАТ КОМПАНІЯ ЕНЗИМ 13
50. ПРАТ ЛИСИЧАНСьКА НАФТОВА ІНВЕСТИЦІЙНА 

КОМПАНІЯ 
43

51. ПАТ МИКОЛАЇВСьКИЙ ЗАВОД МАСТИЛьНОГО ТА 
ФІЛьТРУЮЧОГО ОБЛАДНАННЯ

21

52. ПРАТ МОГИЛІВ-ПОДІЛьСьКИЙ 
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД

11

53. ПРАТ МУКАЧІВСьКА ФАБРИКА РЕММЕБЛІ 35
54. ПРАТ МУКАЧІВСьКЕ РЕМОНТНО - ТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
18

55. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
ХАЙМЕК

45

56. ПРАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
ЛАЗЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

29

57. ПРАТ НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ 40
58. ПАТ НОВОГРАД - ВОЛИНСьКИЙ ЗАВОД СІЛь-

ГОСПМАШИН
47

59. ПРАТ НОВОМОСКОВСьКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС»

20

60. ПРАТ ОБ’ЄДНАННЯ «ПРОГРЕС» 41
61. ПАТ ОДЕСКАБЕЛь 13
62. ПРАТ ПАРИТЕТ 7
63. ПРАТ ПЛЕМЗАВОД «ЛІТИНСьКИЙ» 3
64. ПРАТ ПЛЕМСЕРВІС 6
65. ПРАТ ПМК 169 45
66. ПРАТ ПОДІЛ 44
67. ПРАТ ПРОМІНь-1 6
68. ПРАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛьНА ДІЛьНИЦЯ 

«ОДЕСГОЛОВПОСТАЧ»
6

69. ПРАТ РІТМ 37
70. ПРАТ РУСАНІВКА 43
71. ПАТ САН ІНБЕВ УКРАЇНА 14
72. ПАТ СИГНАЇВСьКИЙ КОМБІНАТ 

ХЛІБОПРОДУКТІВ
52

73. ПРАТ СІЛьСьКОГОСПОДАРСьКЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«СЕЛЕКЦІЯ - ПЛЕМРЕСУРСИ»

19

74. ПРАТ СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» 9
75. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКС» 21
76. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА» 8
77. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСьКИЙ 

СТРАХОВИЙ СТАНДАРТ»
4

78. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА-СІЧ» 18
79. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ  

«АСКО МЕДСЕРВІС»
38

80. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГАММА» 56
81. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МІСТО» 39
82. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФОРТЕ» 36
83. ПРАТ СУМСьКИЙ ПРОМПРОЕКТ 33
84. ПАТ ТАСКОМБАНК 32
85. ПРАТ ТРАНССЕРВІС-ІНВЕСТ 44
86. ПРАТ УКРАЇНСьКИЙ ГРАФІТ 25
87. ПРАТ УКРМЕДФАРМ 12
88. ПРАТ УКРПРОММАШСЕРВІС 26
89. ПАТ УНІВЕРСАМ №7 34
90. ПРАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВАНТАЖ» 29
91. ПРАТ ХАРКІВСьКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛьНИЙ 

МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД
27

92. ПРАТ ЧЕРКАССТАЛь 48
93. ПРАТ ЧЕРНІГІВСьКА КАРТОНАЖНО-

ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА
25

94. ПРАТ ЮНОСТь-2 54
95. ПАТ ЯМПІЛьСьКИЙ КАР’ЄР 39
96. ПРАТ ЯНІВСьКЕ 17

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

Передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 394,39 грн 
На рік — 4732,68 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
350,00 грн
Ціна на рік: 
4200,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4983816
 (044) 4983815

   
  Я передплачую бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
  ПІБ
  Індекс                      Адреса

  Телефон                          e-mail
        
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього
     
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього

21676262

322669

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 


