
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА 
ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
21.12.2017	 м.	Київ	 №	923

Про внесення змін до дея-
ких нормативно-правових 
актів Національної комісії з 
цінних паперів та фондо-
вого ринку (щодо викорис-
тання печаток юридичними 
особами та фізичними осо-
бами – підприємцями)

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
22 січня 2018 року за № 93/31545

Відповідно	до	пункту	1	частини	другої	статті	7,	пункту	13	
статті	 8	 Закону	 України	 «Про	 державне	 регулювання	
ринку	 цінних	 паперів	 в	 Україні»,	 з	 метою	 приведення	
нормативно-правових	актів	Національної	комісії	з	цінних	
паперів	та	фондового	ринку	у	відповідність	до	вимог	За-
кону	України	від	23	березня	2017	року	№	1982-VIIІ	«Про	
внесення	 змін	 до	 деяких	 законодавчих	 актів	 України	
щодо	використання	печаток	юридичними	особами	та	фі-
зичними	особами	–	підприємцями»

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1.	Внести	до	Порядку	погодження	статуту	(змін	до	ста-
туту)	Центрального	депозитарію	цінних	паперів,	затвер-

дженого	рішенням	Національної	комісії	з	цінних	паперів	
та	фондового	ринку	від	26	лютого	2013	року	№	250,	за-
реєстрованого	в	Міністерстві	юстиції	України	20	березня	
2013	року	за	№	447/22979,	такі	зміни:	
1)	у	підпункті	14.2	пункту	14	слова	«підписом	уповно-

важеної	особи	та	печаткою	юридичної	особи»	замінити	
словами	«в	установленому	законодавством	порядку»;
2)	доповнити	Порядок	новим	пунктом	16	такого	змісту:
«16.	 Відбиток	 печатки	 не	 є	 обов’язковим	 реквізитом	

документів,	подання	яких	до	реєструвального	органу	пе-
редбачено	 цим	 Порядком.	 Копії	 документів,	 подання	
яких	до	Комісії	передбачено	цим	Порядком,	вважаються	
засвідченими	 в	 установленому	 порядку,	 якщо	 на	 таких	
копіях	проставлено	підпис	уповноваженої	особи	юридич-
ної	особи.».
2.	Внести	до	Порядку	скасування	реєстрації	випусків	

акцій,	 затвердженого	 рішенням	 Національної	 комісії	 з	
цінних	 паперів	 та	 фондового	 ринку	 від	 23	 квітня	 2013	
року	№	737,	зареєстрованого	в	Міністерстві	юстиції	Укра-
їни	28	травня	2014	року	за	№	822/23354	(зі	змінами),	такі	
зміни:
1)	у	розділі	І:
підпункт	«б»	пункту	3	доповнити	чотирма	новими	аб-

зацами	такого	змісту:
«Повідомлення	 про	 відмову	 в	 зупиненні	 обігу	 акцій,	

відновленні	обігу	акцій,	скасуванні	реєстрації	випуску	ак-
цій	та	анулюванні	свідоцтва	(тимчасового	свідоцтва)	про	
реєстрацію	 випуску	 акцій	 доводиться	 до	 товариства	
письмово	і	має	містити	правове	обґрунтування	такої	від-
мови.

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 923 від 21.12.2017 р.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ
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Повідомлення	про	повернення	без	розгляду	докумен-
тів,	 що	 подані	 для	 зупинення	 обігу	 акцій,	 відновлення	
обігу	акцій,	скасування	реєстрації	випуску	акцій	та	ану-
лювання	свідоцтва	(тимчасового	свідоцтва)	про	реєстра-
цію	випуску	акцій,	доводиться	до	товариства	письмово	
шляхом	направлення	відповідного	листа,	що	містить	об-
ґрунтовані	підстави	для	залишення	документів	без	роз-
гляду	та	перелік	порушень.
У	разі	відмови	в	зупиненні	обігу	акцій,	відновленні	обі-

гу	 акцій,	 скасуванні	 реєстрації	 випуску	 акцій	 та	 анулю-
ванні	свідоцтва	(тимчасового	свідоцтва)	про	реєстрацію	
випуску	акцій	усі	подані	документи	залишаються	в	реє-
струвальному	 органі.	 Оригінал	 свідоцтва	 (тимчасового	
свідоцтва)	 про	 реєстрацію	 випуску	 акцій	 повертається	
заявнику.
У	разі	якщо	в	зупиненні	обігу	акцій,	відновленні	обігу	

акцій,	скасуванні	реєстрації	випуску	акцій	та	анулюванні	
свідоцтва	 (тимчасового	 свідоцтва)	 про	 реєстрацію	 ви-
пуску	акцій	відмовлено	з	мотивів,	які	товариство	вважає	
необґрунтованими,	воно	може	звернутися	до	суду.»;
пункти	15,	16	викласти	у	такій	редакції:
«15.	Розпорядження	про	зупинення	обігу	акцій	(додат-

ки	1,	6)	містить	інформацію	про	дату,	з	якої	забороняєть-
ся	 вчинення	 правочинів,	 пов'язаних	 з	 переходом	 прав	
власності	на	акції	(крім	спадкування	або	правонаступни-
цтва	акцій,	правочинів,	які	вчиняються	на	виконання	рі-
шення	суду,	при	викупі	акцій	їх	емітентом	або	у	разі,	якщо	
акції	 входять	 до	 складу	майна	 банкрута,	 продаж	 якого	
здійснюється	ліквідатором	такого	банкрута).
Датою,	 з	 якої	 забороняється	 вчинення	 правочинів,	

пов'язаних	з	переходом	прав	власності	на	акції,	є	дата,	
що	настає	на	другий	робочий	день	з	дати	видачі	розпо-
рядження	про	зупинення	обігу	акцій.
16.	Обмеження	здійснення	операцій	у	системі	депози-

тарного	 обліку	 з	 акціями	 відповідного	 випуску	 здійсню-
ється	у	порядку,	встановленому	законодавством	про	де-
позитарну	систему.»;
абзац	другий	пункту	20	викласти	у	такій	редакції:
«Відбиток	печатки	не	є	обов’язковим	реквізитом	доку-

ментів,	подання	яких	до	реєструвального	органу	перед-
бачено	цим	Порядком.	Копії	документів,	подання	яких	до	
реєструвального	 органу	 передбачено	 цим	 Порядком,	
вважаються	 засвідченими	 в	 установленому	 порядку,	
якщо	на	таких	копіях	проставлено	підпис	уповноваженої	
особи	суб'єкта	господарювання.»;
2)	в	додатках	1,	6	до	Порядку	слова	«,	та	обмежується	

здійснення	операцій	у	системі	депозитарного	обліку	з	ак-
ціями	цього	випуску»	виключити.
3.	 В	 абзаці	 четвертому	 підпункту	 2	 пункту	 3	 глави	 2	

розділу	 ІІ	 Порядку	 збільшення	 (зменшення)	 статутного	
капіталу	публічного	або	приватного	акціонерного	товари-
ства,	затвердженого	рішенням	Національної	комісії	з	цін-
них	паперів	та	фондового	ринку	від	14	травня	2013	року	
№	822,	 зареєстрованого	 в	Міністерстві	юстиції	 України	
01	червня	2013	року	за	№	858/23390	(зі	змінами),	слова	
«під	час	першого	та	другого	етапів	укладення	договорів	з	
першими	власниками	у	процесі	приватного	розміщення	
акцій»	виключити.
4.	Пункт	17	розділу	 І	Порядку	надання	дозволу	на	

розміщення	 та/або	 обіг	 цінних	 паперів	 українських	
емітентів	 за	 межами	 України,	 затвердженого	 рішен-

ням	Національної	 комісії	 з	цінних	паперів	та	фондо-
вого	 ринку	 від	 20	 червня	 2013	 року	№	 1105,	 зареє-
строваного	 в	 Міністерстві	 юстиції	 України	 17	 липня	
2013	 року	 за	№	1201/23733	 (зі	 змінами),	 викласти	 у	
такій	редакції:
«17.	Для	отримання	дозволу	заявник	подає	докумен-

ти,	визначені	цим	Порядком	(якщо	відомості,	що	містять-
ся	в	них,	не	внесені	до	відповідних	інформаційних	баз	в	
достатньому	обсязі).
Відбиток	печатки	не	є	обов’язковим	реквізитом	доку-

ментів,	подання	яких	до	Комісії	передбачено	цим	Поряд-
ком.	Копії	документів,	подання	яких	до	Комісії	передба-
чено	 цим	 Порядком,	 вважаються	 засвідченими	 в	
установленому	порядку,	якщо	на	таких	копіях	проставле-
но	підпис	уповноваженої	особи	суб'єкта	 господарюван-
ня.».
5.	 Внести	 до	 Порядку	 видачі	 дубліката	 свідоцтва	

про	реєстрацію	випуску	цінних	паперів,	затвердженого	
рішенням	 Національної	 комісії	 з	 цінних	 паперів	 та	
фондового	 ринку	 від	 23	 липня	 2013	 року	 №	 1284,	
зареєстрованого	 в	 Міністерстві	 юстиції	 України	 
07	 серпня	 2013	 року	 за	№	 1345/23877	 (зі	 змінами),	
такі	зміни:
1)	пункт	2	викласти	у	такій	редакції:
«2.	 Документи	 для	 отримання	 дубліката	 свідоцтва	

про	реєстрацію	випуску	цінних	паперів	подаються	емі-
тентом	до	структурного	підрозділу	Національної	комі-
сії	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку,	в	якому	було	
зареєстровано	відповідний	випуск	(випуски)	цінних	па-
перів	 (у	разі	якщо	відповідний(і)	випуск	(випуски)	цін-
них	паперів	було	зареєстровано	відповідним	територі-
альним	органом	Національної	комісії	з	цінних	паперів	
та	фондового	ринку	або	територіальним	органом	На-
ціональної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондового	рин-
ку/Державної	 комісії	 з	 цінних	 паперів	 та	 фондового	
ринку,	 який	 знаходився	на	 території	 адміністративно-
територіальної	одиниці	відповідного	структурного	під-
розділу	Національної	комісії	з	цінних	паперів	та	фон-
дового	ринку,	-	до	структурного	підрозділу	Національної	
комісії	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку	у	відповід-
ному	регіоні).»;
2)	 у	 пункті	 4	 слова	 «центрального	 апарату	 Націо-

нальної	 комісії	 з	 цінних	 паперів	 та	 фондового	 ринку	
або	відповідних	територіальних	органів»	замінити	сло-
вами	«Національної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондо-
вого	ринку»;
3)	пункт	6	викласти	у	такій	редакції:
«6.	Відбиток	печатки	не	є	обов’язковим	реквізитом	до-

кументів,	 подання	 яких	 до	 реєструвального	 органу	 пе-
редбачено	 цим	 Порядком.	 Копії	 документів,	 подання	
яких	 до	 реєструвального	 органу	 передбачено	 цим	 По-
рядком,	вважаються	засвідченими	в	установленому	по-
рядку,	якщо	на	таких	копіях	проставлено	підпис	уповно-
важеної	особи	суб'єкта	господарювання.».
6.	Внести	до	додатків	до	Положення	про	вимоги	до	

стандартної	(типової)	форми	виготовлення	вексельних	
бланків,	затвердженого	рішенням	Національної	комісії	
з	 цінних	 паперів	 та	 фондового	 ринку	 від	 03	 вересня	
2013	року	№	1681,	зареєстрованого	в	Міністерстві	юс-
тиції	України	24	вересня	2013	року	за	№	1639/24171,	
такі	зміни:
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1) у додатку 1 слова:
«підпис	і	точна	адреса	трасанта	
М.	П.*
реєстраційний	номер	облікової	картки	
платника	податків**/код	за	ЄДРПОУ

*	За	наявності.
**	Крім	випадків	відсутності	 реєстра-
ційного	номера	облікової	картки	плат-
ника	 податків	 в	 осіб,	 які	 через	 свої	
релігійні	або	інші	переконання	відмо-
вилися	від	прийняття	реєстраційного	
номера	облікової	картки	платника	по-
датків	та	офіційно	повідомили	про	це	
відповідні	державні	органи.»

замінити словами:
«підпис	і	точна	адреса	трасанта	
реєстраційний	номер	облікової	картки	
платника	податків	або	серія	(за	наяв-
ності)	 та	 номер	 паспорта*/код	 за	
ЄДРПОУ
*	Для	осіб,	які	через	свої	релігійні	пе-
реконання	відмовилися	від	прийняття	
реєстраційного	 номера	 облікової	
картки	платника	податків	та	офіційно	
повідомили	про	це	відповідний	контр-
олюючий	орган.»;

2) у додатку 2 слова:
підпис	і	точна	адреса	векселедавця
М.	П.*
реєстраційний	номер	облікової	картки	
платника	податків**/код	за	ЄДРПОУ

*	За	наявності.
**	Крім	випадків	відсутності	 реєстра-
ційного	номера	облікової	картки	плат-
ника	податків	у	осіб,	які	через	свої	ре-
лігійні	 або	 інші	 переконання	
відмовилися	 від	 прийняття	 реєстра-
ційного	номера	облікової	картки	плат-
ника	податків	та	офіційно	повідомили	
про	це	відповідні	державні	органи.»

замінити словами:
«підпис	і	точна	адреса	векселедавця
реєстраційний	номер	облікової	картки	
платника	податків	або	серія	(за	наяв-
ності)	 та	 номер	 паспорта*/код	 за	
ЄДРПОУ

*	Для	осіб,	які	через	свої	релігійні	пе-
реконання	відмовилися	від	прийняття	
реєстраційного	 номера	 облікової	
картки	платника	податків	та	офіційно	
повідомили	про	це	відповідний	контр-
олюючий	орган.».

7.	Внести	до	Положення	про	порядок	здійснення	емісії	
облігацій	 підприємств,	 облігацій	 міжнародних	 фінансо-
вих	організацій	та	їх	обігу,	затвердженого	рішенням	На-
ціональної	 комісії	 з	цінних	паперів	 та	фондового	ринку	

від	 27	 грудня	 2013	 року	 №	 2998,	 зареєстрованого	 
в	 Міністерстві	 юстиції	 України	 28	 січня	 2014	 року	 за	 
№	171/24948	(зі	змінами),	такі	зміни:
1)	у	розділі	І:
у	пункті	2:
абзаци	восьмий,	дев’ятий	викласти	у	такій	редакції:
«фінансова	звітність	-	звітність	(для	банків	-	за	відпо-

відними	формами,	що	визначені	нормативно-правовими	
актами	про	складання	фінансової	звітності	банків	Украї-
ни,	 затвердженими	 постановами	Правління	Національ-
ного	 банку	 України,	 які	 діяли	 на	 відповідні	 звітні	 дати;	
для	інших	юридичних	осіб	-	фінансова	звітність	за	відпо-
відними	формами,	що	визначені	нормативно-правовими	
актами	Міністерства	фінансів	 України	щодо	 складання	
фінансової	звітності	юридичних	осіб	(крім	банків),	які	ді-
яли	на	відповідні	звітні	дати).
Якщо	 емітент	 відповідно	 до	 законодавства	

зобов'язаний	складати	фінансову	звітність	за	міжнарод-
ними	стандартами	фінансової	звітності,	у	випадках,	пе-
редбачених	цим	Положенням,	подається	фінансова	звіт-
ність,	складена	за	міжнародними	стандартами	фінансової	
звітності,	яка	складається	зі	 звіту	про	фінансовий	стан	
на	кінець	періоду,	звіту	про	прибутки	та	збитки	та	інший	
сукупний	дохід	за	період,	звіту	про	зміни	у	власному	ка-
піталі	за	період,	звіту	про	рух	грошових	коштів	за	період,	
приміток	до	фінансової	звітності.»;
абзаци	десятий	–	тринадцятий	виключити;
пункт	14	викласти	у	такій	редакції:
«14.	 Відбиток	 печатки	 не	 є	 обов’язковим	 реквізитом	

документів,	подання	яких	до	Національної	комісії	з	цін-
них	паперів	та	фондового	ринку	передбачено	цим	Поло-
женням.	Копії	документів,	подання	яких	до	Національної	
комісії	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку	передбачено	
цим	Положенням,	вважаються	засвідченими	в	установ-
леному	порядку,	якщо	на	таких	копіях	проставлено	під-
пис	уповноваженої	особи	суб'єкта	господарювання.»;
2)	у	розділі	V:
у	главі	1:
абзац	перший	пункту	2	після	слів	«зупинення	обігу	об-

лігацій»	доповнити	словами	«(крім	випадку	перетворен-
ня	акціонерного	товариства	в	інше	господарське	товари-
ство)»;
пункт	3	викласти	у	такій	редакції:
«3.	 Уповноважена	 особа	 реєструвального	 органу	 на	

підставі	отриманих	документів	(інформації,	відомостей),	
визначених	 пунктом	 2	 цієї	 глави,	 протягом	 15	 робочих	
днів	 з	дати	 їх	надходження	до	реєструвального	органу	
видає	розпорядження	про	зупинення	обігу	облігацій	(до-
даток	17).
Розпорядження	про	зупинення	обігу	облігацій	містить	

інформацію	 про	 дату,	 з	 якої	 забороняється	 вчинення	
правочинів,	 пов'язаних	 з	 переходом	 прав	 власності	 на	
облігації	(крім	спадкування	або	правонаступництва	облі-
гацій,	правочинів,	які	вчиняються	на	виконання	рішення	
суду,	при	викупі	облігацій	їх	емітентом).
Датою,	 з	 якої	 забороняється	 вчинення	 правочинів,	

пов'язаних	 з	 переходом	 прав	 власності	 на	 облігації,	 є	
дата,	що	настає	на	другий	робочий	день	з	дати	видачі	
розпорядження	про	зупинення	обігу	облігацій.
Обмеження	здійснення	операцій	у	системі	депозитар-

ного	обліку	з	облігаціями	відповідного	випуску	здійсню-



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №39, 26 лютого 2018 р. 

4

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ється	у	порядку,	встановленому	законодавством	про	де-
позитарну	систему.»;
пункт	 1	 глави	 3	 доповнити	 новим	 абзацом	 такого	

змісту:
«Зміна	найменування	юридичної	особи	у	зв'язку	з	пе-

ретворенням	акціонерного	товариства	в	 інше	господар-
ське	товариство	не	є	обов’язковою	підставою	для	заміни	
свідоцтва	(свідоцтв)	про	реєстрацію	випуску	облігацій.»;
3)	у	додатку	17	до	Положення	слова	«,	та	обмежується	

здійснення	операцій	у	системі	депозитарного	обліку	з	об-
лігаціями	цього	випуску»	виключити.
8.	Пункт	21	розділу	І	Положення	про	порядок	здійснен-

ня	емісії	облігацій	внутрішніх	місцевих	позик	та	їх	обігу,	
затвердженого	 рішенням	 Національної	 комісії	 з	 цінних	
паперів	 та	 фондового	 ринку	 від	 29	 квітня	 2014	 року	 
№	578,	 зареєстрованого	 в	Міністерстві	юстиції	 України	
29	травня	2014	року	за	№	570/25347	(зі	змінами),	виклас-
ти	у	такій	редакції:
«21.	 Відбиток	 печатки	 не	 є	 обов’язковим	 реквізитом	

документів,	подання	яких	до	Національної	комісії	з	цін-
них	паперів	та	фондового	ринку	передбачено	цим	Поло-
женням.	Копії	документів,	подання	яких	до	Національної	
комісії	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку	передбачено	
цим	Положенням,	вважаються	засвідченими	в	установ-
леному	порядку,	якщо	на	таких	копіях	проставлено	під-
пис	уповноваженої	особи	суб'єкта	господарювання.».
9.	Абзац	другий	пункту	14	розділу	І	Положення	про	по-

рядок	реєстрації	випуску	звичайних	іпотечних	облігацій,	
проспекту	емісії,	звіту	про	результати	розміщення	іпотеч-
них	облігацій,	погашення	та	скасування	реєстрації	випус-
ку	 іпотечних	 облігацій,	 затвердженого	 рішенням	Націо-
нальної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку	від	
28	серпня	2014	року	№	1118,	 зареєстрованого	в	Мініс-
терстві	 юстиції	 України	 19	 вересня	 2014	 року	 за	 
№	1143/25920	(зі	змінами),	викласти	у	такій	редакції:
«Відбиток	печатки	не	є	обов’язковим	реквізитом	доку-

ментів,	подання	яких	до	Національної	комісії	з	цінних	па-
перів	 та	 фондового	 ринку	 передбачено	 цим	 Положен-
ням.	 Копії	 документів,	 подання	 яких	 до	 Національної	

комісії	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку	передбачено	
цим	Положенням,	вважаються	засвідченими	в	установ-
леному	порядку,	якщо	на	таких	копіях	проставлено	під-
пис	уповноваженої	особи	суб'єкта	господарювання.».
10.	Абзац	другий	пункту	11	Положення	про	реєстрацію	

випуску	 сертифікатів	 фонду	 операцій	 з	 нерухомістю,	
проспекту	емісії,	звіту	про	результати	розміщення	серти-
фікатів	фонду	операцій	з	нерухомістю,	погашення	серти-
фікатів	фонду	операцій	з	нерухомістю	та	скасування	ре-
єстрації	випуску,	затвердженого	рішенням	Національної	
комісії	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку	від	29	листо-
пада	2016	року	№	1174,	зареєстрованого	в	Міністерстві	
юстиції	 України	 27	 грудня	 2016	 року	 за	№	1711/29841,	
викласти	у	такій	редакції:
«Відбиток	печатки	не	є	обов’язковим	реквізитом	доку-

ментів,	подання	яких	до	органу	реєстрації	передбачено	
цим	Положенням.	Копії	документів,	подання	яких	до	ор-
гану	 реєстрації	 передбачено	 цим	 Положенням,	 вважа-
ються	засвідченими	в	установленому	порядку,	якщо	на	
таких	 копіях	 проставлено	 підпис	 уповноваженої	 особи	
суб'єкта	господарювання.».
11.	Департаменту	корпоративного	управління	та	кор-

поративних	фінансів	забезпечити	подання	цього	рішення	
на	державну	реєстрацію	до	Міністерства	юстиції	Украї-
ни.
12.	Це	рішення	набирає	чинності	з	дня	його	офіційного	

опублікування.
13.	Департаменту	корпоративного	управління	та	кор-

поративних	 фінансів	 забезпечити	 оприлюднення	 цього	
рішення	на	офіційному	сайті	Національної	комісії	з	цін-
них	паперів	та	фондового	ринку.
14.	Управлінню	міжнародної	 співпраці	 та	 комунікацій	

забезпечити	опублікування	цього	рішення	в	офіційному	
друкованому	виданні	Національної	комісії	з	цінних	папе-
рів	та	фондового	ринку.
15.	Контроль	за	виконанням	цього	рішення	покласти	

на	члена	Національної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондо-
вого	ринку	О.	Панченка.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІНфоРМАцІйНІ ПоВІдоМЛЕННЯ ТА 
НоВИНИ НКцПфР

НКцПфР відновила, зупинила,  
скасувала обіг цінних паперів

Згідно	з	розпорядженням	уповноваженої	особи	На-
ціональної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондового	рин-
ку,	 т.в.о	 директора	 департаменту	 корпоративного	
управління	та	корпоративних	фінансів,	що	діє	на	під-
ставі	рішення	Комісії	від	10.11.2015	№1843,	зі	зміна-
ми,	 та	на	підставі	п.	2	розділу	 І	Порядку	скасування	
реєстрації	 випусків	 акцій,	 затвердженого	 рішенням	
Національної	 комісії	 з	 цінних	 паперів	 та	 фондового	
ринку	від	23.04.2013	року	№	737,	зареєстрованого	в	
Міністерстві	 юстиції	 України	 28.05.2013	 року	 за	 №	
822/23354	(зі	змінами	та	доповненнями),	та	відповід-
но	 до	 документів,	 наданих	 Керуючим	 санацією	ВАТ 
«Херсонський бавовняний комбінат»	 (пл.	50-річчя	
СРСР,	м.	Херсон,	73008,	 код	за	ЄДРПОУ:	00306710)	

на	 відновлення	 обігу	 акцій,	 відновлено	 обіг	 акцій	 
ВАТ	 «Херсонський	 бавовняний	 комбінат»	 (код	 за	
ЄДРПОУ:	 00306710)	 –	 розпорядження №5-Кф-Во 
від 21 лютого 2018 року.

*				*				*
Згідно	з	розпорядженням	уповноваженої	особи	На-

ціональної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондового	рин-
ку,	 т.в.о	 директора	 департаменту	 корпоративного	
управління	та	корпоративних	фінансів,	на	підставі	рі-
шення	Національної	комісії	з	цінних	паперів	та	фон-
дового	ринку	від	10.11.2015	№1843	(зі	змінами),	пунк-
ту	2	Розділу	ІІ	Порядку	скасування	реєстрації	випусків	
акцій,	затвердженого	рішенням	Національної	комісії	з	
цінних	паперів	та	фондового	ринку	від	23	квітня	2013	
року	 №737,	 зареєстрованого	 в	 Міністерстві	 юстиції	
України	28	травня	2013	року	за	№822/23354,	та	відпо-
відно	 до	 документів,	 наданих	Публічним акціонер-
ним товариством «ЗЛАТоБАНК»,	 01030,	 м.	 Київ,	
вул.	Богдана	Хмельницького,	17/52,	код	за	ЄДРПОУ:	
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

35894495,	на	відновлення	обігу	акцій,	відновлено	обіг	
простих	 іменних	 акцій	Публічного	 акціонерного	 това-
риства	«ЗЛАТОБАНК»	—	розпорядження № 6-Кф-Во 
від 23 лютого 2018 року.

*				*				*
Згідно	з	розпорядженням	уповноваженої	особи	На-

ціональної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку,	
т.в.о	 директора	 департаменту	 корпоративного	 управ-
ління	та	корпоративних	фінансів,	що	діє	на	підставі	рі-
шення	Комісії	від	10.11.2015	№1843,	зі	змінами,	та	на	
підставі	п.	2	розділу	 І	Порядку	скасування	реєстрації	
випусків	акцій,	затвердженого	рішенням	Національної	
комісії	 з	 цінних	 паперів	 та	 фондового	 ринку	 від	
23.04.2013	 року	№	 737,	 зареєстрованого	 в	 Міністер-
стві	юстиції	України	28.05.2013	року	за	№	822/23354	(із	
змінами),	 відповідно	 до	 документів,	 наданих	
ПрАТ		«ДПД	УКРАЇНА»,	вул.	Промислова,	буд.	5,	м.	Ви-
шневе,	Києво-Святошинський	район,	Київська	область,	

08132,	код	за	ЄДРПОУ:	35325422)	на	скасування	реє-
страції	випуску	акцій	ПрАТ	«ДПД	УКРАЇНА»	у	зв’язку	із	
ліквідацією,	 скасовано	 реєстрацію	 випуску	 акцій	
ПрАТ  «дПд УКРАЇНА»	 (код	 за	ЄДРПОУ:	 35325422).	
Свідоцтво	 про	 реєстрацію	 випуску	 акцій	 ПрАТ	 «ДПД	
УКРАЇНА»	від	18.06.2013	року	№77/1/2013	(дата	вида-
чі	–	05.11.2013),	видане	Національною	комісією	з	цін-
них	паперів	та	фондового	ринку,	анульовано	– розпо-
рядження №69-Кф-С-А від 22 лютого 2018 року. 

23.02.2018 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.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"БДЖОЛОАГРОСЕРВІС" 

ідентифікаційний код 00693109, місцезнаходження (юридична адреса)
якого 52071, Дніпропетровська обл. Дніпровський район, селище Дослід-
не, вул. Наукова,1, далі Товариство,

Повідомляємо, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 10 квіт-
ня  2018 року о 11-00 годині за адресою: Дніпропетровська обл. Дніп-
ровський район, селище Дослідне, вул. Наукова,1.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в загальних зборах
буде проводиться у день та за містом проведення зборів:  Дніпропетровс-
ька обл., Дніпровський район, селище Дослідне, вул. Наукова,1. Початок
реєстрації - 10-30, закінчення реєстрації - 10-50.

Для участі в  зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а
представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену згідно з
вимогами чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річ-
них загальних  зборах - 24 година  03 квітня 2018 року.

Відповідно до законодавства України акціонери можуть ознайомитись
з документами, пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою: Дніп-
ропетровська обл., Дніпровський район, селище Дослідне, вул.Наукова,1,
після надання письмового запиту до Виконавчого органу Товариства. 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного - директор Товариства Овсюк О.О.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з про-
ектами рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного річ-
них загальних  зборів: bdgoly.com.ua

Довідки за телефоном: (056) 370-32-13
Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів та при-
пинення її повноважень.

2. Обрання  голови  та секретаря загальних зборів.
3. Затвердження порядку голосування, регламенту роботи загальних

зборів, порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
4. Звіт наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками

його розгляду.
5. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками його
розгляду.

6. Звіт та висновки ревізора, щодо фінансової звітності Товариства за
2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків ревізора. 

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

тва за підсумками роботи у 2017 році 
9. Припинення повноважень  членів наглядової ради Товариства.
10.   Обрання членів наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами нагля-

дової ради  Товариства. Обрання уповноваженої особи на підписання від
особи Товариства цивільно-правових договорів з членами наглядової ра-
ди.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства (тис.грн.)

Виконавчий орган ПрАТ "Бджолоагросервіс"

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"РІВНЕДЕРЕВ"

(код  за ЄДРПОУ 04949037, місцезнаходження:Україна, 33009, м. Рів-
не, пров. Робітничий, 6)

повідомляє про скликання річних  загальних зборів акціонерів 28 бе-
резня 2018 року об 11.00

Проект порядоку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови  та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту зборів.
4. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності

за 2017 рік. 
5. Звіт Наглядової ради  за 2017 рік.
6. Затвердження річної фінансової звітності за 2017 рік.
7. Затвердження  порядку розподілу прибутку (покриття збитків).
Місце проведення загальних зборів: 33009, м. Рівне, пров. Робітничий,

буд.6, каб. № 2. Реєстрація учасників зборів: 28 березня 2018 року з 10-
00 год. до 10-45 год. за місцем проведення зборів згідно з переліком акці-
онерів станом на 22 березня  2018 року. При реєстрації необхідно мати
документ, що посвідчує особу учасника зборів. Відкриття зборів: 28 берез-
ня 2018 року об 11-00 годині. Адреса веб-сайту : www.rivnederev.pat.ua Оз-
найомлення з матеріалами зборів - особисто в бухгалтерії підприємс-
тва,(каб.№ 2) з понеділка по середу з 10-00 до 12-00год. за адресою:
33009, м. Рівне, пров. Робітничий, буд.6. В день проведення загальних
зборів  - за місцем  їх проведення. Відповідальна особа - головний бухгал-
тер. 

Телефон для довідок :(0362)61-99-12 
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис.грн.)

Найменування показника
Період

Звітний
2017 р.

Попередній
2016 р.

Усього активів 1263 1320
Основні засоби 1035 1092
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 35 39
Сумарна дебіторська заборгованість 192 163
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 26
Нерозподілений прибуток -1468 -1419
Власний капітал 932 981
Статутний капітал 798 798
Довгострокові зобов’язання 61 61
Поточні зобов’язання 271 278
Чистий прибуток (збиток) -49 -17
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3193444 3193444
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 5 5

Найменування показників
Період

Звітний Попередній
Усього активів                                                      4691,2 4297,2
Основні засоби                                                    264 325,1
Довгострокові фінансові інвестиції                       - -
Запаси, товари                                                     1572,9 1274,9
Сумарна дебіторська заборгованість                    2837,7 2612,1
Грошові кошти та їх еквіваленти                           0,3 71,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1589,7 1588,6
Власний капітал                                                   1773,2 1772,1
Статутний капітал                                                183,5 183,5
Довгострокові зобов’язання                                  - -
Поточні зобов’язання                                            2918 2525,1

Чистий прибуток (збиток)                                      11,4 0,8

Середньорічна кількість акцій (шт.)                       734120 734120
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 9 13

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні

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

1. Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ПАВЛОГРАДХЛІБ"

2. Код за ЄДРПОУ - 31381106
3. Місцезнаходження - 51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград,

вул. Шутя, буд.5а
4. Міжміський код, телефон та факс - (05632) 6-19-48, 6-19-87
5. Електронна поштова адреса - sekretar@pvhleb.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації 31381106.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації: прийняття рішення про надання згоди

на вчинення значних правочинів 
ІІ. Текст повідомлення

21.02.2018 р. на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства
було прийнято рішення про передачу ПАТ "Креді Агріколь Банк" в іпоте-
ку/заставу майна Товариства (нерухомість, обладнання, транспорт) на за-
гальну суму 21947,9 тис.грн, в якості забезпечення зобовязань за Догово-
ром про надання банківських послуг, укладеного з ПАТ "Креді Агріколь
Банк".

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності складає 22 201тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину,
до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності складає 98,86%.

Загальна кількість акцій емітента складає 9 327 960 шт., зареєструва-
лося для участі в зборах 9 327 960акцій, із них голосуючих 9 327 960 шт;
Голосувало "за" прийняття рішення про вчинення значного правочину - 9
327 960шт, що складає 100% від загальної кількості акцій акціонерів; го-
лосувало "проти" - 0шт.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 

Голова правління М.В. Бесєда
23.02.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ
КАПІТАЛ"  

2. Код за ЄДРПОУ: 20280450
3. Місцезнаходження: 49101, м. Дніпро, проспект Пушкіна,15 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)778-16-01, (056)778-02-04
5. Електронна поштова адреса: emitent@zemcap.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://www.zemcap.com
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій,

яким належать 5 і більше відсотків голосуючих акцій 
ІІ. Текст повідомлення. 

За наслiдками отримання 22.02.2018 вiд ПАТ "НДУ", яке є особою, що
здiйснює облiк права власностi на акцiї ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ"
(надалi -Емiтент), реєстру власникiв iменних цiнних паперiв станом на
20.02.2018 стало вiдомо про змiну власникiв акцiй, яким належить 5 i бiль-
ше вiдсоткiв голосуючих акцiй Емiтента, а саме: 

- розмiр пакету простих iменних акцiй фiзичної особи у розмiрi 1 137
950 000 штук, який складав 5.6898% в загальнiй кiлькостi акцiй та в за-
гальнiй кiлькостi голосуючих акцiй Емiтента, зменшився на 1 137 950 000
штук i склав 0 штук простих iменних акцiй, що становить 0% в загальнiй
кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй Емiтента;

- розмiр пакету простих iменних акцiй фiзичної особи у розмiрi 18 090
947 500 штук, який складав 90,4547% в загальнiй кiлькостi акцiй та в за-
гальнiй кiлькостi голосуючих акцiй Емiтента, збiльшився на 646 552 500
штук i склав 18 737 500 000 штук простих iменних акцiй, що становить
93,6875% в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих
акцiй Емiтента;

- розмiр пакету простих iменних акцiй фiзичної особи у розмiрi 531 102
500 штук, який складав 2,6555% в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй
кiлькостi голосуючих акцiй Емiтента, збiльшився на 731 397 500 штук i
склав 1 262 500 000 штук простих iменних акцiй, що становить 6,3125% в
загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй Емiтен-
та.

2. Найменування посади Голова Правління Петренко Олександр
Федорович 23.02.2018

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

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

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВС-
ЬКИЙ КОМБІНАТ ХАРЧОВИХ КОНЦЕНТРА-
ТІВ"

2. Код за ЄДРПОУ: 00374048
3. Місцезнаходження: 49800, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул.

Молодогвардійська, буд. 1
4. Міжміський код, телефон та факс: тел./факс (056) 374-93-30
5. Електронна поштова адреса: dkpk@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: 00374048.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст повідомлення

Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства
"Дніпропетровський комбінат харчових концентратів" (ПРАТ "ДКХК")
22.02.2018 року прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчи-
нення значних правочинів, а саме:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, характер
яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю емітента, в тому
числі кредитні договори, договори позики, договори відповідного забезпе-
чення зобов'язань, з ринковою вартістю майна, робіт або послуг, що є
предметом таких правочинів, від 10 і більше відсотків вартості активів за
даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які будуть вчи-
нятися Товариством в ході поточної господарської діяльності на протязі
одного року з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціоне-
рів з урахуванням вимог частини другої та третьої ст. 70 Закону України
"Про акціонерні товариства" з наданням права підпису їх Голові Правлін-
ня-директору Товариства.

Загальна гранична сукупна вартість всіх зазначених вище правочинів
не обмежується.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності - 202 482 тис. грн.

Загальна кількість голосуючих акцій - 20 780 штук.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних

зборах - 19 390 штук.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 19 390 штук.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" - 0 штук.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством.

2. Найменування посади:
Голова Правління-директор О.Б. Ковров 

22.02.2018 р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації ( інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента.

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

1.	Повне	найменування	емітента:	ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИ-
СТВо «УКРПАПІРПРоМ»

2.	Код	за	ЄДРПОУ	:	16464888
3.	Місцезнаходження:	02002,	м.	Київ,	вул.	Євгена	Сверстюка,19
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	(044)	517-41-72,	517-64-10
5.	Електронна	поштова	адреса	емітента:	papir@naverex.kiev.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	для	розкриття	інформації	:	16464888.smida.gov.ua
7.	Вид	особливої	інформації:	відомості	про	зміну	складу	посадових	осіб	

емітента.
ІІ. Текст повідомлення

Фондом	державного	майна	України	 наказом	№	266	 від	 22.02.2018р.	

призначено	Гусєву	Світлану	Вікторівну	членом	ревізійної	комісії	ПрАТ		«Укр-
папірпром».	Непогашеної	судимості	за	корисливі	та	посадові	злочини	не	
має,	не	володіє	пакетом	акцій	у	статутному	капіталі	товариста	(0%),	пас-
порт	серія	МЕ	№	834090,	виданий	Солом’янським	РУ	ГУ	МВС	України	в	 
м.	Києві	27.11.2007р.	Гусєва	Світлана	Вікторівна	останні	5	років	працювала	
в	ФДМУ	заступником	начальника	Управління	-	начальника	відділу	фінан-
сового	планування	та	фінансово-економічного	моніторингу	господарської	
діяльності	 Департаменту	 планування	 і	 моніторингу	 фінансово-
господарської	 діяльності	 та	 з	 питань	 банкрутства,	 призначена	 членом	
ревізійної	комісії	ПрАТ	«Укрпапірпром»	до	перших	загальних	зборів	акціо-
нерів.	

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

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

Генеральний директор  Штоюнда д.о.

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«УКРПАПІРПРоМ»

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 
"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	зміну	власників	акцій,	
яким	належить:	10	і	більше	відсотків	
простих	акцій	акціонерного	товариства	
(крім	публічного	акціонерного	товари-
ства);	5	і	більше	відсотків	простих	акцій	
публічного	акціонерного	товариства

II. Текст повідомлення
ПрАТ	 «Компанiя	 Ензим»	 (надалi	 -	 Товариство)	 21	 лютого	 2018	 року	

отримало	 Довiдку	 депозитарної	 установи	 ТзОВ	 «Пiдприємство	 «Росан-
Цiннi	папери»,	згiдно	якої	дiзналось	про	змiни	на	рахунку	власника	цiнних	
паперiв.	Пакет	власника	акцiй	фiзичної	особи,	що	складав	12.1114%	ста-
тутного	 капiталу	 Товариства	 зменшився	 i	 склав	 8.6922%	 статутного	
капiталу	Товариства	або	8.6922%	голосуючих	акцiй	Товариства.	

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

міститься	у	повідомленні,	та	визнає,	що	вона	несе	відповідальність	згідно	
із	законодавством.	
2.	Найменування	посади Вовк	Олена	Орестiвна
Генеральний	директор (підпис) (ініціали	та	прізвище	керівника)

М.П. 21.02.2018
(дата)

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 
"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	використо-
вується	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
21	 грудня	 2018	 року	 Наглядовою	 радою	 ПрАТ	 «Компанiя	 Ензим»	

(надалi	 -Товариство)	 прийнято	 рiшення	 про	 надання	 згоди	 на	 вчинення	
значного	правочину.	Предмет	правочину	–	поставка	сировини	Товариству.	
Ринкова	вартiсть	майна	або	послуг,	що	є	предметом	правочину	(	тис.грн.)	-	
76000.	Вартiсть	активiв	емiтента	за	даними	останньої	рiчної	фiнансової	
звiтностi	 (тис.грн.)570221.	 Спiввiдношення	 ринкової	 вартостi	 майна	 або	
послуг,	що	є	предметом	правочину	до	вартостi	активiв	емiтента	за	даними	
останньої	 рiчної	 фiнансової	 звiтностi	 (у	 вiдсотках)	 -13.3282.	 Додатковi	
критерiї	для	вiднесення	правочину	до	значнного	правочину	Статутом	То-
вариства	не	передбачено.

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 Вовк	Олена	Орестiвна
Генеральний	директор (підпис) (ініціали	та	прізвище	керівника)

М.П. 21.02.2018
(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1.	Повне	найменування	емітента:	Публічне	акціонерне	товариство	«ВЕСТ	
ФАЙНЕНС	ЕНД	КРЕДИТ	БАНК»

2.	Код	за	ЄДРПОУ	34575675
3.	Місцезнаходження:	01030,	вул.	Леонтовича,	4	літ.	«А,	А1»
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	044	365	00	01;	044	365	00	04
5.	Електронна	поштова	адреса	cwbank@creditwest.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

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

емітента
II. Текст повідомлення

21.02.2018	року	відповідно	до	Протоколу	Спостережної	ради	№41	від	
18.12.2017	та	Електронного	повідомлення	НБУ	27-0006/10479	від	21.02.2018	

року	було	припинено	повноваження	тимчасово	виконуючого	обов’язки	Голо-
ви	Правління	Тихонова	Ігоря	Юрійовича	у	зв’язку	із	отримання	письмової	
згоди	Національного	банку	України	на	заступлення	Тихонова	Ігоря	Юрійо-
вича	на	посаду	Голови	Правління	ПАТ	«КРЕДИТВЕСТ	БАНК».	Паспорт	
громадянина	України	серії	СК	№799105	виданого	18.03.1998	року	Ірпінським	
МВ	ГУ	МВС	України	в	Київській	області.	Строк,	протягом	якого	така	особа	
перебувала	на	посаді	-	з	18.12.2017	року	по	20.02.2018	року.	Часткою	в	
статутному	капіталі	товариства	не	володіє.	Непогашеної	судимості	за	ко-
рисливі	та	посадові	злочини	не	має.	

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

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

2.	Голова	Правління		 ______________		 Тихонов	І.Ю.	
22.02.2018

ПУБЛІчНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо  
«ВЕСТ фАйНЕНС ЕНд КРЕдИТ БАНК»



№39, 26 лютого 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
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ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «НАУКоВо-
ТЕХНІчНИй цЕНТР «ІНфоРМАцІйНІ СИСТЕМИ»

(Код	ЄДРПОУ	24560488,	адреса	39600,	м.	Кременчук,	проспект	Свободи,	4)
повідомляє	,	що	

Загальні	збори	акціонерів	відбудуться	30 березня 2018 року о 16.00	за	
адресою:	м. Кременчук, проспект Свободи, 4, НТц (конференц-зал).

Реєстрація	 акціонерів	 відбудеться 30 березня 2018 року з 15.30 до 
15.45 годин.

Перелік	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	зборах	складається	ста-
ном	на	24	годину	26	березня	2018	року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом 
порядку денного.

1.	Обрання	членів	лічильної	комісії	загальних	зборів	акціонерів.
Проект	 рішення:	Обрати	для	 проведення	 загальних	 зборів	 акціонерів	

Товариства	лічильну	комісію	у	складі	2	осіб,	а	саме:	Головою	лічильної	ко-
місії	обрати	-	Альперіну	Олену	Миколаївну,Секретарем	–	Мягку	Ніну	Всево-
лодівну.

2.	Обрання	голови	и	секретаря	загальних	зборів	акціонерів.
Проект	 рішення:	Обрати	для	 проведення	 загальних	 зборів	 акціонерів	

Товариства	головою	зборів	обрати	Мітюкову	Олену	Володимирівну,	секре-
тарем	-	Оксак	Вікторію	Анатоліївну.

3.	Затвердження	порядку	денного	і	регламенту.
Проект	рішення:	Затвердити	запропонований	порядок	проведення	за-

гальних	зборів	акціонерів,	загальні	збори	акціонерів	провести	без	перерви,	
на	виступи	по	питанню	порядку	денного	надається	до	20	хв.,	та	на	запитан-
ня	до	5	хв.	Голосування	з	питань	порядку	денного	Зборів	Товариства	про-
водити	з	використанням	бюлетенів	для	 голосування	за	принципом:	одна	
голосуюча	акція	–	один	голос,	та	бюлетенями	кумулятивного	голосування	з	
питання	обрання	членів	Правління	та	Ревізійної	комісії.

4.	Розгляд	звіту	Правління	за	2017	рік,	затвердження	заходів	за	резуль-
татами	його	розгляду	та	визначення	основних	напрямків	діяльності	товари-
ства	на	2018	рік.

Проект	рішення:	Затвердити	звіт	правління	про	підсумки	фінансово	–	
господарської	діяльності	товариства	за	2017	рік	та	заходи	за	результатами	
його	розгляду.	Затвердити	основні	напрямки	діяльності	на	2018	рік

5.	Затвердження	річного	звіту	та	висновку	Ревізійної	комісії	товариства,	
прийняття	 рішення	 за	 наслідками	 розгляду	 звіту	 Ревізійної	 комісії	 за	
2017		рік.

Проект	рішення:	Затвердити	звіт	та	висновки	ревізійної	комісії	про	ре-
зультати	 перевірки	 фінансово	 –	 господарської	 діяльності	 товариства	 за	
2017	рік.

6.	 Затвердження	 звіту	 Товариства	 і	 розподілу	 прибутку	 та	 вирішення	
питання	про	виплату	дивідендів	за	2017	рік.

Проект	рішення:	Використання	прибутку	в	2017	році	―	затвердити.	За	
поточними	 результатами	 фінансової	 діяльності	 в	 2018	 році	 використати	
кош	ти	відповідно	до	бюджету.	Дивіденди	за	підсумками	роботи	за	2017	рік	
нарахувати	у	розмірі	3	 (три)	 гривні	на	акцію.	Встановити	дату	складення	
переліку	осіб,	які	мають	право	на	отримання	дивідендів	–	18	квітня	2018	
року.	 Встановити	 початок	 виплати	 дивідендів	 з	 14	 травня	 2018р.	 по	 
31	серпня	2018р.	в	повному	обсязі	через	депозитарну	систему	України.	

7.	Внесення	змін	до	Статуту	Товариства	та	затвердження	нової	редакції	
Статуту.	Затвердження	Положення	«Про	загальні	збори»	у	нової	редакції.

Проект	 рішення:	 Затвердити	 та	 внести	 зміни	 до	 статуту	 товариства	
шляхом	викладення	його	в	новій	редакції.	Надати	повноваження	на	підпи-
сання	Статуту	у	новій	редакції	голові	та	секретарю	загальних	зборів,	голові	
Правління	–	директору	Оксаку	Олегу	Івановичу.	Доручити	голові	Правлін-
ня		–	директору	Оксаку	Олегу	Івановичу	здійснити	заходи	пов’язані	з	дер-
жавною	реєстрацією	змін	до	Статуту	товариства,	викладеного	у	новій	ре-
дакції.	Затвердити	Положення	«Про	загальні	збори»	у	нової	редакції.	Право	

підпису	внутрішніх	нормативних	актів	Товариства	в	новій	редакції	надати	
голові	та	секретарю	цих	загальних	зборів.

8.	 Припинення	 повноважень	 Голови	 Правління-директора	 та	 членів	
Правління,	голови	та	членів	Ревізійної	комісії	Товариства.

9.	Обрання	членів	Правління	Товариства.
10.	Обрання	Голови	Правління-директора	Товариства.
11.	Обрання	членів	Ревізійної	комісії.
12.	Надання	згоди	на	вчинення	значних	правочинів	із	заінтересованістю.
Проект	рішення:	Надати	згоду	на	вчинення	значних	правочинів	із	заін-

тересованістю.
13.	Схвалення	значних	правочинів,	щодо	яких	є	заінтересованість.	
Проект	рішення:	Схвалити	значні	договори,	щодо	яких	є	заінтересова-

ність.
14.	 Прийняття	 рішення	 про	 попереднє	 надання	 згоди	 на	 вчинення	

значних	правочинів.
Проект	рішення:Дозволити	Правлінню	здійснення	значних	правочинів,	а	

саме:	продаж	і	придбання	товарів,	послуг,	нерухомості,	активів	граничною	
вартістю	до	95	млн.	грн.	протягом	одного	року	з	дати	прийняття	такого	рі-
шення.	Дозволити	підписання	договорів	на	вказану	 суму	 голові	Правлін-
ня		–	директору	Оксаку	Олегу	Івановичу.

Станом	 на	 дату	 складання	 переліку	 осіб,	 яким	 надсилається	
повідомлення	про	проведення	загальних	зборів	(19	лютого	2018р.)	загальна	
кількість	 акцій	 у	 випуску-50513	 штук	 простих	 іменних	 акцій,	 загальна	
кількість	голосуючих	акцій	у	випуску	-	50513	штуки	простих	іменних	акцій.

Для	участі	у	зборах	при	собі	треба	мати	паспорт	або	інший	документ,	
що	посвідчує	особу.	Представникам	акціонерів	треба	мати	паспорт	і	дору-
чення	на	право	участі	у	зборах,	засвідчене	відповідно	до	чинного	законо-
давства	України.

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

Акціонери	мають	можливість	ознайомитись	з	документами,	необхідни-
ми	для	прийняття	рішень	з	питань	порядку	денного,	за	місцезнаходженням	
Товариства	за	адресою:	проспект	Свободи,	4,	НТЦ,	каб.331	у	робочі	дні	з	 
8	до	17	години.	У	день	проведення	загальних	зборів	акціонерів	ознайом-
лення	 з	 документами	проходить	 за	місцем	проведення	 загальних	 зборів	
акціонерів.

Пропозиції	щодо	питань	порядку	денного	подаються	секретарю	Прав-
ління	у	письмовій	формі	(тел.	(0536)	76-50-15).

Акціонери	від	дати	надіслання	повідомлення	про	проведення	річних	за-
гальних	зборів	до	дати	проведення	річних	загальних	зборів	мають	права:

•	 ознайомитися	 з	 документами,	 необхідними	 для	 прийняття	 рішень	 з	
питань	порядку	денного;

•	отримувати	письмові	відповіді	на	письмові	запитання	акціонерів	щодо	
питань,	включених	до	проекту	порядку	денного	загальних	зборів	та	поряд-
ку	денного	загальних	зборів	до	дати	проведення	загальних	зборів	;

•	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	внести	пропо-
зиції	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	кожно-
го	з	органів.

Результати	загальних	зборів	акціонерів	будуть	розміщені	на	веб-сайті	
Товариства	 :	www.is-ntc.com	протягом	10	робочих	днів	після	закриття	за-
гальних	зборів.

Голова	правління	–директор	ПрАТ	НТЦ	«Інформсистеми»	О.И.Оксак
Затверджено	 Правлінням	 ПрАТ	 НТЦ	 «Інформсистеми»	 Протокол	 від	

22.02.2018р.	№	2

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

емітента
I. Загальні відомості: 1.	Повне	найменування	емітента	Тернопiльське при-

ватне акцiонерне товариство «Агропромтехнiка». 2.	 Код	 за	 ЄДРПОУ	
04541891.	3.	Місцезнаходження	47740,	Тернопiльська	обл.,	Тернопiльський	р-н,	
смт.	Великi	Бiрки,	вул.	Грушевського,	буд.	134.	4.	Міжміський	код,	телефон	
та	факс	 (0352)	 49-22-51	 (0352)	 49-22-51.	 5.	Електронна	поштова	адреса	
emitent3_te@pib.ua.	 6.	Адреса	сторінки	в	мережі	 Інтернет,	яка	додатково	
використовується	 емітентом	 для	 розкриття	 інформації	 http://www.teragro.
ter.net.ua.	 7.	Вид	особливої	 інформації	Відомості	 про	набуття	прямо	або	
опосередковано	особою	(особами,	що	діють	спільно)	з	урахуванням	кіль-
кості	акцій,	які	належать	їй	та	її	афілійованим	особам:	контрольного	пакета	
у	розмірі	50	і	більше	відсотків	простих	акцій	акціонерного	товариства;	знач-
ного	контрольного	пакета	у	розмірі	75	і	більше	відсотків	простих	акцій	пуб-
лічного	акціонерного	товариства;	домінуючого	контрольного	пакета	у	роз-
мірі	95	і	більше	відсотків	простих	акцій	акціонерного	товариства.	

II. Текст повідомлення: Згiдно	 даних	 перелiку	 акцiонерiв,	 якi	 мають	
право	 на	 участь	 у	 загальних	 зборах	 акцiонерного	 товариства	 станом	 на	
14.02.2018	року	 (отримано	вiд	ПАТ	«Нацiональний	депозитарiй	України»	
19.02.2018	року):	

Денисюк	Станiславом	Степановичем	прямо	набуто	контрольний	пакет	
акцiй,	а	саме	частку	у	розмiрi	64,6873%	акцiй	в	загальнiй	кiлькостi	акцiй	та	
91,76%	акцiй	в	загальнiй	кiлькостi	голосуючих	акцiй.	Розмiр	частки	до	на-
буття	права	власностi	0%	акцiй	в	загальнiй	кiлькостi	та	0%	акцiй	в	загальнiй	
кiлькостi	голосуюсих	акцiй.

розмiр	частки	Приватного	пiдприємства	«Дебют	-	Д»	змiнився	i	складав	
64,6873%	 акцiй	 в	 загальнiй	 кiлькостi	 акцiй	 та	 91,76%	 акцiй	 в	 загальнiй	
кiлькостi	 голосуючих	 акцiй.	 Розмiр	 частки	 складає	 0%	 акцiй	 в	 загальнiй	
кiлькостi	та	0%	акцiй	в	загальнiй	кiлькостi	голосуюсих	акцiй.

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

Генеральний директор Шпак олексiй Григорович	21.02.2018

ТЕРНоПIЛьСьКЕ ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «АГРоПРоМТЕХНIКА»
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ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «цЕНТРАЛь-
НИй ГІРНИчо-ЗБАГАчУВАЛьНИй КоМБІНАТ» 

(далі	–	Товариство)	
(ідентифікаційний	код	00190977;	місцезнаходження:	м.	Кривий	Ріг,	

Дніпропетровська	обл.,	Україна,	50066)	повідомляє	
про	проведення	позачергових	Загальних	зборів	акціонерів.

Дата та	час	проведення	позачергових	Загальних	зборів: «15» березня 
2018 року о 12.00 годині.

Місце	проведення	позачергових	Загальних	 зборів:	50053, дніпропе-
тровська обл., місто Кривий Ріг, вулиця Мусоргського, будинок 19, 
Палац культури «центральний», малий зал.

Час	початку	реєстрації	акціонерів	для	участі	у	позачергових	Загальних	
зборах:	«15» березня 2018 року о 10.00 годині.

Час	закінчення	реєстрації	акціонерів	для	участі	у	позачергових	Загаль-
них	зборах:	«15» березня 2018 року об 11.45 годині.

Місце	реєстрації	акціонерів	для	участі	у	позачергових	Загальних	збо-
рах:	50053, дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вулиця Мусорг-
ського, будинок 19, Палац культури «центральний», фойє малого 
залу (другий поверх).

Дата	складення	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	поза-
чергових	Загальних	зборах	акціонерів	-	«07» березня 2018 року станом 
на 24-00 годину.

Перелік питань, включених до порядку денного Загальних зборів:
1)	Обрання	лічильної	 комісії	 та	 затвердження	регламенту	Загальних	

зборів	акціонерів	Товариства.
2)	Попереднє	надання	згоди	на	вчинення	значних	правочинів,	які	мо-

жуть	 вчинятися	 Товариством	 протягом	 не	 більш	 як	 одного	 року	 з	 дати	
прийняття	такого	рішення	Загальними	зборами	акціонерів,	із	зазначенням	
характеру	правочинів	та	їх	граничної	сукупної	вартості.

3)	Попереднє	надання	згоди	на	вчинення	правочинів	щодо	яких	є	за-
інтересованість,	які	можуть	вчинятися	Товариством	протягом	не	більш	як	
одного	року	з	дати	прийняття	такого	рішення	Загальними	зборами	акціо-
нерів.

4)	Прийняття	рішення	про	схвалення	та	затвердження	умов	правочину,	
що	був	укладений	Товариством	до	дати	проведення	Загальних	зборів	ак-
ціонерів,	як	значного	правочину.

5)	Прийняття	рішення	про	схвалення	та	затвердження	умов	правочину,	
що	був	укладений	Товариством	до	дати	проведення	Загальних	зборів	ак-
ціонерів,	як	правочину	щодо	якого	є	заінтересованість.

Для	реєстрації	акціонерам	необхідно	мати	при	собі	паспорт,	а	пред-
ставникам	акціонерів	–	паспорт	та	довіреність	на	право	участі	та	голосу-
вання	на	Загальних	зборах,	оформлену	відповідно	до	вимог	чинного	за-
конодавства	України.

Після	отримання	повідомлення	про	проведення	Загальних	зборів	акці-
онери	можуть	ознайомитися	з	документами,	необхідними	для	прийняття	
рішень	з	питань	порядку	денного	Загальних	зборів,	особисто	або	через	
уповноваженого	 представника	до	дати	проведення	Загальних	 зборів	 за	
адресою:	 50066,	 Дніпропетровська	 обл.,	 м.	 Кривий	 Ріг,	 управління	 
ПРАТ	«ЦГЗК»,	кабінет	215,	юридичний	відділ,	з	понеділка	по	п'ятницю	–	з	
9-00	до	16-00,	за	винятком	неробочих	та	святкових	днів,	а	також	у	день	
проведення	 Загальних	 зборів	 –	 за	 місцем	 їх	 проведення.	 Акціонери	 (їх	
представники)	при	собі	 повинні	мати	документ,	що	посвідчує	особу,	 на-
лежно	оформлену	довіреність	та	документ,	що	підтверджує	право	влас-
ності	на	прості	іменні	акції	Товариства.	Посадова	особа	Товариства,	від-
повідальна	за	порядок	ознайомлення	акціонерів	з	документами	–	керівник	
напрямку	з	управління	корпоративними	правами	юридичного	відділу	Бон-
даренко	Тетяна	Вадимівна.

Крім	того,	звертаємо	Вашу	увагу,	що	відповідно	до	пункту	10	розділу	VI	
Закону	України	«Про	депозитарну	систему	України»	власник	цінних	папе-
рів	зобов'язаний	звернутися	до	обраної	емітентом	депозитарної	установи	
та	укласти	з	нею	договір	про	обслуговування	рахунка	в	цінних	паперах	від	
власного	імені	або	здійснити	переказ	прав	на	цінні	папери	на	свій	рахунок	
в	цінних	паперах,	відкритий	в	іншій	депозитарній	установі.

У	разі,	якщо	Ви	як	власник	цінних	паперів	протягом	одного	року	з	дня	
набрання	чинності	цим	Законом	не	уклали	з	обраною	емітентом	депози-
тарною	установою	договір	про	обслуговування	рахунка	в	цінних	паперах	
від	власного	імені	або	не	здійснили	переказ	належних	Вам	прав	на	цінні	
папери	на	свій	рахунок	у	цінних	паперах,	відкритий	в	іншій	депозитарній	
установі,	Ваші	цінні	папери	не	будуть	враховані	при	визначенні	кворуму	та	
при	голосуванні	на	Загальних	зборах	акціонерів.	Обмеження	щодо	враху-
вання	цінних	паперів	при	визначенні	кворуму	та	при	голосуванні	в	органах	
емітента	встановлюються	депозитарною	установою	в	системі	депозитар-
ного	обліку.

Телефони	для	довідок	Товариства:	(056)	410-53-14.
Телефони	для	довідок	депозитарної	установи	ТОВ	«ОБ’ЄДНАНА	РЕЄ-

СТРАЦІЙНА	КОМПАНІЯ»:	(050)	425-00-78.
Адреса	власного	веб-сайту,	на	якому	розміщено	 інформацію	з	про-

ектами	рішень	щодо	кожного	з	питань,	включених	до	порядку	денного:	
http://cgok.metinvestholding.com/ru/about/info. 

Генеральний директор ПРАТ «цГЗК»  д.В. Шевчик

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

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

ТЕРНоПIЛьСьКЕ ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ То-
ВАРИСТВо «АГРоПРоМТЕХНIКА». 2.	Код	за	ЄДРПОУ	
04541891.	 3.	 Місцезнаходження	 47740,	 Тернопiльська	 обл.,	
Тернопiльський	 р-н,	 смт.	 Великi	 Бiрки,	 вул.	 Грушевського,	 буд.	 134.	
4.		Міжміський	код,	телефон	та	факс	(0352)	49-22-51	(0352)	49-22-51.	
5.		Електронна	поштова	адреса	emitent3_te@pib.ua.	6.Адреса	сторінки	
в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	емітентом	для	роз-
криття	інформації	http://www.teragro.ter.net.ua.	7.Вид	особливої	 інфор-
мації	Відомості	про	зміну	складу	посадових	осіб	емітента.	

II. Текст повідомлення. У	зв'язку	iз	прийняттям	загальними	збора-
ми	 акцiонерiв	 рiшення	 про	 лiквiдацiю	 товариства	 (Протокол	№	2	 вiд	
20.02.2018	р.)	припинено	повноваження:	

Генерального	директора	Шпака	Олексiя	Григоровича	(фiзична	особа	
не	 дала	 згоди	 на	 розкриття	 паспортних	 даних).	 Володiє	 часткою	 в	
статутному	капiталi	емiтента	у	розмiрi	0,1286%.	Перебував	на	посадi	з	
14.11.2017	 року.	 Непогашеної	 судимостi	 за	 корисливi	 та	 посадовi	
злочини	 немає.	 Замiсть	 звiльненої	 особи	 на	 посаду	 нiкого	 не	
призначено.

Голови	 Наглядової	 ради	 Денисюка	 Володимира	 Степановича	
(фiзична	особа	не	дала	згоди	на	розкриття	паспортних	даних).	Володiє	
часткою	в	статутному	капiталi	емiтента	у	розмiрi	2,1143%.	Перебував	
на	 посадi	 з	 24.04.2015	 року.	 Непогашеної	 судимостi	 за	 корисливi	 та	
посадовi	злочини	немає.	Замiсть	звiльненої	особи	на	посаду	нiкого	не	
призначено.

Члена	 Наглядової	 ради	 Денисюк	 Мирослави	 Василiвни	 (фiзична	
особа	не	дала	згоди	на	розкриття	паспортних	даних).	Часткою	в	статут-
ному	капiталi	емiтента	не	володiє.	Перебувала	на	посадi	з	24.04.2015	
року.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	немає.	
Замiсть	звiльненої	особи	на	посаду	нiкого	не	призначено.

Члена	 Наглядової	 ради	 Гнатiва	 Ростислава	 Петровича	 (фiзична	
особа	 не	 дала	 згоди	 на	 розкриття	 паспортних	 даних).	 Часткою	 в	
статутному	 капiталi	 емiтента	 не	 володiє.	 Перебував	 на	 посадi	 з	
24.04.2015	 року.	 Непогашеної	 судимостi	 за	 корисливi	 та	 посадовi	
злочини	 немає.	 Замiсть	 звiльненої	 особи	 на	 посаду	 нiкого	 не	
призначено.

Члена	Наглядової	ради	Денисюк	Лiдiї	Федорiвни	(фiзична	особа	не	
дала	 згоди	 на	 розкриття	 паспортних	 даних).	 Володiє	 часткою	 в	
статутному	капiталi	емiтента	в	розмiрi	8,3126%.	Перебувала	на	посадi	
з	 24.04.2015	 року.	 Непогашеної	 судимостi	 за	 корисливi	 та	 посадовi	
злочини	 немає.	 Замiсть	 звiльненої	 особи	 на	 посаду	 нiкого	 не	
призначено.

Члена	Наглядової	ради	Фесуна	Вiталiя	Вiкторовича	(фiзична	особа	
не	дала	згоди	на	розкриття	паспортних	даних).	Часткою	в	статутному	
капiталi	 емiтента	не	володiє.	Перебував	на	посадi	 з	24.04.2015	року.	
Непогашеної	 судимостi	 за	 корисливi	 та	 посадовi	 злочини	 немає.	
Замiсть	звiльненої	особи	на	посаду	нiкого	не	призначено.

Голови	Ревiзiйної	комiсiї	Собчака	Романа	Семеновича	(фiзична	осо-
ба	не	дала	згоди	на	розкриття	паспортних	даних).	Володiє	часткою	в	
статутному	капiталi	емiтента	у	розмiрi	0,1774%.	Перебував	на	посадi	з	
24.04.2015	року.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	зло-
чини	немає.	Замiсть	звiльненої	особи	на	посаду	нiкого	не	призначено.

Члена	 Ревiзiйної	 комiсiї	 Побера	Михайла	Миколайовича	 (фiзична	
особа	не	дала	згоди	на	розкриття	паспортних	даних).	Часткою	в	статут-
ному	капiталi	емiтента	не	володiє.	Перебував	на	посадi	 з	24.04.2015	
року.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	немає.	
Замiсть	звiльненої	особи	на	посаду	нiкого	не	призначено.

Члена	Ревiзiйної	комiсiї	Яцкiва	Михайла	Володимировича	(фiзична	
особа	не	дала	згоди	на	розкриття	паспортних	даних).	Часткою	в	статут-
ному	капiталi	емiтента	не	володiє.	Перебував	на	посадi	 з	24.04.2015	
року.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	немає.	
Замiсть	звiльненої	особи	на	посаду	нiкого	не	призначено.

У	зв'язку	iз	прийняттям	загальними	зборами	акцiонерiв	рiшення	про	
лiквiдацiю	 товариства	 (Протокол	 №	 2	 вiд	 20.02.2018	 р.)	 обрано	
Лiквiдатором	 Авдєєнка	 Владислава	 Валерiйовича	 (фiзична	 особа	 не	
дала	 згоди	 на	 розкриття	 паспортних	 даних).	 Часткою	 в	 статутному	
капiталi	 емiтента	 не	 володiє.	Непогашеної	 судимостi	 за	 корисливi	 та	
посадовi	злочини	немає.	Посадову	особу	обрано	на	термiн	до	завер-
шення	процедури	лiквiдацiї.	Протягом	останнiх	п'яти	рокiв	особа	була	
приватним	пiдприємцем	(адвокатська	дiяльнiсть).

III. Підпис.	 1.	Особа,	 зазначена	нижче,	 підтверджує	достовірність	
інформації,	що	міститься	у	повідомленні,	та	визнає,	що	вона	несе	від-
повідальність	згідно	із	законодавством.

Лiквiдатор Авдєєнко Владислав Валерiйович 21.02.2018
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ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ПІВНІчНИй 
ГІРНИчо-ЗБАГАчУВАЛьНИй КоМБІНАТ» 

(далі	–	Товариство)
(ідентифікаційний	код	00191023;	місцезнаходження:	м.	Кривий	Ріг,	

Дніпропетровська	обл.,	Україна,	50079)	повідомляє
про	проведення	позачергових	Загальних	зборів	акціонерів.

Дата та	час	проведення	позачергових	Загальних	зборів: «16» березня 
2018 року о 12.00 годині.

Місце	 проведення	 позачергових	 Загальних	 зборів:	 50089, дніпропе-
тровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Маршака, 1в, Палац куль-
тури та творчості ПРАТ «ПІВНГЗК», велика зала..

Час	початку	реєстрації	акціонерів	для	участі	у	позачергових	Загальних	
зборах:	«16» березня 2018 року о 10.00 годині.

Час	закінчення	реєстрації	акціонерів	для	участі	у	позачергових	Загаль-
них	зборах:	«16» березня 2018 року о 11.30 годині.

Місце	реєстрації	акціонерів	для	участі	у	позачергових	Загальних	зборах:	
50089, дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Маршака, 1в, 
Палац культури та творчості ПРАТ «ПІВНГЗК», фойє першого поверху.

Дата	складення	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	поза-
чергових	Загальних	зборах	акціонерів	-	«12» березня 2018 року станом 
на 24-00 годину.

Загальна	кількість	акцій	станом	на	дату	складання	переліку	осіб,	яким	
надсилається	повідомлення	про	проведення	позачергових	Загальних	збо-
рів	–	2 318 802 170 штук простих іменних акцій. 

Загальна	кількість	голосуючих	акцій	станом	на	дату	складання	переліку	
осіб,	яким	надсилається	повідомлення	про	проведення	позачергових	За-
гальних	зборів	–	2 316 098 750 штук простих іменних акцій.

Перелік питань, включених до порядку денного Загальних зборів:
1)	 Обрання	 лічильної	 комісії	 та	 затвердження	 регламенту	 Загальних	

зборів	акціонерів	Товариства.
2)	Попереднє	надання	згоди	на	вчинення	значних	правочинів,	які	мо-

жуть	вчинятися	Товариством	протягом	не	більш	як	одного	року	з	дати	прий-
няття	такого	рішення	Загальними	зборами	акціонерів,	 із	зазначенням	ха-
рактеру	правочинів	та	їх	граничної	сукупної	вартості.

3)	Попереднє	надання	згоди	на	вчинення	правочинів	щодо	яких	є	заінтер-
есованість,	які	можуть	вчинятися	Товариством	протягом	не	більш	як	одного	
року	з	дати	прийняття	такого	рішення	Загальними	зборами	акціонерів.

4)	Прийняття	рішення	про	схвалення	та	затвердження	умов	правочину,	
що	був	укладений	Товариством	до	дати	проведення	Загальних	зборів	акці-
онерів,	як	значного	правочину.

5)	Прийняття	рішення	про	схвалення	та	затвердження	умов	правочину,	
що	 був	 укладений	 Товариством	 до	 дати	 проведення	 Загальних	 зборів	
акціо	нерів,	як	правочину	щодо	якого	є	заінтересованість.

Для	участі	у	загальних	зборах	акціонеру	Товариства	необхідно	надати	
Реєстраційній	комісії	паспорт,	а	представнику	акціонера	–	паспорт	та	дові-
реність	на	право	участі	та	голосування	на	Загальних	зборах,	оформлену	
відповідно	до	вимог	чинного	законодавства	України.

Після	отримання	повідомлення	по	проведення	Загальних	зборів	акціонери	
можуть	ознайомитися	з	документами,	необхідними	для	прийняття	рішень	з	пи-
тань	порядку	денного	Загальних	зборів,	особисто	або	через	уповноваженого	
представника	до	дати	проведення	Загальних	зборів	за	адресою:	50079,	Дніпро-
петровська	область,	місто	Кривий	Ріг,	ПРАТ	«ПІВНГЗК»,	Управління	комбінату,	
каб.	215,	юридичний	відділ,	з	понеділка	по	п'ятницю	-	з	9-00	до	16-00,	а	також	у	
день	проведення	Загальних	 зборів	–	 за	місцем	 їх	 проведення.	Акціонери	 (їх	
представники)	при	собі	повинні	мати	документ,	що	посвідчує	особу,	належно	
оформлену	довіреність	та	документ,	що	підтверджує	право	власності	на	прості	
іменні	акції	Товариства.	Посадова	особа	Товариства,	відповідальна	за	порядок	
ознайомлення	акціонерів	з	документами	–	керівник	напрямку	з	управління	кор-
поративними	правами	юридичного	відділу	Степашкін	Сергій	Анатолійович.

Не	пізніше	ніж	за	20	днів	до	дати	проведення	Загальних	зборів	кожний	
акціонер	має	право	внести	пропозиції	щодо	питань,	включених	до	проекту	
порядку	денного	Загальних	зборів.	Зміни	до	проекту	порядку	денного	за-
гальних	зборів	вносяться	лише	шляхом	включення	нових	питань	та	проек-
тів	 рішень	 із	 запропонованих	 питань.	Пропозиції	щодо	 включення	 нових	
питань	до	проекту	порядку	денного	повинні	містити	відповідні	проекти	рі-
шень	з	цих	питань.	Пропозиція	до	проекту	порядку	денного	загальних	збо-
рів	акціонерного	товариства	подається	в	письмовій	формі	із	зазначенням	
прізвища	(найменування)	акціонера,	який	її	вносить,	кількості,	типу	та/або	
класу	належних	йому	акцій,	 змісту	пропозиції	до	питання	та/або	проекту	
рішення.	Пропозиції	до	проекту	порядку	денного	Загальних	зборів	акціоне-
ри	можуть	надсилати	на	адресу	Товариства:	50079,	Дніпропетровська	обл.,	
м.	Кривий	Ріг,	ПРАТ	«ПІВНГЗК».	Пропозиції	акціонерів	(акціонера),	які	су-
купно	є	власниками	5	або	більше	відсотків	 голосуючих	акцій,	підлягають	
обов'язковому	включенню	до	проекту	порядку	денного	Загальних	зборів.

Представником	акціонера	-	фізичної	чи	юридичної	особи	на	Загальних	збо-
рах	Товариства	може	бути	інша	фізична	особа	або	уповноважена	особа	юри-
дичної	особи.	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	посвідчувати-
ся	депозитарною	установою	у	встановленому	Національною	комісією	з	цінних	
паперів	та	фондового	ринку	порядку.	Довіреність	на	право	участі	та	голосуван-
ня	на	Загальних	зборах	від	імені	юридичної	особи	видається	її	органом	або	
іншою	особою,	 уповноваженою	на	це	 її	 установчими	документами.	Довіре-
ність	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	потріб-
но	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	вирі-
шує	 всі	 питання	щодо	 голосування	на	Загальних	 зборах	акціонерів	 на	 свій	
розсуд.	Акціонер	має	право	видати	довіреність	на	право	участі	та	голосування	
на	Загальних	зборах	декільком	своїм	представникам.	Акціонер	має	право	у	
будь-який	час	відкликати	чи	замінити	свого	представника	на	Загальних	зборах	
Товариства.	Надання	довіреності	на	право	участі	та	голосування	на	Загальних	
зборах	не	виключає	право	участі	на	цих	Загальних	зборах	акціонера,	який	ви-
дав	довіреність,	замість	свого	представника.

Крім	того,	звертаємо	Вашу	увагу,	що	відповідно	до	пункту	10	розділу	VI	
Закону	України	«Про	депозитарну	систему	України»	власник	цінних	паперів	
зобов'язаний	звернутися	до	обраної	емітентом	депозитарної	установи	та	
укласти	 з	 нею	договір	 про	обслуговування	рахунка	 в	 цінних	 паперах	 від	
власного	імені	або	здійснити	переказ	прав	на	цінні	папери	на	свій	рахунок	
в	цінних	паперах,	відкритий	в	іншій	депозитарній	установі.

У	разі,	якщо	Ви	як	власник	цінних	паперів	протягом	одного	року	з	дня	на-
брання	чинності	цим	Законом	не	уклали	з	обраною	емітентом	депозитарною	
установою	договір	про	обслуговування	рахунка	в	цінних	паперах	від	власно-
го	імені	або	не	здійснили	переказ	належних	Вам	прав	на	цінні	папери	на	свій	
рахунок	у	цінних	паперах,	відкритий	в	іншій	депозитарній	установі,	Ваші	цін-
ні	папери	не	будуть	враховані	при	визначенні	кворуму	та	при	голосуванні	на	
Загальних	зборах	акціонерів.	Обмеження	щодо	врахування	цінних	паперів	
при	визначенні	кворуму	та	при	голосуванні	в	органах	емітента	встановлю-
ються	депозитарною	установою	в	системі	депозитарного	обліку.

Телефони	для	довідок	Товариства:	(056)	400-64-17.
Телефони	для	довідок	депозитарної	установи	ТОВ	«ОБ’ЄДНАНА	РЕЄ-

СТРАЦІЙНА	КОМПАНІЯ»:	(050)	425-00-78.
Адреса	власного	веб-сайту,	на	якому	розміщено	інформацію	з	проек-

тами	 рішень	 щодо	 кожного	 з	 питань,	 включених	 до	 порядку	 денного:	
https://sevgok.metinvestholding.com/ru/about/info.

В.о. Генерального директора ПРАТ «ПІВНГЗК» А.А. Скачков

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 «ТЮМЕНь - МЕдИКо - СМІЛА»

2.	Код	за	ЄДРПОУ:	31982410
3.	 Місцезнаходження:	 20708	 Черкаська	 область	 місто	 Смiла,	 вулиця	

Мазура,	будинок	24/4
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	0(4733)	4-33-54,	4-33-54
5.	Електронна	поштова	адреса:	tms@smela.com.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	для	розкриття	інформації:	http://prsctms.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 
Наказом	ПРАТ	«ТМС»	№	01-к	від	21.02.2018	року	звільнено	з	посади	

головного	бухгалтера	Бондаренко	Наталію	Леонідівну	(підстава	для	звіль-
нення	-	заява	Бондаренко	Н.Л.	про	звільнення	з	роботи	за	згодою	сторін	
згідно	ст.	36	п.	1	КЗпП	України),	посадова	особа	не	дала	згоди	на	розкриття	
паспортних	даних.	Посадова	особа	не	є	акціонером	емітента	і	не	володіє	
часткою	у	статутному	капіталі	товариства.	Особа	перебувала	на	посаді	з	
22.02.2008	року	по	21.02.2018	року.	Посадова	особа	непогашеної	судимос-
ті	за	корисливі	та	посадові	злочини	не	має.	

Наказом	ПРАТ	«ТМС»	№	02-к	від	21.02.2018	року	призначено	на	посаду	
головного	 бухгалтера	Литвин	Валентину	Миколаївну,	 посадова	 особа	 не	
дала	згоди	на	розкриття	паспортних	даних.	Посадова	особа	не	є	акціоне-
ром	емітента	і	не	володіє	часткою	у	статутному	капіталі	товариства.	Інші	
посади,	які	обіймала	особа	протягом	останніх	п'яти	років:	бухгалтер.	Особа	
призначена	на	посаду	з	21.02.2018	року	на	невизначений	термін.	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 Почтаренко Анатолiй Григорович 22.02.2018
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1.Загальні відомості

1.1.	Повне	найменування	емітента:	
ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ПРоМСНАБ»

1.2.	Організаційно-правова	форма	емітента:	приватне	акціонерне	това-
риство

1.3.	Ідентифікаційний	код	за	ЄДРПОУ	емітента:	23598684
1.4.	Місцезнаходження	емітента:	вул..	Б.	Хмельницького,	б.1,	м.	Костян-

тинівка,	Донецька	обл..	85102.
1.5	Міжміський	код,	телефон	та	факс	емітента:	(06272)	6-01-83
1.6.	Електронна	поштова	адреса	емітента:	info@promsnab.in.ua
1.7	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	для	розкриття	інформації:	www.promsnab.in.ua
1.8.	Вид	особливої	інформації:	Відомості	про	зміну	власників	акцій,	яким	

належить	10	і	більше	відсотків	простих	акцій	акціонерного	товариства	(крім	
публічного	акціонерного	товариства)	

2. Текст повідомлення : 
Приватне	акціонерне	товариство	«Промснаб»	повідомляє,	що	згідно	з	

реєстру	 власників	 іменних	 цінних	 паперів,	 отриманого	 23.02.2018	 р.	 від	
особи,	яка	здійснює	облік	права	власності	на	акції	емітента	у	депозитарній	
системі	України,	відбулися	зміни	власників	акцій,	яким	належить	10	і	біль-

ше	відсотків	простих	акцій,	а	саме:
1)	Розмір	пакету	«фізичної	особи»	збільшився	на	25020	акцій	(з	100080	акцій	

до	125100	акцій)	та	склав	125100	акцій.	Розмір	частки	акціонера	до	зміни	пакета	
акцій	в	загальній	кількості	акцій	(у	відсотках	до	статутного	капіталу)	–	8%.	Розмір	
частки	акціонера	після	зміни	пакета	акцій	в	загальній	кількості	акцій	(у	відсотках	
до	статутного	капіталу)	–	10.000%.	Розмір	частки	акціонера	до	зміни	пакета	ак-
цій	в	загальній	кількості	голосуючих	акцій	–8%.	Розмір	частки	акціонера	після	
зміни	пакета	акцій	в	загальній	кількості	голосуючих	акцій	–	10,000%.

2)	Розмір	пакету	«фізичної	особи»	збільшився	на	25020	акцій	(з	250200	
акцій	до	275220	акцій)	та	склав	275220	акцій.	Розмір	частки	акціонера	до	
зміни	пакета	акцій	в	загальній	кількості	акцій	(у	відсотках	до	статутного	ка-
піталу)	–	20%.	Розмір	частки	акціонера	після	зміни	пакета	акцій	в	загальній	
кількості	акцій	(у	відсотках	до	статутного	капіталу)	–	22.000%.	Розмір	част-
ки	 акціонера	 до	 зміни	 пакета	 акцій	 в	 загальній	 кількості	 голосуючих	 ак-
цій	 	 –20%.	Розмір	 частки	 акціонера	 після	 зміни	 пакета	 акцій	 в	 загальній	
кількості	голосуючих	акцій	–	22,000%.

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

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

Генеральний директор ПрАТ «Промснаб»  Покуса д.В.

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:	ПУБЛIчНЕ АКцIоНЕРНЕ То-

ВАРИСТВо «НАУКоВо-ВИРоБНИчЕ ПIдПРИЄМСТВо 
«СМIЛЯНСьКИй ЕЛЕКТРоМЕХАНIчНИй ЗАВод»

2.	Код	за	ЄДРПОУ:	30147563
3.	Місцезнаходження:	20705	Черкаська	область	мiсто	Смiла,	вулиця	Ко-

робейника	будинок	1
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	(04733)	3-63-09,	4-44-40
5.	Електронна	поштова	адреса:	semz@semz.info
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	для	розкриття	інформації:	www.semz.info
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	 Наглядової	 ради	 ПАТ	 «НВП	 «СЕМЗ»	 від	 21.02.2018	 року	

(протокол	 засідання	 від	 21.02.2018	 року)	 з	 21.02.2018	 року	 припинено	
повноваження	 Голови	 правління	 Семенова	 Максима	 Федоровича,	 згоди	
посадової	 особи	 на	 розкриття	 інформації,	 щодо	 паспортних	 даних	 не	
отримано.	 Підстава	 для	 припинення	 повноважень:	 закінчення	 строку	 дії	
повноважень.	 Посадова	 особа	 не	 є	 акціонером	 емітента	 і	 не	 володіє	
часткою	у	статутному	капіталі	товариства.	На	посаді	особа	перебувала	з	
22.02.2015	року	по	21.02.2018	року.	Посадова	особа	непогашеної	судимості	
за	корисливі	та	посадові	злочини	не	має.

Рішенням	Наглядової	ради	ПАТ	«НВП	«СЕМЗ»	від	21.02.2018	року	(про-
токол	засідання	від	21.02.2018	року)	обрано	Головою	правління	ПАТ	«НВП	
«СЕМЗ»	Семенова	Максима	Федоровича	з	22	лютого	2018	року	терміном	на	
3	(три)	роки,	згоди	посадової	особи	на	розкриття	інформації,	щодо	паспорт-
них	даних	не	отримано.	Посадова	особа	не	є	акціонером	емітента	і	не	воло-
діє	часткою	у	статутному	капіталі	товариства.	Інші	посади,	які	обіймала	осо-
ба	 протягом	 останніх	 п'яти	 років:	 директор,	 Голова	 правління.	 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. Голова Правлiння Семенов Максим федорович 22.02.2018

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 
"Фiнансова компанiя "АПЕКС"

2.	Код	за	ЄДРПОУ 36482677
3.	Місцезнаходження 01014,	м.	Київ,	Печерська,	будинок	2/16
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс 044	224-59-85	044	225-02-65
5.	Електронна	поштова	адреса info@apeksbank.com.ua
6.	 Адреса	 сторінки	 в	мережі	 Інтер-
нет,	яка	додатково	використовується	
емітентом	для	розкриття	інформації

www.apeksbank.com.ua

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

II. Текст повідомлення
На	пiдставi	рiшення	позачергових	Загальних	зборiв	ПрАТ	«ФК«АПЕКС»	

(Протокол	№1	вiд	17.02.2018	року)	прийнято	рiшення	про	змiну	складу	по-

садових	осiб,	а	саме:	з	19.02.2018	року	припинити	повноваження	Голови	
Спостережної	ради	ПрАТ	«ФК	«АПЕКС»	,	Кузнєцова	Євгена	Едуардовича.	
Посадова	особа	згоду	на	розкриття	паспортних	даних	не	надавала.	Частка	
в	статутному	капiталi	ПрАТ	«ФК	«АПЕКС»	належить	98	000	штук	простих	
iменних	акцiй	ПАТ	«АПЕКС-БАНК»,	98	млн.	грн.	-	32,3432%.	На	посадi	пе-
ребував	з	21.04.2010	року.	

Замiсть	 звiльненої	 посадової	 особи	 призначено	 Колеснiкова	 Валерiя	
Євгенiйовича.	

На	пiдставi	рiшення	позачергових	Загальних	зборiв	ПрАТ	«ФК«АПЕКС»	
(Протокол	№1	вiд	17.02.2018	року)	прийнято	рiшення	про	змiну	складу	по-
садових	осiб,	 а	 саме:	 з	 19.02.2018	року	 припинити	повноваження	Члена	
Спостережної	 ради	 ПрАТ	 «ФК	 «АПЕКС»,	 Кузнєцова	 Едуарда	 Iвановича.	
Посадова	особа	згоду	на	розкриття	паспортних	даних	не	надавала.	Част-
кою	 в	 статутному	 капiталi	 не	 володiє.	На	 посадi	 перебував	 з	 21.04.2010	
року.	

На	пiдставi	рiшення	позачергових	Загальних	зборiв	ПрАТ	«ФК«АПЕКС»	
(Протокол	№1	вiд	17.02.2018	року)	прийнято	рiшення	про	змiну	складу	по-
садових	осiб,	а	саме:	з	19.02.2018	року	припинити	повноваження	Члена	Спо-
стережної	ради	ПрАТ	«ФК	«АПЕКС»,	Кузнєцової	Тетяни	Євлампiївни.	Поса-

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо “фIНАНСоВА КоМПАНIЯ “АПЕКС”

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ВИРоБ-
НИчЕ оБ’ЄдНАННЯ «доНБАСЕКСКАВАцІЯ» (місцезна-
ходження	84320,	Донецька	обл.,	місто	Краматорськ,	ВУЛИЦЯ	ХАБАРОВ-
СЬКА,	будинок	2) код за ЄдРПоУ 01241384

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше 
відсотків простих акцій акціонерного товариства:

22.02.2018р.	емітентом	було	отримано	від	депозитарної	установи	зве-
дений	обліковий	реєстр	власників	цінних	паперів	станом	на	22.02.2018р.,	
згідно	якому	було	змінено	кількість	акцій	власників	цінних	паперів.	

У	 власника	 акцій:	Юридичної	 особи	 Товариство	 з	 обмеженою	 віпові-
дальністю	«ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ»,	код	за	ЄДРПОУ	38969840,	депозитар-
ний	код	рахунку	в	цінних	паперах	300517-UA40233475	

було:	34754	шт.	простих	іменних	акцій,	що	складає	90,974295%	від	ста-
тутного	капіталу.

стало:	0	шт.	простих	іменних	акцій,	що	складає	0	%	від	статутного	капіталу.
У	власника	акцій:	фізичної	особи,	ідентифікаційний	код	2057406457,	де-

позитарний	код	рахунку	в	цінних	паперах	300517-UA10200497	
було:	0	шт.	простих	іменних	акцій,	що	складає	0	%	від	статутного	капіталу.
стало:	34754	шт.	простих	іменних	акцій,	що	складає	90,974295%	від	ста-

тутного	капіталу.
Дата	 розміщення	 Інформації	 в	 загальнодоступній	 інформаційній	 базі	

даних	Комісії:	22.02.2018
Особа,	зазначена	нижче,	підтверджує	достовірність	інформації,	що	містить-

ся	в	повідомленні	та	визнає,	що	несе	відповідальність	згідно	з	законодавством.
Голова правління - Генеральний директор С.Г.Красовський	22.02.2018р.
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Повідомлення
про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «доМоБУ-

дІВНИй КоМБІНАТ № 4»,	 (місцезнаходження:	 04074,	 м.	 Київ,	 
вул.	Лугова,	13,	код	ЄДРПОУ	-	05503160),	надалі	–Товариство,	повідомляє	
про	 проведення	 чергових	 (річних)	 загальних	 зборів	 акціонерів	 
ПрАТ	«ДБК-4»,	 надалі	 –	 збори,	 які	 відбудуться	28 березня 2018 року о 
16:00 годині за	адресою	м. Київ, вул. Лугова, 13, в приміщенні актового 
залу Заводу ЗБВ ПрАТ «дБК-4».

Реєстрація	акціонерів	(їх	представників)	для	участі	у	зборах	буде	прово-
дитись	28	березня	2018	року	з	14:30	до	15:30	за	місцем	проведення	зборів.	
Для	реєстрації	 акціонеру	необхідно	мати	документ,	що	посвідчує	особу,	 а	
представнику	акціонера	–	також	довіреність,	оформлену	відповідно	до	чин-
ного	законодавства.	Представнику	юридичної	особи,	який	діє	без	довіренос-
ті	від	її	імені,	необхідно	мати	також	документ,	що	підтверджує	призначення	
його	на	посаду,	та	установчий	документ	юридичної	особи,	що	містить	інфор-
мацію	про	посадових	осіб,	які	мають	право	діяти	від	її	імені	без	довіреності.	

Перелік	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	зборах	буде	складено	
на	24	годину	22	березня	2018	року.

Перелік	 акціонерів,	 яким	 надсилається	 повідомлення,	 складено	 на	
22		лютого	2018	року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного зборів:
1.	Про	обрання	Голови	та	членів	лічильної	комісії	чергових	(річних)	за-

гальних	зборів.	
2.	Про	затвердження	регламенту	чергових	(річних	)	загальних	зборів.
3.	Про	прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту	Правління	Това-

риства	за	2017	рік.
4.	Про	визначення	основних	напрямів	діяльності	Товариства	на	2018	рік.
5.	Про	прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту	Наглядової	ради	

Товариства	за	2017	рік.
6.	Про	прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту	Ревізійної	комісії	

Товариства	за	2017	рік.
7.	Про	затвердження	висновків	Ревізійної	комісії	Товариства	за	2017	рік.
8.	Про	затвердження	річного	звіту	та	балансу	Товариства	за	2017	рік.
9.	Про	затвердження	розподілу	прибутку	Товариства	за	підсумками	ді-

яльності	у	2017	році.
10.	Про	припинення	повноважень	Голови	та	членів	Наглядової	ради	То-

вариства.
11.	Про	обрання	членів	Наглядової	ради	Товариства.
12.	Затвердження	умов	цивільно-правових	договорів	(трудових)	з	чле-

нами	Наглядової	ради	Товариства.	Встановлення	розміру	винагороди	чле-
нів	Наглядової	ради.	Обрання	особи,	яка	уповноважується	на	підписання	
цивільно-правових	договорів	з	членами	Наглядової	ради.

13.	Про	внесення	(	затвердження	)	змін	до	Статуту	Товариства.
14.	Про	затвердження	змін	до	Положення	про	Наглядову	раду	Товариства.
15.	Про	затвердження	змін	до	Положення	про	Правління	Товариства.
16.	 Про	 затвердження	 значних	 правочинів,	 укладених	 Товариством	 у	

2017	 році	 та	 до	 дати	 проведення	 чергових	 (річних)	 загальних	 зборів	 за	
2017	рік,	попереднє	схвалення	значних	правочинів,	які	можуть	вчинятися	
Товариством	протягом	2018	року.

17.	Про	надання	повноважень	на	підписання	протоколу	загальних	збо-
рів	акціонерів.

Показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 
рік (тис. грн.)

Найменування показника 

період 
 На початок 

звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду

Усього	активів	 309712 355628
Основні	засоби	 48093 52529
Довгострокові	фінансові	інвестиції	 69525 62339
Запаси	 88987 84883
Сумарна	дебіторська	заборгованість 101954 150731
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти	 597 3648
Нерозподілений	прибуток	 30746 56284
Власний	капітал	 120325 145863
Статутний	капітал	 30426 30426
Довгострокові	зобов'язання	 3540 3479
Поточні	зобов'язання	 185847 206286
Чистий	прибуток	(збиток)	 35883 16728
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.)	 608523800 608523800
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)	 1340 1229

Інформація	з	проектом	рішень	щодо	кожного	з	питань	порядку	денного	
зборів	розміщена	на	власному	веб-сайті	Товариства:	http://dbk4.com.ua

Акціонери	та	їх	представники	можуть	ознайомитись	з	матеріалами,	не-
обхідними	для	прийняття	рішень	з	питань	порядку	денного	зборів,	у	робочі	
дні	з	09:00	до	12:00	за	адресою:	м.	Київ,	вул.	Лугова,	13	на	п’ятому	поверсі	
адміністративного	 приміщення	 (кабінет	 начальника	 відділу	 ОПта	 ЗП	 і	
РзЦП)	а	у	день	зборів	–	за	місцем	їх	проведення).	

Відповідальний	за	порядок	ознайомлення	акціонерів	з	документами	–	
член	 наглядової	 ради	 Товариства	 Сотніченко	 Марія	 Василівна,	 
тел.	(044)	430-96-66.	

Наглядова рада ПрАТ «доМоБУдІВНИй КоМБІНАТ №4»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815

дова	 особа	 згоду	 на	 розкриття	 паспортних	 даних	 не	 надавала.	Часткою	 в	
статутному	капiталi	не	володiє.	На	посадi	перебувала	з	24.12.2013	року.	

На	пiдставi	рiшення	позачергових	Загальних	зборiв	ПрАТ	«ФК«АПЕКС»	
(Протокол	№1	вiд	17.02.2018	року)	прийнято	рiшення	про	змiну	складу	по-
садових	 осiб,	 а	 саме:	 з	 19.02.2018	 року	 припинити	 повноваження	 Члена	
Спостережної	ради	ПрАТ	«ФК	«АПЕКС»,	Шабанова	Сергiя	Євгеновича.	По-
садова	особа	згоду	на	розкриття	паспортних	даних	не	надавала.	Часткою	в	
статутному	капiталi	не	володiє.	На	посадi	перебував	з	01.04.2015	року.	

На	пiдставi	рiшення	позачергових	Загальних	зборiв	ПрАТ	«ФК«АПЕКС»	
(Протокол	№1	вiд	17.02.2018	року)	прийнято	рiшення	про	змiну	складу	по-
садових	 осiб,	 а	 саме:	 з	 19.02.2018	 року	 припинити	 повноваження	 Члена	
Спостережної	ради	ПрАТ	«ФК	«АПЕКС»,	Безродної	Свiтлани	Василiвни.	По-
садова	особа	згоду	на	розкриття	паспортних	даних	не	надавала.	Часткою	в	
статутному	капiталi	не	володiє.	На	посадi	перебувала	з	23.12.2016	року.	

На	пiдставi	рiшення	позачергових	Загальних	зборiв	ПрАТ	«ФК«АПЕКС»	
(Протокол	№1	вiд	17.02.2018	року)	прийнято	рiшення	про	змiну	складу	по-
садових	осiб,	а	саме:	з	19.02.2018	року	припинити	повноваження	Ревiзора	
ПрАТ	«ФК	«АПЕКС»,	Глушко	Наталi	Володимирiвни

Посадова	особа	згоду	на	розкриття	паспортних	даних	не	надавала.	Част-
кою	в	статутному	капiталi	не	володiє.	На	посадi	перебувала	з	19.04.2013	року.	

На	пiдставi	рiшення	позачергових	Загальних	зборiв	ПрАТ	«ФК«АПЕКС»	
(Протокол	№1	вiд	17.02.2018	року)	прийнято	рiшення	про	змiну	складу	по-
садових	 осiб,	 а	 саме:	 обрано	 з	 20.02.2018	 року	 Колеснiкова	 Валерiя	
Євгенiйовича	–	Голова	Спостережної	ради	ПрАТ	«ФК«АПЕКС»	 -	акцiонер	
Товариство	 з	 обмеженою	вiдповiдальнiстю	«ПАРФЕ»	 (згоди	на	розкриття	
паспортних	 даних	 не	 надав).	 Часткою	 в	 статутному	 капiталi	 та	 пакетом	
акцiй	не	володiє.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	
немає.	Строк,	на	який	обрано	особу:	на	3	(три)	роки.	

На	 пiдставi	 рiшення	 позачергових	 Загальних	 зборiв	 ПрАТ	 «ФК«АПЕКС»	

(Протокол	№1	вiд	17.02.2018	року)	прийнято	рiшення	про	змiну	складу	посадо-
вих	осiб,	а	саме:	обрано	з	20.02.2018	року	Хейлик	Сергiя	Миколайовича	–	Чле-
ном	 Спостережної	 ради	 ПрАТ	 «ФК«АПЕКС»	 -	 представник	 акцiонера	 
ТОВ	«ПАРФЕ»	(згоди	на	розкриття	паспортних	даних	не	надав).	Часткою	в	ста-
тутному	капiталi	та	пакетом	акцiй	не	володiє.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	
та	посадовi	злочини	немає.	Строк,	на	який	обрано	особу:	на	3	(три)	роки.	

На	пiдставi	рiшення	позачергових	Загальних	зборiв	ПрАТ	«ФК«АПЕКС»	
(Протокол	№1	вiд	17.02.2018	року)	прийнято	рiшення	про	змiну	складу	по-
садових	осiб,	а	саме:	обрано	з	20.02.2018	року	Альохiна	Олександра	Кос-
тянтиновича	–	Членом	Спостережної	ради	ПрАТ	«ФК«АПЕКС»	-	представ-
ник	 акцiонера	 ТОВ	 «ПАРФЕ»	 (згоди	 на	 розкриття	 паспортних	 даних	 не	
надав).	Часткою	в	статутному	капiталi	та	пакетом	акцiй	не	володiє.	Непога-
шеної	 судимостi	 за	 корисливi	 та	посадовi	 злочини	немає.	Строк,	 на	який	
обрано	особу:	на	3	(три)	роки.

На	пiдставi	рiшення	позачергових	Загальних	зборiв	ПрАТ	«ФК«АПЕКС»	
(Протокол	№1	вiд	17.02.2018	року)	прийнято	рiшення	про	змiну	складу	поса-
дових	осiб,	а	саме:	обрано	з	20.02.2018	року	Жихареву	Ольгу	Анатолiївну		–	
Ревiзором	ПрАТ	«ФК	«АПЕКС»	(згоди	на	розкриття	паспортних	даних	не	на-
давала).	Часткою	в	статутному	капiталi	та	пакетом	акцiй	не	володiє.

Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	немає.	Строк,	
на	який	обрано	особу:	на	3	(три)	роки.	

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 Кабан	Вiктор	Васильович
Директор (підпис) (ініціали	та	прізвище	керівника)

М.П. 23.02.2018
(дата)
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Додаток	45
до	Положення	про	розкриття	інформації	емітентами	цінних	паперів

(пункт	6	глави	4	розділу	ІІ)
РІчНА ІНфоРМАцІЯ за 2017 рік

емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, 

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВА-
РИСТВо «ТАйГА», 13685175, 03150 
м. Київ Печерський р-н вул.Велика 
Василькiвська, 65, (044) 289-55-05

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

26.02.2018р.

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

http://13685175.smida.gov.ua

Додаток	45
до	Положення	про	розкриття	інформації	емітентами	цінних	паперів

(пункт	6	глави	4	розділу	ІІ)
РІчНА ІНфоРМАцІЯ за 2017рік

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

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

(закрите) розміщення цінних паперів 
(для	опублікування	у	офіційному	друкованому	виданні)

1.	Повне	найменування	
емітента,	код	за	ЄДРПОУ,	
місцезнаходження,	
міжміський	код	та	
телефон	емітента

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВА-
РИСТВо «ВИРоБНИчо-
БУдIВЕЛьНЕ УПРАВЛIННЯ №6», 
01293978, 08141 Київська область Києво-
Святошиський р-н с.Святопетрiвське 
вул. Київська, 33, (067) 233-27-18

2.	Дата	розкриття	повного	
тексту	 річної	 інформації	 у	
загальнодоступній	 інфор-
маційній	базі	даних	Комісії

26.02.2018р.

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

http://vbu6.informs.net.ua

Повідомлення	про	виникнення	особливої	інформації	(інформації	про	іпотеч-
ні	цінні	папери,	сертифікати	фонду	операцій	з	нерухомістю)	емітента	I.	Загальні	
відомості:	1.	Повне	найменування	емітента	ТЕРНоПIЛьСьКЕ ПРИ-
ВА ТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «АГРоПРоМТЕХ НI-
КА».	2.	Код	за	ЄДРПОУ	04541891.	3.	Місцезнаходження	47740,	Терно	пiльська	
обл.,	Тернопiльський	р-н,	смт.	Великi	Бiрки,	вул.	Грушевського,	буд.	134.	4.	Між-
міський	код,	телефон	та	факс	(0352)	49-22-51	(0352)	49-22-51.	5.	Електронна	
поштова	адреса	emitent3_te@pib.ua.	6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	
додатково	використовується	емітентом	для	розкриття	 інформації	 http://www.
teragro.ter.net.ua.	7.	Вид	особливої	інформації	Відомості	про	припинення	емітен-
та	шляхом	ліквідації	за	рішенням	вищого	органу	емітента.	II.	Текст	повідомлен-
ня:	Загальними	зборами	акцiонерiв	прийнято	рiшення	про	лiквiдацiю	товарист-
ва	(протокол	№	2	позачергових	загальних	зборiв	акцiонерiв	вiд	20.02.2018	р.)	у	
зв'язку	iз	збитковiстю	товариства	та	вiдсутнiстю	перспективи	подальшої	дiяль-
ностi.	Результати	голосування:	«за»	1	019	063	(93%	вiд	зареєстрованих	голосу-
ючих	акцiй)	,	«проти»	77	476	(7%	вiд	зареєстрованих	голосуючих	акцiй).	Креди-
тори	наявнi.	За	данними	рiчної	фiнансової	звiтностi	за	2017	рiк:	-	вартiсть	чистих	
активiв	складає	1727	тис.	грн.,	-	сума	зобов'язань	складає	48	тис.	грн.,	-	розмiр	
власного	капiталу	складає	1	679	тис.	грн.	Враховуючи	показники	фiнансової	
звiтностi	станом	на	31.12.2017	року	активiв	емiтента	достатньо	для	розрахунку	
за	 його	 зобов'язаннями.	Сума,	 яка	може	бути	розподiлена	мiж	акцiонерами	
буде	встановлена	лiквiдатором	пiсля	задоволення	можливих	вимог	кредиторiв.	
III.	Підпис.	1.	Особа,	зазначена	нижче,	підтверджує	достовірність	інформації,	
що	міститься	у	повідомленні,	та	визнає,	що	вона	несе	відповідальність	згідно	із	
законодавством.	Лiквiдатор	Авдєєнко	Владислав	Валерiйович	21.02.2018

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ШПоЛЯНСьКИй ЗАВод ПРодТоВАРІВ»

(код ЄдРПоУ - 00380681)
Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів.

Місцезнаходження товариства:	вулиця	Соборна,	будинок	87,	місто	
Шпола,	Шполянський	район,	Черкаської	області,	20603.

дата, час та місце проведення загальних зборів:	«29»	березня	2018	
року	о	9:40	годині	за	адресою:	вулиця	Соборна,	будинок	87,	3-й	поверх,	
актовий	зал	(прим.	ЛПК),	м.	Шпола,	Шполянський	район,	Черкаської	об-
ласті,	20603.

час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загаль-
них зборах:	Реєстрація	акціонерів	здійснюватиметься	«29»	березня	2018	
року	з	9:00	до	9:30	години	за	місцем	проведення	зборів.

Дата	складання	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	за-
гальних	зборах:	на	24:00	годину	«23»	березня	2018	року.

ПРоЕКТ ПоРЯдКУ дЕННоГо:
1.	Обрання	Лічильної	комісії,	прийняття	рішення	про	припинення	її	по-

вноважень.
2.	Обрання	Голови	та	Секретаря	чергових	загальних	зборів	акціонерів.
3.	Прийняття	рішень	з	питань	 (регламенту)	проведення	чергових	за-

гальних	зборів	акціонерів.
4.	Розгляд	звіту	директора	ПрАТ	«ШПОЛЯНСЬКИЙ	ЗПТ»,	затверджен-

ня	заходів	за	результатами	його	розгляду,	прийняття	рішення	за	наслідка-
ми	розгляду	звіту	Директора,	визначення	основних	напрямків	діяльності	
на	2018	рік.

5.	Розгляд	звіту	Наглядової	Ради	ПрАТ	«ШПОЛЯНСЬКИЙ	ЗПТ»	про	робо-
ту	за	2017	рік,	затвердження	заходів	за	результатами	його	розгляду.	Прий-
няття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту	Наглядової	ради	Товариства.

6.	Затвердження	річного	звіту	Товариства	за	2017	рік,	порядку	розподі-
лу	прибутку	(або	покриття	збитків)	за	2017	рік,	затвердження	розміру	річ-
них	дивідендів.	Визначення	та	розподіл	планових	показників	прибутку	на	
2018	рік.

7.	Про	надання	згоди	на	вчинення	значних	правочинів,	які	будуть	вчи-
нятись	акціонерним	Товариством	у	ході	поточної	діяльності	протягом	2018	
фінансового	 року	 та	 першого	 кварталу	 2019	 р.,	 якщо	 ринкова	 вартість	
майна,	 робіт	 або	 послуг,	що	 є	 предметом	 такого	 правочину,	 перевищує	 
25	відсотків	вартості	активів	Товариства	за	2017	р.

8.	Вибори	директора	Товариства.
При	 реєстрацію	 для	 участі	 в	 загальних	 зборах	 акціонерам	 при	 собі	

мати	паспорт	або	інший	офіційний	документ,	що	посвідчує	особу;
для	представника	акціонера	(юридичної	особи)	-	документ,	що	свід-

чить	про	повноваження	посадової	особи	брати	участь	у	загальних	збо-
рах	(оригінал,	або	нотаріально	завірену	копію),	або	довіреність	на	право	
участі	у	загальних	зборах,	оформлену	згідно	з	чинним	законодавством	
України;

для	представника	акціонера	(фізичної	особи)	крім	паспорта	-	довіре-
ність	на	право	участі	та	голосуванні	на	загальних	зборах,	оформлена	згід-
но	з	чинним	законодавством	України.

Відповідно	до	ст.36	Закону	України	«Про	акціонерні	товариства	»	до	
дня	скликання	загальних	зборів	Ви	маєте	можливість	ознайомитись	з	до-
кументами,	необхідними	для	прийняття	рішень	з	питань	порядку	денного,	
за	місцезнаходженням	товариства:	вулиця	Соборна,	будинок	87,	кабінет	
директора	 ,	м.	Шпола,	Шполянський	район,	Черкаської	області,	20603	у	
робочі	дні	з	8:00	години	до	16:00	години,	а	також	в	день	проведення	чер-
гових	загальних	зборів	–	за	місцем	їх	проведення	з	9	:00	до	9:30.

Особою	відповідальною	за	порядок	ознайомлення	акціонерів	з	документа-
ми	є	директор	Товариства	Кошовий	Олег	Миколайович	тел.	(04741)	5-51-39.

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

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

Пропозиції	щодо	включення	нових	питань	до	проекту	порядку	денного	
повинні	містити	відповідні	проекти	рішень	з	цих	питань.	Пропозиції	щодо	
кандидатів	у	члени	наглядової	ради	акціонерного	товариства	мають	міс-
тити	 інформацію	 про	 те	 чи	 є	 запропонований	 кандидат	 представником	
акціонера	(акціонерів).

Пропозиція	до	порядку	денного	загальних	зборів	акціонерного	товари-
ства	подається	в	письмовій	формі	із	зазначенням	прізвища	(найменуван-
ня)	акціонера,	який	її	вносить,	кількості,	типу	та/або	класу	належних	йому	
акцій,	змісту	пропозиції	до	питання	та/або	проекту	рішення,	та/або	проек-
ту	рішення,	а	також	кількості,	типу	та/або	класу	акцій,	що	належать	канди-
дату,	який	пропонується	цим	акціонером	до	складу	органів	товариства.	

Адреса	власного	веб-сайту,	на	якому	розміщено	інформацію	з	проек-
тами	рішень	щодо	кожного	з	питань,	включених	до	проекту	порядку	ден-
ного	-	http://jaivir.com

Телефон	для	довідок:	0(04741)	5-30-40.
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Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
до уваги акціонерів ПРИВАТНоГо АКцІоНЕРНоГо 

ТоВАРИСТВА «УКРоПТКУЛьТТоВАРИ»!
Приватне	акціонерне	товариство	«Укропткульттовари»	(код	за	ЄДРПОУ	-	

01553054,	 місцезнаходження:	 25014,	 м.	 Кропивницький,	 вул.	 Роднико-
ва,	 88,	 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:	5 квітня 2018 року.
•	Час	 проведення	 загальних	 зборів	 акціонерів:	 початок	 зборів	 

о	15.00	год.
•	Місце	проведення	загальних	зборів	 (із	зазначенням	номера	кімнати,	

офісу	 або	 залу,	 куди	 мають	 прибути	 акціонери):	 м.	 Кропивницький,	 
вул.	Родникова,	88,	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	14:00	до	14:50.	

•	Час	початку	реєстрації	акціонерів	14:00;	
•	Час	закінчення	реєстрації	акціонерів	14:50.
3) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 

загальних зборах:
30	березня	2018	року	(станом	на	24	годину).
4) Перелік 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	Генерального	Директора	Товариства	за	2017	рік	та	прийняття	рі-

шення	за	наслідками	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»:

http://roshenkr.com.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	проведення	загальних	зборів	Товариство	надає	акціонерам	та/або	їх	
представникам	можливість	ознайомитися	з	документами,	необхідними	для	
прийняття	рішень	з	питань	порядку	денного	річних	загальних	зборів	акціо-
нерів	Товариства,	у	робочі	дні,	робочі	години	за	адресою:	м.	Кропивниць-
кий,	вул.	Родникова,	88,	приймальна	Генерального	Директора	Товариства	
(кімната	№	1),	а	в	день	проведення	річних	загальних	зборів	акціонерів	–	у	
місці	 їх	 проведення,	 за	 адресою:	м.	 Кропивницький,	 вул.	 Родникова,	 88,	
актова	зала	№	1.	Після	надіслання	акціонерам	повідомлення	про	прове-
дення	загальних	зборів	акціонерне	товариство	не	має	права	вносити	зміни	
до	 документів,	 наданих	 акціонерам	 або	 з	 якими	 вони	 мали	 можливість	
ознайомитися,	 крім	 змін	до	 зазначених	документів	 у	 зв'язку	 із	 змінами	в	
порядку	денному	чи	у	зв'язку	з	виправленням	помилок.	У	такому	разі	зміни	
вносяться	не	пізніше	ніж	за	10	днів	до	дати	проведення	загальних	зборів,	а	
щодо	кандидатів	до	складу	органів	товариства	-	не	пізніше	ніж	за	чотири	
дні	до	дати	проведення	загальних	зборів.	Акціонерне	товариство	до	почат-
ку	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	відпо-
відь	на	всі	запитання	однакового	змісту.	Особа,	відповідальна	за	порядок	
ознайомлення	акціонерів	з	документами,	–	Генеральний	директор	Товари-
ства	Яворський	Ігор	Олегович.	Довідки	за	телефоном:	050-936-69-28.

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 загаль-
них зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть викорис-
товуватися:

Кожний	акціонер	має	право	внести	пропозиції	щодо	питань,	включених	
до	проекту	порядку	денного	загальних	зборів	акціонерного	товариства,	а	
також	щодо	нових	кандидатів	до	складу	органів	товариства,	кількість	яких	
не	 може	 перевищувати	 кількісного	 складу	 кожного	 з	 органів.	 Пропозиції	
вносяться	не	пізніше	ніж	за	20	днів	до	дати	проведення	загальних	зборів	
акціонерного	товариства,	а	щодо	кандидатів	до	складу	органів	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	чле-
ни	 наглядової	 ради	 акціонерного	 товариства	 мають	 містити	 інформацію	
про	те,	чи	є	запропонований	кандидат	представником	акціонера	(акціоне-
рів).	Пропозиція	до	проекту	порядку	денного	загальних	зборів	Товариства	
подається	в	письмовій	формі	із	зазначенням	прізвища	(найменування)	ак-
ціонера,	який	її	вносить,	кількості,	типу	та/або	класу	належних	йому	акцій,	
змісту	 пропозиції	 до	 питання	 та/або	 проекту	 рішення,	 а	 також	 кількості,	
типу	та/або	класу	акцій,	що	належать	кандидату,	який	пропонується	цим	
акціонером	до	складу	органів	товариства.	З	детальною	інформацією,	сто-
совно	оформлення,	подання	пропозицій	та	 інших	прав,	наданих	акціоне-
рам	після	отримання	повідомлення	про	проведення	загальних	зборів	акціо-
нерів	 у	 строк	 до	 дати	 проведення	 загальних	 зборів,	 акціонери	 можуть	
ознайомитись	 в	 ст.	 ст.	 36	 та	 38	 Закону	 України	 «Про	 акціонерні	 товари-
ства»,	а	також	звернутись	до	керівництва	Товариства	для	уточнення	інфор-
мації.

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	збо-
рах	Товариства	може	містити	завдання	щодо	голосування,	тобто	перелік	
питань	порядку	денного	загальних	зборів	 із	зазначенням	того,	як	 і	за	яке	
(проти	якого)	рішення	потрібно	проголосувати.	Під	час	голосування	на	за-
гальних	зборах	представник	повинен	голосувати	саме	так,	як	передбачено	
завданням	щодо	голосування.	Якщо	довіреність	не	містить	завдання	щодо	
голосування,	 представник	 вирішує	 всі	 питання	щодо	 голосування	 на	 за-
гальних	зборах	акціонерів	на	свій	розсуд.	Акціонер	має	право	видати	дові-
реність	на	право	участі	та	голосування	на	загальних	зборах	декільком	сво-
їм	 представникам.	 Для	 участі	 у	 річних	 загальних	 зборах	 акціонерів	
Товариства	при	собі	необхідно	мати:	акціонерам	–	документ,	що	посвідчує	
особу	(паспорт);	представникам	акціонерів	–	довіреність,	оформлену	згід-
но	чинного	законодавства,	або	 інші	документи,	що	посвідчують	повнова-
ження	представника,	 а	 також	документ,	що	посвідчує	особу	 (паспорт).	В	
реєстрації	акціонера	(його	представника)	може	бути	відмовлено	реєстра-
ційною	 комісією	у	разі	 відсутності	 в	акціонера	 (його	представника)	доку-
ментів,	 які	 ідентифікують	 особу	 акціонера	 (його	 представника),	 а	 в	 разі	
участі	представника	акціонера	–	також	документів,	що	підтверджують	по-
вноваження	представника	на	участь	у	загальних	зборах	акціонерів	Товари-
ства.

9)основні показники фінансово-господарської діяльності Товари-
ства (тис. грн.)*: 

Найменування показника Період
Звітний
2017 р.

Попередній
2016 р.

Усього	активів 2666 2847
Основні	засоби	(за	залишковою	вартістю) 1685 1866
Запаси - -
Сумарна	дебіторська	заборгованість 1753 1770
Гроші	та	їх	еквіваленти 1642 1329
Нерозподілений	прибуток	(непокритий	
збиток)

974 838

Власний	капітал 1842 1842
Зареєстрований	(пайовий/статутний)	капітал 2212 2212
Довгострокові	зобов'язання	і	забезпечення - -
Поточні	зобов'язання	і	забезпечення 1284 1441
Чистий	фінансовий	результат:	прибуток	
(збиток)

136 541

Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 8849320 8849320
Чистий	прибуток	(збиток)	на	одну	просту	
акцію	(грн)

0,01537 0,06113

Наглядова рада ПрАТ «Укропткульттовари»
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Наглядова	рада	ПРИВАТНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВА-
РИСТВА «АГРоПРоМИСЛоВЕ оБ’ЄдНАННЯ «КРАС-
НИй чАБАН» повідомляє	 про	 проведення	 загальних	 зборів	 акціо-
нерного	товариства.

Загальні	збори	акціонерів	товариства	відбудуться	30 березня 2018ро-
ку о 10.00	за	адресою: індекс 75830, вул. Шевченко (Леніна), 22, с.Пре-
ображенка (червоний чабан), Каланчацького району, Херсонської 
області, в офісі товариства.

Порядок денний:
1.	Звіт	дирекції	про	результати	фінансово-господарської	діяльності	То-

вариства	за	2017рік	та	прийняття	рішення	за	наслідками	його	розгляду
2.	Звіт	Наглядової	ради	про	роботу	за	2017рік	та	прийняття	рішення	за	

наслідками	його	розгляду.
3.	Звіт	ревізорапро	роботу	за	2017рік,	прийняття	рішення	за	наслідка-

ми	його	розгляду	та	затвердження	висновків	ревізора	за	2017	рік.
4.	Затвердження	річногозвіту	Товариства	за	2017	рік.
5.	Визначення	основних	напрямків	діяльності	на	2018	рік.
6.Розподіл	прибутку	Товариства	та	затвердження	розміру	річних	диві-

дендів	з	урахуванням	вимог,	передбачених	законом	(або	визначення	по-
рядку	покриття	збитків),	відповідно	до	результатів	фінансово-господарської	
діяльності	Товариства	у	2017	році.

7.	Затвердження	Статуту	акціонерного	Товариства	в	новій	редакції
Результати фінансово-господарської діяльності акціонерного

Товариства за 2017рік (тис. грн.)

Найменування	показника Звітний	
період

Попере-
дній	період

Усього	активів 10946 10973
Основні	засоби 7638 8126
Довгострокові	фінансові	інвестиції 	- 	-
Запаси 1531 1789
Сумарна	дебіторська	заборгованість 503 621
Грошові	кошти	та	їхніеквіваленти 778 213
Нерозподілений	прибуток 	- 	-
Власний	капітал 	- 	-
Статутний	капітал 2733 2733
Довгострокові	зобов’язання 	- 	-
Поточні	зобов’язання 3621 3449
Чистий	прибуток -4434 -4235
Середньорічна	кількість	акцій 2733 2733
Кількість	власних	акцій,викуплених	протягом	періоду	(шт.) 	- 	-
Загальна	сума	коштів,	витрачених	на	викуп	власних	
акцій	протягом	періоду

	- 	-

Численність	працівників	на	кінець	періоду	(осіб) 12 19
Реєстрація	 учасників	 зборів	 відбудеться	 в	 день	 проведення	 зборів	 з	

09.00	до	09.45.	Для	реєстрації	учасників	зборів	необхідно	мати	:	документ,що	
посвідчує	особу,	 довіреність	 на	право	 участі	 в	 зборах	для	представників	
акціонерів.	Ознайомитися	з	письмовими	матеріалами,які	будуть	розгляда-
тися	на	зборах	та	надати	свої	пропозиції	можна	в	офісі	 товариствата	на	
web-сайті:chaban.prat.uaДовідки	за	телефонами:	05530	37079,	37043.

Наглядова рада
директор  В.А.дзяткевич

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

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

1.	Повне	найменування	емітента ПУБЛIчНЕ АКцIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо 
"УНIВЕРСАЛ БАНК"

2.	Код	за	ЄДРПОУ 21133352
3.	Місцезнаходження 04114,	м.Київ,	Автозаводська,	54/19
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс (044)	390-54-19	(044)	390-54-19
5.	Електронна	поштова	адреса office@universalbank.com.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	
яка	додатково	використовується	емі-
тентом	для	розкриття	інформації

www.universalbank.com.ua

7.	Вид	особливої	інформації Відомості	про	зміну	складу	посадо-
вих	осіб	емітента

II. Текст повідомлення
На	 пiдставi	 Наказу	№129-к	 вiд	 21.02.2018р.	 призначити	 Мисник	 Оксану	

Володимирiвну	(особа	не	надала	згоду	на	розкриття	своїх	паспортних	даних)	
заступником	головного	бухгалтера	ПАТ	«УНIВЕРСАЛ	БАНК»	з	21	лютого	2018	
року.	Мисник	Оксана	Володимирiвна	заступає	на	посаду	заступника	головного	
бухгалтера	ПАТ	«УНIВЕРСАЛ	БАНК»	з	моменту	надання	Нацiональним	Бан-
ком	України	письмової	згоди	на	призначення	Мисник	Оксани	Володимирiвни	
заступником	головного	бухгалтера	ПАТ	«УНIВЕРСАЛ	БАНК».	

Строк	призначення	на	посаду	–	безстроково.
Упродовж	своєї	трудової	дiяльностi	Мисник	О.В.	обiймала	наступнi	посади:	
З	 05.2013р.	 по	 07.2014р.	 радник	 Голови	 Правлiння	 по	 фiнансам	

ПАТ		«КСГ	БАНК»;
З	08.2014р.	по	10.2014р.	виконуючий	обов’язки	головного	бухгалтера	

ПАТ	«БГ	БАНК»;
З	02.2015р.	по	05.2015р.	 заступник	начальника	Управлiння	експертiв	

тимчасової	адмiнiстрацiї	АТ	«ЗЛАТОБАНК»;
З	 05.2015р.	 по	 11.2015р.	 заступник	 начальника	 Департаменту	

лiквiдацiйних	процедур	з	бухгалтерського	облiку	АТ	«ЗЛАТОБАНК»;
З	11.2015р.	по	06.2017р.	головний	бухгалтер	АТ	«ЗЛАТОБАНК»;
З	 08.2017р.	 по	 02.2018р.	 керiвник	 напрямку	 з	методологiї	 бухгалтер-

ського	облiку	та	регуляторної	звiтностi	ПАТ	«УНIВЕРСАЛ	БАНК».
Мисник	Оксана	Володимирiвна,	не	володiє	часткою	в	статутному	капiталi	

товариства,	непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.	
Особа,	 зазначена	 нижче,	 пiдтверджує	 достовiрнiсть	 iнформацiї,	 що	

мiститься	у	повiдомленнi,	та	визнає,	що	вона	несе	вiдповiдальнiсть	згiдно	
з	законодавством.	

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 Старомiнська	Iрина	Олександрiвна
Голова	Правлiння	 (підпис) (ініціали	та	прізвище	керівника)

М.П. 21.02.2018
(дата)

Приватне	акціонерне	товариство	«Київський	завод	«Комунального	ма-
шинобудування	 (Коммаш)»	 (код	 ЄДРПОУ	 14315428,	 місцезнаходження:	
м.		Київ,	вул.	Васильківська,	28)	повідомляє	про	проведення	річних	(черго-
вих)	загальних	зборів	акціонерів,	які	відбудуться 29 березня 2018 року	за	
адресою:	м. Київ, вул. Васильківська 28, адмінбудівля, 2 поверх, кабі-
нет голови правління.	Реєстрація	акціонерів	(їх	представників)	відбудеть-
ся	 з	 11.30	до	 12.00	 в	 день	 проведення	 та	 за	місцем	проведення	 зборів.	
Початок	зборів	о 12.00.	Дата	складання	переліку	акціонерів,	які	мають	пра-
во	на	участь	у	зборах,	23	березня	2018	року.	

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

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

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

Товариства	за	2017	рік.	Прийняття	рішення	за	наслідками	його	розгляду.
4.	Звіт	Наглядової	ради	про	підсумки	роботи	за	2017	рік.	Прийняття	рі-

шення	за	наслідками	його	розгляду.
5.	Звіт	Ревізійної	комісії	за	підсумками	2017	року.	Прийняття	рішення	за	

наслідками	його	розгляду.
6.	Затвердження	річного	звіту,	результатів	діяльності	та	балансу	Това-

риства	за	2017	рік.

7.	Затвердження	порядку	розподілу	прибутку	або	покриття	збитків	Това-
риства	за	2017	рік,	з	урахуванням	вимог,	передбачених	законом.	

5.	Внесення	 та	 затвердження	 змін	до	Статуту	 товариства,	 у	 зв’язку	 з	
приведенням	його	у	відповідність	до	вимог	законодавства,	шляхом	викла-
дення	його	у	новій	редакції.	Визначення	особи	уповноваженої	на	підписан-
ня	та	реєстрацію	нової	редакції	статуту.

Внести	пропозиції	щодо	питань,	включених	до	порядку	денного,	а	також	
ознайомитись	з	матеріалами	під	час	підготовки	до	загальних	зборів	та	до-
кументами,	необхідними	для	прийняття	рішень	з	питань	порядку	денного,	
та	проектами	рішень	з	питань,	що	виносяться	на	 голосування,	можна	за	
місцезнаходженням	товариства:	м.	Київ,	вул. Васильківська,	28,	2	поверх,	
канцелярія	товариства,	у	робочі	дні	(з	понеділка	по	четвер)	з	08.00	до	13.00	
та	вдень	проведення	зборів	за	місцем	проведення	зборів	у	посадової	осо-
би	–	секретаря	наглядової	ради	Іващенка	Віталія	Миколайовича.

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

Для	участі	у	загальних	зборах	акціонерів	необхідно	мати	документ,	що	
посвідчує	особу,	представникам	акціонерів,	крім	того	–	довіреність,	оформ-
лену	та	посвідчену	у	встановленому	законодавством	порядку.

Довідки	за	телефоном	(044)	257-51-40	ПрАТ	«КОММАШ».
Наглядова рада Товариства

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«КИЇВСьКИй ЗАВод «КоМУНАЛьНоГо МАШИНоБУдУВАННЯ (КоММАШ)»
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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 «ПРИАЗоВ’Є»

2.	Код	за	ЄДРПОУ:	00724790
3.	Місцезнаходження:	87524	Донецька	обл.,	м.	Марiуполь,	вулиця	Сє-

ченова,	будинок	73,	примiщення	51
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	+38-095-292-39-14
5.	Електронна	поштова	адреса	Marina.Kovalevskaya@harveast.com
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	для	розкриття	інформації:	priazovie.com.ua
7.	 Вид	 особливої	 інформації:	 Відомості	 про	 зміну	 складу	 посадових	

осіб	емітента.
ІІ. Текст Повідомлення 

Рішенням	Наглядової	 ради	ПРИВАТНОГО	АКЦІОНЕРНОГО	ТОВА-
РИСТВА	«ПРИАЗОВ’Є»	(далі	–	«Товариство»)	вiд	24.02.2018	р.	б/н	по-
довжено	термін	повноважень	на	посаді	Генерального	директора	Това-
риства	Помазана	Сергія	Борисовича	 (паспорт	ЕК	№	732311,	виданий	
Артемівським	РВ	ЛМУ	УМВС	України	в	Луганській	області	13.01.1998	
року)	до	26.02.2019	року	включно.	Cтрок,	протягом	якого	особа	пере-
бувала	на	посадi:	обрано	на	посаду	27.02.2014	р.	Контракт	подовжу-
ється	 на	 строк	 до	 26.02.2019	 року	 включно.	Посади,	 якi	 обiймала	 ця	
особа	 протягом	 останнiх	 п’яти	 рокiв:	 провідний	 агроном,	 начальник	
структурного	підрозділу,	генеральний	директор	підприємства.	Часткою	
у	статутному	капiталi	не	володiє.	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.	Генеральний	директор	 ________		 Помазан	С.Б.	
	 (підпис)		 (ініціали	та	прізвище	
	 	 керівника)
	 	 22.02.2018	р.
	 	 (дата)	

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

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

1.	 Повне	 найменування	 емітента	 ПУБЛIчНЕ АКцIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «КоМПАНIЯ «РАйЗ»

2.	Код	за	ЄДРПОУ	13980201
3.	 Місцезнаходження	 03115,	 м.Київ,	 ПРОСПЕКТ	 ПЕРЕМОГИ,	 буди-

нок	121В
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс	380443934093	380443934094
5.	Електронна	поштова	адреса	KochkalovA@ulf.com.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	для	розкриття	інформації	http://rise.ua/
7.	Вид	особливої	інформації	Відомості	про	зміну	складу	посадових	осіб	

емітента
II. Текст повідомлення

Вiдповiдно	до	наказу	Генерального	директора	ПАТ	«КОМПАНIЯ	«РАЙЗ»	
№53-к	вiд	21.02.2018	року,	прийнято	рiшення	припинити	повноваження	Голов-
ного	бухгалтера	Межової	I.М.	з	21.02.2018	року,	у	зв'язку	iз	переведенням	на	
iншу	 роботу.	 Згоди	 на	 оприлюдення	 паспортних	 даних	 особа	 не	 надала.	
Акцiями	Товариства	не	володiє.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	
злочини	не	має.	На	посадi	Головного	бухгалтера	перебувала	з	з	18.10.2017	р.

Вiдповiдно	до	наказу	Генерального	директора	ПАТ	«КОМПАНIЯ	«РАЙЗ»	
№2	вiд	21.02.2018	року,	з	21.02.2018р.	Шпiчка	Михайло	Iванович	приступив	до	
роботи	на	посадi	Головного	бухгалтера,	за	сумiщенням	посад	Генерального	
директора	та	Головного	бухгалтера.	Згоди	на	оприлюдення	паспортних	даних	
особа	не	надала.	Строк,	на	який	призначено	 (обрано)	особу	 -	невизначено.	
Акцiями	Товариства	не	володiє.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	
злочини	не	має.	Останнi	5	рокiв	займав	посаду	Директора	юридичного	депар-
таменту	Центрального	РУ	ПрАТ	«Райз-Максимко».	З	01.10.2016	року	займає	
посаду	Генерального	директора	ПАТ	«КОМПАНIЯ	«РАЙЗ».

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 ШПIЧКА	МИХАЙЛО	IВАНОВИЧ
Генеральний	директор (підпис) (ініціали	та	прізвище	керівника)

М.П. 21.02.2018
(дата)
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	 Наглядова	 рада	 Приватного	 акціонерного	 товариства	 «Вінниця-
фармація»	 (	 місцезнаходження	 Товариства:	 02166,	 м.	 Київ,	 Лісовий	
проспект,	буд.	39-А	)	повідомляє	про	проведення	позачергових	Загаль-
них	зборів	акціонерів,	які	відбудуться	30 березня 2018 р. об 11-00 год. 
за	адресою:	м. Київ, Лісовий проспект, буд. 39-А (1-й поверх, офіс 
Товариства ) .

Реєстрація	акціонерів	(	їх	представників	)	проводитиметься	30	берез-
ня	2018	р.	з	10-00	до	10-45	год.	за	місцем	проведення	зборів.	

Датою	складення	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	
позачергових	Загальних	зборах,	є	24	година	26.03.2018р.

Станом	на	дату	складення	переліку	осіб,	яким	надсилається	повідо-
млення	 про	 проведення	 позачергових	 Загальних	 зборів	 ,	 а	 саме:	 на	
15.02.2018	р.	загальна	кількість	акцій	80	936	344	шт.,	загальна	кількість	
голосуючих	акцій	80	808	564	шт.	

Проект порядку денного :
1.	Обрання	лічильної	комісії	позачергових	Загальних	зборів	акціоне-

рів	Товариства.	
Проект рішення: обрати лічильну комісію позачергових Загальних 

зборів акціонерів Товариства із 3-х осіб у складі: - голова лічильної 
комісії - Шкаранда Тетяна Олександрівна ( бухгалтер Товариства ), 
член лічильної комісії - Коваленко Надія Вікторівна ( комерційний ди-
ректор), член лічильної комісії - Іванова Раїса Василівна ( головний 
бухгалтер ). 

1.	2.	Затвердження	регламенту	позачергових	Загальних	зборів	акціо-
нерів.

Проект рішення: затвердити регламент позачергових Загальних 
зборів акціонерів:

доповідачу — до 30 хв., виступи в дебатах — до 5 хв., відповіді на 
запитання — до 3 хв.

Питання доповідачам ставляться в усній формі, заяви на виступ 
подаються у письмовій формі. 

Акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється, і 
тільки один раз. Голосування проводиться бюлетенями, за принци-
пом: 1 голосуюча акція — 1 голос для вирішення кожного з питань, 
винесених на голосування. Збори проводяться з перервою на 5 хвилин 
після голосування по проектам рішень кожного питання порядку ден-
ного для надання можливості лічильній комісії провести підрахунок 
голосів, оформити протокол і підготуватися для надання учасникам 
зборів інформації про підсумки голосування і прийняті рішення. Оголо-
шення підсумків голосування та прийняті рішення здійснює голова лі-
чильної комісії.

3.	Прийняття	рішення	про	надання	згоди	на	вчинення	Товариством	
значного	 правочину	 з	 продажу	 власних,	 нежилих,	 вбудованих	 в	
житловому	будинку	приміщень	Товариства,	які	розташовані	за	адресою:	
Вінницька	 область,	 м.	 Вінниця,	 вул.	Пирогова,	 буд.17,	 приміщення	 17	
загальною	 площею	 109,1	 кв.м.,	 приміщення	 18	 загальною	 площею	 
126,2	кв.м.	

Надання	 повноважень	 голові	 Правління	 Товариства	 на	 здійснення	
всіх	необхідних	дій	щодо	вчинення	від	імені	Товариства	продажу	вказа-
них	приміщень	.	

Проект рішення №1: надати згоду на вчинення Товариством зна-
чного правочину ( перевищує 10% вартості активів Товариства за по-
передніми даними річної фінансової звітності за 2017 рік), а саме: на-
дати згоду на продаж власних, нежилих, вбудованих в житловому 
будинку приміщень Товариства, які розташовані за адресою: Вінниць-
ка область, м. Вінниця, вул. Пирогова, буд.17, приміщення 17 загаль-
ною площею 109,1 кв.м., приміщення 18 загальною площею 126,2 кв.м. 
за ціною не нижчою їх ринкової вартості, яка визначена незалежним 
експертом — суб»єктом оціночної діяльності ФО-П Зобків М.О.( іден-
тифікаційний номер 2763403011 ) та затверджена рішенням Наглядо-
вої ради Товариства.

Проект рішення №2: надати повноваження голові Правління Това-
риства на здійснення всіх необхідних дій, в т.ч. на укладання договору, 
щодо вчинення від імені Товариства продажу власних, нежилих, вбудо-
ваних в житловому будинку приміщень Товариства, які розташовані за 
адресою: Вінницька область, м. Вінниця, вул. Пирогова, буд.17, примі-
щення 17 загальною площею 109,1 кв.м., приміщення 18	 загальною	
площею	126,2	кв.м.	

4.	Прийняття	рішення	про	надання	згоди	на	продаж	власних,	нежи-
лих,	вбудованих	в	житловому	будинку	приміщень	Товариства,	які	роз-
ташовані	за	адресою:	Вінницька	область,	м.	Вінниця,	вул.	Волошкова,	
буд.9,	приміщення	26	загальною	площею	67,4	кв.м.,	приміщення	27	за-
гальною	площею	61,0	кв.м.

Надання	 повноважень	 голові	 Правління	 Товариства	 на	 здійснення	
всіх	необхідних	дій	щодо	вчинення	від	імені	Товариства	продажу	вказа-
них	приміщень.	

Проект рішення №1: надати згоду на продаж власних, нежилих, 
вбудованих в житловому будинку приміщень Товариства, які роз-
ташовані за адресою: Вінницька область, м. Вінниця, вул. Волош-
кова, буд. 9, приміщення 26 загальною площею 67,4 кв.м., примі-
щення 27 загальною площею 61,0 кв.м., за ціною не нижчою його 
ринкової вартості, яка визначена незалежним експертом — 
суб»єктом оціночної діяльності ФО-П Зобків М.О. ( ідентифікацій-
ний номер 2763403011 ) та затверджена рішенням Наглядової 
ради Товариства. 

Проект рішення №2: надати повноваження голові Правління Това-
риства на здійснення всіх необхідних дій, в т.ч. на укладання договору, 
щодо вчинення від імені Товариства продажу власних, нежилих, вбудо-
ваних в житловому будинку приміщень Товариства, які розташовані за 
адресою: Вінницька область, м. Вінниця, вул. Волошкова, буд. 9, при-
міщення 26 загальною площею 67,4 кв.м., приміщення 27 загальною 
площею 61,0 кв.м. 

5.	Прийняття	рішення	про	надання	згоди	на	розміщення	в	банку	на	
депозитному	рахунку	Товариства	коштів,	отриманих	від	продажу	влас-
них,	нежилих,	вбудованих	в	житлових	будинках	приміщень	Товариства,	
які	розташовані	за	адресами:	Вінницька	область,	м.	Вінниця:	вул.	Пиро-
гова,	буд.17,	приміщення	17	загальною	площею	109,1	кв.м.,	приміщен-
ня		18	загальною	площею	126,2	кв.м.	і	вул.	Волошкова,	буд.9,	приміщен-
ня	26	загальною	площею	67,4	кв.м.,	приміщення	27	загальною	площею	
61,0	кв.м.

Надання	повноважень	голові	Правління	Товариства	на	укладання	від	
імені	Товариства	договору	з	банком.

Проект рішень №1: надати згоду на розміщення в банку на депо-
зитному рахунку Товариства коштів, отриманих від продажу власних, 
нежилих, вбудованих в житлових будинках приміщень Товариства, які 
розташовані за адресами: Вінницька область, м. Вінниця: вул. Пирого-
ва, буд.17, приміщення 17 загальною площею 109,1 кв.м., приміщен-
ня  18 загальною площею 126,2 кв.м. і вул. Волошкова, буд. 9, примі-
щення 26 загальною площею 67,4 кв.м., приміщення 27 загальною 
площею 61,0 кв.м. 

Проект рішення №2: надати повноваження голові Правління Това-
риства на укладання від імені Товариства договору з банком. 

6.	Прийняття	рішення	про	затвердження	актів	на	списання	непридат-
ного	 для	 подальшого	 використання	 в	 поточній	 діяльності	 Товариства	
майна	залишковою	вартістю	нижче	п»яти	тисяч	гривень	за	одиницю	на	
суму	348	904,	45	грн.

Проект рішення: затвердити акти на списання непридатного для 
подальшого використання в поточній діяльності Товариства майна 
залишковою вартістю нижче п»яти тисяч гривень за одиницю на суму 
348 904, 45 грн. 

Адреса	веб-сайту	Товариства,	на	якому	розміщена	інформація	з	про-
ектом	 рішень	щодо	 кожного	 з	 питань,	 включених	 до	 проекту	 порядку	
денного	позачергових	Загальних	зборів,	а	також	інформація,	зазначена	
в	частині	четвертій	статті	35	Закону	України	«	Про	акціонерні	 товари-
ства»	-	http://apteca.com.ua.

Від	дати	надсилання	повідомлення	про	проведення	позачергових	За-
гальних	зборів	до	дати	проведення	цих	зборів	акціонери	можуть	озна-
йомитись	з	документами,	необхідними	для	прийняття	рішень	з	питань	
проекту	 порядку	 денного,	 за	 місцезнаходженням	 Товариства:	 02166,	 
м.	Київ,	Лісовий	проспект,	буд.	39-А,	1-й	поверх,	офіс	Товариства,	в	ро-
бочі	дні	тижня	в	робочі	години	з	10-00	до	17-00	години,	а	в	день	прове-
дення	зборів	акціонерів—	в	місці	їх	проведення	з	9-00	до	11-00	години.	

Відповідальною	 особою	 за	 порядок	 ознайомлення	 акціонерів	 з	
документами	є	заступник	голови	Правління	Шменько	Софія	Іванів-
на.	

Товариство	до	початку	позачергових	Загальних	зборів	у	встановле-
ному	ним	порядку	надає	письмові	відповіді	на	письмові	запити	акціоне-
рів	щодо	питань,	включених	до	проекту	порядку	денного	та	порядку	ден-
ного	цих	зборів.	

Після	 отримання	 повідомлення	 про	 проведення	 позачергових	 За-
гальних	 зборів	акціонери	Товариства	мають	право	вносити	пропозиції	
щодо	питань,	включених	до	проекту	порядку	денного	позачергових	За-
гальних	зборів.	Пропозиції	вносяться	не	пізніше	ніж	за	20	днів	до	дати	
проведення	 цих	 зборів.	 Пропозиції	 щодо	 включення	 нових	 питань	 до	
проекту	 порядку	 денного	 повинні	 містити	 відповідні	 проекти	 рішень	 з	
цих	питань.

 ПоВІдоМЛЕННЯ 
про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 

ПРИВАТНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА «ВІННИцЯфАРМАцІЯ»
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Пропозиція	 до	 проекту	 порядку	 денного	 подається	 в	 письмовій	
формі	 із	 зазначенням	 прізвища	 (найменування	 )	 акціонера,	 який	 її	
вносить,	 кількості,	 типу	належних	йому	акцій,	 змісту	пропозицій	до	
питання	та/або	проекту	рішення.	Пропозиції	акціонерів	 (акціонера),	
які	 сукупно	 є	 власниками	5	 або	більше	відсотків	 голосуючих	акцій,	
підлягають	 обов»язковому	 включенню	до	 проекту	 порядку	 денного	
позачергових	Загальних	зборів	акціонерів,	в	 інших	випадках	Нагля-
дова	рада	Товариства	приймає	рішення	про	включення	пропозицій	
до	проекту	порядку	денного	та	затверджує	порядок	денний.	Зміни	до	
проекту	порядку	денного	позачергових	Загальних	 зборів	вносяться	
лише	шляхом	включення	нових	питань	та	проектів	рішень	 із	запро-
понованих	питань.	

Порядок	участі	та	голосування	на	позачергових	Загальних	зборах	за	
довіреністю:

представником	акціонера	 на	 вказаних	 зборах	може	бути	фізична	
особа	 або	 уповноважена	 особа	 юридичної	 особи	 чи	 територіальної	
громади.	Посадові	особи	органів	Товариства	та	їх	афілійовані	особи	
не	можуть	бути	представниками	інших	акціонерів	Товариства	на	поза-
чергових	 Загальних	 зборах.	 Акціонер	 має	 право	 призначити	 свого	
представника	постійно	або	на	певний	строк	та	має	право	в	будь-який	
момент	замінити	або	відкликати	його,	повідомивши	про	це	Правління	
Товариства.

Довіреність	на	право	участі	та	голосування	на	позачергових	Загаль-
них	зборах,	видана	фізичною	особою,	посвідчується	нотаріусом	або	ін-
шими	посадовими	особами,	які	вчиняють	нотаріальні	дії,	а	також	може	
посвідчуватися	депозитарною	установою.	Довіреність	на	право	участі	та	
голосування	на	позачергових	Загальних	зборах	від	імені	юридичної	осо-
би	видається	її	органом	або	іншою	особою,	уповноваженою	на	це	її	уста-
новчими	документами.	Акціонер	має	право	видати	довіреність	на	право	
участі	та	голосування	на	позачергових	Загальних	зборах	декільком	своїм	
представникам.

Довіреність	на	право	участі	та	голосування	на	позачергових	Загаль-
них	зборах	Товариства	може	містити	завдання	щодо	голосування,	тобто	
перелік	питань	порядку	денного	зборів	 із	зазначенням	того,	як	 і	за	яке	
(проти	якого)	рішення	потрібно проголосувати.	Під	час голосування	пред-
ставник	повинен	голосувати	саме	так,	як	передбачено	завданням	щодо	
голосування.	Якщо	довіреність	не	містить	завдання	щодо	голосування,	
представник	вирішує	всі	питання	щодо	голосування	на	позачергових	За-

гальних	зборах	акціонерів	на	свій	розсуд.
Надання	довіреності	на	право	участі	та	голосування	на	позачергових	

Загальних	 зборах	 не	 виключає	 право	 участі	 на	 цих	 зборах	 акціонера,	
який	видав	довіреність,	замість	свого	представника.	До	закінчення	стро-
ку,	відведеного	на	реєстрацію	учасників	зборів,	акціонер	має	право	за-
мінити	свого	представника,	повідомивши	про	це	реєстраційну	комісію	та	
Правління	Товариства,	або	взяти	участь	у	позачергових	Загальних	збо-
рах	особисто.	

У	разі,	якщо:
-	 для	 участі	 в	 позачергових	 Загальних	 зборах	 з»явилося	 декілька	

представників	акціонера,	реєструється	той	представник,	довіреність	яко-
му	видана	пізніше;

-	 акція	 перебуває	 у	 спільній	 власності	 декількох	 осіб,	 повнова-
ження	щодо	голосування	на	позачергових	Загальних	зборах	здійсню-
ється	за	їх	згодою	одним	із	співвласників	або	їх	загальним	представ-
ником.

Реєстраційна	 комісія	 має	 право	 відмовити	 в	 реєстрації	 акціонеру	
(його	представнику)	лише	в	разі	відсутності	в	акціонера	(його	представ-
ника)	документів,	які	 ідентифікують	особу	акціонера	 (його	представни-
ка),	а	в	разі	участі	представника	акціонера	—	також	документів,	що	під-
тверджують	 повноваження	 представника	 на	 участь	 в	 позачергових	
Загальних	зборах	Товариства.	

Для	 участі	 у	 позачергових	 Загальних	 зборах	 при	 собі	 необхідно	
мати:	

акціонерам	—	паспорт	;
для	керівника	акціонера	—	юридичної	особи:	паспорт	та	витяг	із	Єди-

ного	державного	
реєстру	юридичних	 осіб,	фізичних	 осіб-підприємців	 та	 громадських	

формувань;
для	батьків	дітей	—	свідоцтво	про	народження	дитини	 і	свій	пас-

порт	;
представнику	акціонера	—	паспорт	 і	посвідчену	згідно	з	чинним	за-

конодавством	України	
довіреність	на	право	участі	та	голосування	на	позачергових	Загаль-

них	зборах.	
Телефони	для	довідок:	(044)	518-52-21.	

Наглядова рада ПрАТ «Вінницяфармація»

 ПоВІдоМЛЕННЯ
Про скликання річних загальних зборів акціонерів 

ПРИВАТНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИ-
СТВА «ЛАдИжИНСьКИй ЗАВод ЗБК».

Шановні акціонери!
1. Річні Загальні збори акціонерів АТ « Ладижинський завод ЗБК	»	

відбудуться	 «11» квітня 2018 року о 9.00 годині за	 адресою	 :	 24321, 
м. Ладижин, Вінницької області, вул. Наконечного, 184, другий поверх, 
зал засідань.

2. Початок реєстрації	«11	квітня	2018	року	о	8	 .00	годині,	закінчення	 
08	.50	год.

3. датою складання переліку акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	
річних	загальних	зборах	є	24	години	02	квітня	2018	року.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з поряд-
ком денним:

1.	Обрання	робочих	органів	загальних	зборів	акціонерів:	Голови	та	Се-
кретаря.

2.	Затвердження	лічильної	комісії	Загальних	зборів	акціонерів.
3.	Затвердження	регламенту	проведення	Загальних	зборів	акціонерів.
4.	Затвердження	порядку	денного	(переліку	питань,	що	виносяться	на	

голосування)	Загальних	зборів	акціонерів.
5.	 Звіт	 Правління	 про	 результати	фінансово-господарської	 діяльності	

Товариства	за	2017	рік.	Прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту	
Правління	Товариства.

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

7.	Затвердження	річного	звіту	та	балансу	за	2017	рік.	
8.	Розподіл	чистого	прибутку.
9.	Про	попереднє	схвалення	значних	правочинів	,	які	можуть	вчинятися	То-

вариством	протягом	одного	року	з	дня	проведення	Загальних	зборів	Товари-
ства,	із	зазначенням	характеру	правочинів,	та	їх	граничної	сукупної	вартості.	

5. Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами.
Від	дати	надіслання	повідомлення	про	проведення	Загальних	зборів	до	

дати	прове	дення	Загальних	зборів	Товариство	надає	акціонерам	можли-
вість	ознайо	ми	тися	з	документами,	необхідними	для	прийняття	рішень	з	
питань	порядку	ден	ного,	на	місці	проведення	Зборів.	

Особа,	відповідальна	за	порядок	ознайомлення	акціонерів	з	документа-
ми:	Бабій	Т.І.	

Телефони	для	довідок:	(04343)	6-11-03,	6-14-83.
5-1.	Інформацію	з	проектами	рішень	щодо	кожного	з	питань,	включених	

до	 проекту	 порядку	 денного	 розміщено	 на	 веб-сайті	 https://00131966.
smida.gov.ua

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

Найменування показників

Період (тис. 
грн.)

2017 
рік

2016 
рік

Усього	активів 8942 7436
Основні	засоби 3586 3391
Довгострокові	фінансові	інвестиції 0 0
Запаси:	 4276 3180
Сумарна	дебіторська	заборгованість 425 280
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 249 313
Нерозподілений	прибуток 1441 1813
Власний	капітал 4524 4896
Статутний	капітал 695 695
Довгострокові	зобов’язання 0 0
Поточні	зобов’язання 4354 2485
Чистий	прибуток	(збиток) (372) (492)
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 79700 79700
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) 70 62

Нагадуємо,	що	відповідно	до	вимог	Закону	України	«Про	акціонерні	то-
вариства»,	Ви	маєте	право	не	пізніше,	як	за	20	днів	до	дати	проведення	
зборів,	надати	свої	пропозиції	щодо	порядку	денного	у	письмовій	формі	із	
зазначенням	прізвища	акціонера,	який	її	вносить,	кількості,	типу	належних	
йому	акцій,	змісту	пропозиції	до	питання	або	проекту	рішення.

Для	 участі	 та	 голосуванні	 на	 зборах,	 Ви,	 або	Ваша	 довірена	 особа	 ,	
маєте	 зареєструватися.	 При	 собі	 обов’язково	 мати	 паспорт.	 Реєстрація	
учасників	зборів	буде	відбуватися	за	місцем	проведення	зборів.	

Підтверджую	достовірність	інформації,	що	міститься	у	повідомленні:
Голова	правління	_____________________	І.Я.	Гринчик

МП
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	Шановний	акціонер!

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ЗАПоРІжСІЛьГоСПТЕХНІКА» 

(код	за	ЄДРПОУ:	00913456,	місцезнаходження:	69013,	м.Запоріжжя,	сел.	
Леваневського,	вул.Стартова,	1-Е),	

повідомляє	про	проведення	річних	загальних	зборів	акціонерів	
Товариства,	які	відбудуться	

05 квітня 2018 року	о	08.00 годині за	адресою: 69013, м.Запоріжжя, 
сел. Леваневського, вул.Стартова, 1-Е, корпус №1, перший поверх, 

кабінет директора №1
Перелік питань проекту порядку денного:

1.	Обрання	голови	та	членів	лічильної	комісії	зборів.
2.	Затвердження	порядку	та	способу	засвідчення	бюлетеню	для	голо-

сування	на	загальних	зборах	Товариства.	
3.	Обрання	голови,	секретаря	зборів,	затвердження	порядку	проведен-

ня	загальних	зборів	(регламенту	зборів).
4.	Розгляд	звіту	Директора	про	результати	фінансово-господарської	ді-

яльності	Товариства	за	2017	рік	та	його	затвердження.	
5.	Розгляд	звіту	Наглядової	ради	за	2017	рік	та	його	затвердження.
6.	Затвердження	річного	звіту	Товариства	за	2017	рік.
7.	Затвердження	порядку	покриття	збитків	Товариства	за	2017	рік.	
8.	Внесення	 змін	до	Статуту	Товариства	шляхом	затвердження	його	

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

9.	Внесення	змін	до	Положення	про	Наглядову	раду	Товариства	шля-
хом	затвердження	його	у	новій	редакції.

Реєстрація	учасників	буде	проводитись	у	день	та	за	місцем	проведен-
ня	 зборів	 з	 07.00	 до	 07.50	 год.	Дата	 складання	 переліку	 акціонерів,	 які	
мають	право	на	участь	у	загальних	зборах,	30.03.2018	року	на	24	годину.	
Для	участі	у	Зборах	акціонерам	необхідно	мати	при	собі	паспорт,	а	пред-
ставникам	акціонерів	паспорт	та	доручення	на	право	представляти	інте-
реси	акціонерів	на	загальних	зборах,	оформлене	згідно	з	вимогами	чинно-
го	законодавства.	Довіреність	на	право	участі	та	голосування	на	загальних	
зборах	може	містити	 завдання	щодо	 голосування.	Якщо	 довіреність	 не	
містить	таких	завдань,	представник	вирішує	всі	питання	щодо	голосуван-
ня	на	зборах	на	свій	розсуд.	Від	дати	отримання	повідомлення	про	про-
ведення	загальних	зборів	до	дати	проведення	зборів,	акціонери	Товари-
ства	чи	їх	представники	можуть	ознайомитись	з	документами,	необхідними	
для	прийняття	рішення	з	питань	порядку	денного,	у	робочі	дні	з	09.00	до	
15.00	 год.	 за	 адресою:	 69013,	 м.Запоріжжя,	 вул.	 Стартова,	 1-Е,	 корпус	
№1,	перший	поверх,	приймальня	директора,	і	в	день	проведення	загаль-
них	зборів	–	також	у	місці	їх	проведення.	Посадова	особа,	відповідальна	
за	порядок	ознайомлення	акціонерів	з	матеріалами	—	Директор	Купцов	
Юрій	Миколайович.	Телефон	для	довідок:	(061)228-62-38.	Не	пізніше	ніж	
за	20	днів	до	дати	проведення	загальних	зборів,	кожний	акціонер	має	пра-
во	внести	пропозиції	щодо	питань,	включених	до	проекту	порядку	денного	
загальних	зборів.	Пропозиція	щодо	включення	нових	питань	до	проекту	
порядку	денного	повинні	містити	відповідні	проекти	рішень	з	цих	питань.	
Пропозиція	подається	в	письмовій	формі	із	зазначенням	прізвища	акціо-
нера,	який	 її	вносить,	кількості,	типу	та/або	класу	належних	йому	акцій,	
змісту	пропозиції	до	питання	та/або	проекту	рішення.

Адреса	власного	веб-сайту,	на	якому	розміщена	інформація	з	проек-
том	рішень	щодо	кожного	з	питань,	включених	до	проекту	порядку	денно-
го:	www.zsht.pat.ua	
основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис.грн.)
Найменування показника Період

Звітний 2017р. Попередній 
2016р.

Усього	активів 6338 6479
Основні	засоби	(	за	залишковою	
вартістю	)

5128 5475

Запаси 62 85
Сумарна	дебіторська	заборгованість 72 41
Гроші	та	їх	еквіваленти 1076 878
Нерозподілений	прибуток	(непокри-
тий	збиток)

1990 2009

Власний	капітал 5939 6190
Зареєстрований	(пайовий/статутний)	
капітал

198 198

Довгострокові	зобов'язання	і	
забезпечення

0 0

Поточні	зобов'язання	і	забезпечення 399 289
Чистий	фінансовий	
результат:прибуток	(збиток)

-251 -53

Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 792000 792000
Чистий	прибуток(збиток)	на	одну	
просту	акцію(грн.)

0 0

Наглядова рада ПрАТ «ЗАПоРІжСІЛьГоСПТЕХНІКА» 

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо
«БІЛоцЕРКІВСьКИй ЗАВод 

ЗАЛІЗоБЕТоННИХ ВИРоБІВ»
Код	 за	 ЄДРПОУ	 01349511,	 Місцезнаходження:	 Київська	 область,	

09100,м.	Біла	Церква,	вул.	Січневого	прориву,	43,	повідомляє	про	скли-
кання	чергових	загальних	зборів	акціонерів,	які	відбудуться	30 березня 
2018 року о 13.00	за	адресою: Київська область,09100, м. Біла церква, 
вул. Січневого прориву,43 , 3 поверх (кабінет директора ).	Реєстрація	
учасників	зборів	відбудеться	у	день	проведення	загальних	зборів	з	12.00	
до	12.45	за	місцем	проведення	зборів.

Станом	на	дату	складання	переліку	осіб,	яким	надсилається	повідом-
лення	про	проведення	загальних	зборів	ПрАТ	«БЦ	ЗЗБВ»	загальна	кіль-
кість	 акцій	 товариства	 становить—1501458(один	 мільйон	 п’ятсот	 одна	
тисяча	чотириста	п’ятдесят	вісім	)штук	простих	іменних	акцій,	та	кількість	
голосуючих	акцій	становить	-	1407071(один	мільйон	чотириста	сім	тисяч	
сімдесят	одна)	штук	простих	іменних	акцій.

ПЕРЕЛІК ПИТАНь, 
ВКЛЮчЕНИХ до ПРоЕКТУ ПоРЯдКУ дЕННоГо ЗБоРІВ:

1.Обрання	членів	лічильної	комісії,прийняття	рішення	про	припинення	
їх	повноважень.

2.Обрання	Голови	та	Секретаря	загальних	зборів	акціонерів.	Прий-
няття	рішення	з	питань	порядку	проведення	Загальних	зборів	акціо-
нерів.	

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

4.Звіт	 Наглядової	 ради	 Товариства	 про	 результати	 діяльності	 у	
2017	році,та	прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту	Нагля-
дової	ради.

5.Звіт	 та	 висновки	Ревізора	про	результати	фінансово-господарської	
діяльності	Товариства	у	2017	році,	та	прийняття	рішення	за	наслідками	
розгляду	звіту	та	висновків	Ревізора	.

6.Затвердження	річного	звіту,та	балансу	Товариства	за	2017	рік,та	ви-
значення	основних	напрямків	діяльності	Товариства	на	2018	рік.

7.Прийняття	рішення	про	розподіл	прибутку	Товариства	по	підсумкам	
роботи	за	2017	рік.

8.	Прийняття	рішення	про	вчинення	значних	правочинів	та	попереднє	
схвалення	значних	правочинів,	які	можуть	вчинятися	Товариством	протя-
гом	одного	року	з	дати	прийняття	рішення.

основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис.грн.)

Найменування показника
Період

2017 звітний 2016 
попередній

Усього	активів 11283 6683
Основні	засоби 2637 1670
Запаси 2705 2299
Сумарна	дебіторська	заборгованість 4505 1819
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 1264 176
Нерозподілений	прибуток 7479 3371
Власний	капітал 8705 4575
Статутний	капітал 375 375
Поточні	зобов’язання 2530 2053
Чистий	прибуток(збиток) 4130 1651
Середньорічна	кількість	акцій
(штук)

1501458 1501458

Кількість	власних	акцій,	викуплених	
протягом	року	(шт.)
Загальна	сума	коштів,	витрачених	на	
викуп	власних	акцій	протягом	року
Чисельність	працівників	на	кінець	
періоду(осіб)

27 28

Дата	складання	зведеного	облікового	реєстру	власників	цінних	паперів	
Товариства,	 які	 мають	 право	 на	 участь	 у	 загальних	 зборах,	 26.03.2018	
року.	Адреса	веб-сайту,на	якому	розміщена	інформація	з	проектом	рішень	
щодо	кожного	з	питань,включених	до	проекту	порядку	денного:--	01349511.
infosite.com.ua.	Для	участі	у	загальних	зборах	при	собі	мати	паспорт,	для	
представника	акціонера	крім	паспорту	–	доручення	на	право	участі	у	за-
гальних	зборах,	оформлене	згідно	вимог	діючого	законодавства	України.	
Акціонери	можуть	ознайомитись	з	документами	щодо	порядку	денного	за-
гальних	 зборів	 за	 адресою:	 Київська	 область	 09100,	 м.Біла	 Церква, 
вул.	Січневого	 прориву,43,	 3	 поверх,	 кабінет	Директора	 ,	 у	 робочі	 дні	 з	
10.00	до	12.00	год.	Особою,	відповідальною	за	порядок	ознайомлення	ак-
ціонерів	з	документами,	є	Директор	Апполонова	Олена	Миколаївна.	Теле-
фон	для	довідок	(04563)-4-77-67.	

Наглядова рада Товариства.
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Шановний акціонер!

ПУБЛІчНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«СофІЯ» 

(надалі – «Товариство») інформує 
про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі – «Збо-

ри»)
Дата	та	час	початку	і	закінчення	реєстрації	акціонерів	для	участі	в	Збо-

рах:	04	квітня	2018	року	з	13	години	00	хвилин	до	13	годин	45	хвилин.
Дата	 та	 час	 відкриття	 (проведення)	 Зборів:	 04 квітня 2018 року  

о 14-00 годині.
Місце	 реєстрації	 акціонерів	 та	 проведення	 Зборів: Україна, 07400,  

Київська область, м. Бровари бульвар Незалежності, 16, (актовий зал).
Місцезнаходження	 Товариства:	 07400,	 Київська	 область,	 м.	 Бровари	

бульвар	Незалежності,	16.
Дата	складення	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	Збо-

рах:	перелік	складається	станом	на	24	годину	за	три	робочих	дні	до	дня	
проведення	Зборів	29	березня	2018	року.

Перелік питань,  
що виносяться на голосування,  

згідно з проектом порядку денного:
1.	Про	обрання	лічильної	комісії	Зборів	Товариства.
2.	Про	схвалення	рішення	Наглядової	ради,	прийняте	09	лютого	2018	р.	

оформлене	протоколом	№1/18.
3.	Про	встановлення	порядку	та	способу	засвідчення	бюлетеня	для	го-

лосування	та	бюлетеня	для	кумулятивного	голосування	на	загальних	збо-
рах	акціонерів.

4.	Про	обрання	Голови	та	секретаря	Зборів.
5.	Про	прийняття	рішень	з	питань	порядку	проведення	Зборів	Товари-

ства.
6.	Про	прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту	Правління	про	

результати	фінансово-господарської	діяльності	Товариства	за	2015,	2016	
та	2017	роки.

7.	Про	прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту	Ревізійної	комісії	
за	2015,	2016	та	2017	роки.

8.	Про	прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту	Наглядової	ради	
за	2015,	2016	та	2017	роки.

9.	Про	 затвердження	 річного	 звіту	 Товариства	 за	 2015,	 2016	 та	 2017	
роки.

10.	Про	розподіл	прибутку	 і	збитків	Товариства	за	2015,	2016	та	2017	
роки.

11.	Про	прийняття	рішення	про	зміну	типу	Товариства	з	публічного	на	
приватне,	про	прийняття	рішення	про	зміну	найменування	Товариства.	Про	
відкликання	і	утворення	нових	органів	управління	Товариства.	Про	внесен-
ня	змін	до	Статуту	Товариства	шляхом	викладення	його	у	новій	редакції.

12.	Про	внесення	змін	до	Єдиного	державного	реєстру	юридичних	осіб,	
фізичних	осіб	-	підприємців	та	громадських	формувань.

13.	 Про	 скасування	 дії	 Положень:	 «Про	 загальні	 збори	ПУБЛІЧНОГО	
АКЦІОНЕРНОГО	ТОВАРИСТВА	«СОФІЯ»»,	«Про	Наглядову	раду	Публіч-
ного	акціонерного	товариства	«СОФІЯ»»,	«Про	ревізійну	комісію	Публічно-
го	акціонерного	товариства	«СОФІЯ»»,	«Про	Правління	Публічного	акціо-
нерного	 товариства	 «СОФІЯ»»,	 «Про	 інформаційну	 політику	 Публічного	
акціонерного	 товариства	 «СОФІЯ»,	 Кодексу	 корпоративного	 управління	
Публічного	акціонерного	товариства	«СОФІЯ».

14.	Про	затвердження	Положень:	«Про	загальні	збори	акціонерів	Акціо-
нерного	товариства	«СОФІЯ»,	«Про	Наглядову	раду	Акціонерного	товари-
ства	«СОФІЯ»,	«Про	Ревізійну	комісію	Акціонерного	товариства	«СОФІЯ»,	
«Про	виконавчий	орган	Акціонерного	товариства	«СОФІЯ»,	Кодексу	корпо-
ративного	управління	Акціонерного	товариства	«СОФІЯ».

15.	Про	припинення	повноважень	Голови	та	членів	Наглядової	ради	То-
вариства.

16.	Про	обрання	членів	Наглядової	ради	Акціонерного	товариства	«СО-
ФІЯ».

17.	Про	затвердження	умов	цивільно-правових	договорів,	трудових	до-
говорів	(контрактів),	що	укладатимуться	з	членами	Наглядової	ради,	вста-
новлення	розміру	їх	винагороди,	обрання	особи,	яка	уповноважується	на	
підписання	договорів	(контрактів)	з	членами	Наглядової	ради	Товариства.

18.	Про	припинення	повноважень	(відкликання)	Голови	та	членів	Реві-
зійної	комісії	Товариства	без	обрання	нового	її	складу.

19.	Про	припинення	повноважень	Голови	та	членів	Правління	Товари-
ства.	Про	обрання	Директора	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 Закону 
України «Про акціонерні товариства» - www.sophia.com.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:	кожен	ак-
ціонер,	 направивши	 на	 адресу	 Товариства	 відповідну	 письмову	 вимогу,	
може	ознайомитись	з	документами,	необхідними	для	прийняття	рішень	з	
питань	порядку	денного,	за	місцезнаходженням	Товариства:	07400,	Київ-

ська	 область,	 м.	 Бровари	 бульвар	Незалежності,	 16,(	 3	 поверх)	 кожного	
робочого	дня	з	09.00	до	12.00	години,	а	в	день	проведення	Зборів	-	також	у	
місці	їх	проведення.	Відповідальний	за	порядок	ознайомлення	акціонерів	з	
документами	-	Голова	Правління	Товариства.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 За-
кону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом 
якого такі права можуть використовуватися:

-	 ознайомитися	 з	 документами,	 необхідними	 для	 прийняття	 рішень	 з	
питань	порядку	денного	(від	дати	надіслання	повідомлення	про	проведен-
ня	Зборів	до	дати	проведення	Зборів);

-	ознайомитися	з	проектом	договору	про	викуп	Товариством	акцій	(у	разі	
якщо	порядок	денний	Зборів	передбачає	голосування	з	питань,	визначених	
ст.	68	Закону	України	«Про	акціонерні	товариства»);

-	до	дати	проведення	Зборів	отримати	письмову	відповідь	на	письмові	
запитання	щодо	питань,	включених	до	проекту	порядку	денного	загальних	
зборів	та	порядку	денного	загальних	зборів;

-	вносити	пропозиції	щодо	питань,	включених	до	проекту	порядку	ден-
ного	Зборів	(не	пізніше	ніж	за	20	днів	до	дати	проведення	Зборів),	а	також	
щодо	 нових	 кандидатів	 до	 складу	 органів	 Товариства	 (не	 пізніше	 ніж	 за	
7	днів	до	дати	проведення	Зборів);

-	отримати	повідомлення	про	зміни	у	порядку	денному	не	пізніше	ніж	за	
10	до	дати	проведення	Зборів;

-	оскаржити	рішення	Товариства	про	відмову	у	включенні	його	пропо-
зицій	до	проекту	порядку	денного.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреніс-
тю:	Акціонери	можуть	взяти	участь	у	Зборах	особисто	або	через	уповно-
важеного	представника.	Для	участі	в	Зборах	Вам	необхідно	мати	при	собі:

-	документ,	що	посвідчує	особу	акціонера	чи	його	представника;
-	довіреність	на	право	участі	у	Зборах	(для	представників	юридичних	та	

фізичних	осіб).
Довіреність	на	право	участі	та	голосування	на	загальних	зборах,	видана	

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

Довіреність	на	право	участі	та	голосування	на	загальних	зборах	акціо-
нерного	товариства	може	містити	завдання	щодо	голосування.

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

Телефони	для	довідок	:	(04594)51445	(04594)51442.
основні показники 

фінансово-господарської діяльності підприємства 
(тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний 
2017 р.

Попере-
дній

2016 р.

Попере-
дній

2015 р.

Попере-
дній

2014 р.
Усього	активів 16	917 17	106 16	925 15	717
Основні	засоби	(за	залишковою	
вартістю)

3	705 3	922 4	576 5	664

Запаси 8	860 9	116 8	036 6	198
Сумарна	дебіторська	заборгова-
ність

4	227 3	882 3	916 2	452

Гроші	та	їх	еквіваленти 125 183 397 1	403
Нерозподілений	прибуток	
(непокритий	збиток)

- - - -

Власний	капітал 12	219 12	090 11	786 11	417
Зареєстрований	(пайовий/
статутний)	капітал

1	817 1	817 1	817 1	817

Довгострокові	зобов’язання	і	
забезпечення

553 - - -

Поточні	зобов’язання	і	
забезпечення

4	145 5	016 5	139 4	300

Чистий	фінансовий	результат:	
прибуток	(збиток)

-2	693 -2	822 -3	126 -3	495

Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 5	190	
000

5	190	
000

5	190	
000

5	190	
000

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

-0,52 -0,54 -0,60 -0,67

Шановні акціонери Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до Закону 
України «Про депозитарну систему України» при визначенні кворуму та 
при голосуванні на загальних зборах не враховуються акції акціонерів, які 
до 29 березня 2018р. (дата складення переліку акціонерів, які мають пра-
во на участь у Зборах) не уклали з депозитарною установою договір на 
обслуговування рахунку в цінних паперах.

Наглядова Рада ПАТ «СофІЯ»
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Шановний акціонер!
ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «УКРАЇНСьКИй ІНСТИТУТ 

По ПРоЕКТУВАННЮ ПІдПРИЄМСТВ оБоРоННоЇ ПРоМИСЛоВоСТІ 
ТА МАШИНоБУдУВАННЯ «УКРПРоМПРоЕКТ» (ідентифікаційний	код:	
25399701,	місцезнаходження:	Україна,	03055,	м.	Київ,	провулок	Тбілісь-
кий,	4/10)	(надалі	–	«Товариство»)	повідомляє	про	проведення	річних	за-
гальних	зборів	акціонерів	Товариства	(надалі	–	«Загальні	збори»),	які	від-
будуться	29 березня 2018 р.	об	11:00 годині	за	адресою: Україна, 03055, 
м. Київ, провулок Тбіліський, 4/10, в адмінбудинку, 2-й поверх, кім-
ната №206.

Реєстрація	акціонерів	(їх	представників),	для	участі	у	річних	загальних	
зборах	відбудеться	з	10:00	до	10:50	у	день	та	за	місцем	проведення	річ-
них	загальних	зборів.	

Дата	складення	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	річ-
них	загальних	зборах	–	23 березня 2018 року. 

ПРоЕКТ ПоРЯдКУ дЕННоГо
річних загальних зборів акціонерів Товариства:

1.	Про	обрання	членів	Лічильної	комісії	та	прийняття	рішення	про	при-
пинення	їх	повноважень.

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

3.	Про	обрання	Голови	та	секретаря	Загальних	зборів	акціонерів	Това-
риства.

4.	Про	затвердження	регламенту	річних	Загальних	зборів	акціонерів	
Товариства.

5.	 Розгляд	 звіту	Правління	 про	 результати	фінансово-господарської	
діяльності	Товариства	(і	його	ДП	«Хортиця»)	у	2017	році.	Прийняття	рі-
шення	за	наслідками	розгляду	звіту	Правління.

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

7.	Розгляд	звіту	Ревізора	Товариства	(і	його	ДП	«Хортиця»)	за	2017	
рік.	Прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту	та	затвердження	ви-
сновків	Ревізора.

8.	Затвердження	річного	звіту	Товариства	за	2017	рік.
9.	Розгляд	висновків	зовнішнього	аудиту	та	затвердження	заходів	за	

результатами	його	розгляду.
10.	Про	розподіл	прибутку	та	покриття	збитків	Товариства	за	результа-

тами	фінансово-господарської	діяльності	Товариства	у	2017	році.
11.	Затвердження	основних	напрямків	діяльності	Товариства	на	2018	

рік.
12.	Про	Ліквідацію	ДП	«Хортиця».
Адреса	власного	веб-сайту,	на	якому	розміщена	інформація	з	проек-

том	рішень	щодо	кожного	з	питань,	включених	до	проекту	порядку	денно-
го	http://ukrpromproekt.emit.com.ua/

Інформація	про	загальну	кількість	акцій	станом	на	дату	складання	пе-
реліку	осіб,	яким	надсилається	повідомлення	про	проведення	загальних	
зборів	(12	лютого	2018	року)	–	3	205	625;

Інформація	про	 загальну	 кількість	 голосуючих	акцій	 станом	на	дату	
складання	 переліку	 осіб,	 яким	 надсилається	 повідомлення	 про	 прове-
дення	загальних	зборів	(12	лютого	2018	року)	–	3	203	277;

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

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

До	дати	проведення	річних	загальних	зборів	акціонери	(їх	представ-
ники)	можуть	ознайомитись	з	документами,	необхідними	для	прийняття	
рішення	з	питань	порядку	денного	зборів,	за	місцезнаходженням	Товари-
ства	за	адресою:	Україна, 03055, м. Київ, провулок Тбіліський, 4/10, в ад-
мінбудинку, 2-й поверх, кімната №206,	у	робочі	дні	Товариства	з	09:00	до	
18:00	(перерва	з	13:00	до	14:00),	а	в	день	проведення	загальних	зборів		–	
також	у	місці	їх	проведення.	Посадова	особа	товариства,	відповідальна	
за	порядок	ознайомлення	акціонерів	з	документами	–	Козир	Надія	Ми-
хайлівна.	

Довідки	за	телефоном	(044)	236-21-78
Після	надання	цього	повідомлення	Товариство	не	має	права	вносити	

зміни	до	документів,	наданих	акціонерам	або	з	якими	вони	мають	можли-
вість	ознайомитися,	крім	змін	до	зазначених	документів	у	зв’язку	із	зміна-
ми	в	порядку	денному	чи	у	 зв’язку	 з	виправленням	помилок.	У	такому	
разі	зміни	вносяться	не	пізніше	ніж	за	10	днів	до	дати	проведення	зборів.	
Письмові	відповіді	на	письмові	запитання	акціонерів,	щодо	питань,	вклю-
чених	до	проекту	порядку	денного	зборів	надаються	Товариством	пись-
мово	та	надсилаються	акціонеру	простим	поштовим	листом	протягом	2-х	
робочих	 днів	 з	 дати	 отримання	 письмового	 запитання,	 але	 не	 пізніше	
дати	проведення	зборів.	Акціонери	Товариства	мають	право	внести	про-

позиції	щодо	питань,	включених	до	проекту	порядку	денного	Зборів	не	
пізніше	ніж	за	20	днів	(до	06	березня	2018	року	включно)	до	дати	прове-
дення	Зборів,а	щодо	кандидатів	до	складу	органів	товариства	-	не	пізні-
ше	ніж	за	сім	днів	(до	20	березня	2018	року	включно)	до	дати	проведення	
загальних	зборів.	

Пропозиції	щодо	включення	нових	питань	до	проекту	порядку	денного	
повинні	містити	відповідні	проекти	рішень	з	цих	питань.	Пропозиції	щодо	
кандидатів	у	члени	наглядової	ради	акціонерного	товариства	мають	міс-
тити	інформацію	про	те,	чи	є	запропонований	кандидат	представником	
акціонера	(акціонерів),	або	про	те,	що	кандидат	пропонується	на	посаду	
члена	наглядової	ради	-	незалежного	директора.	

Пропозиція	до	проекту	порядку	денного	загальних	зборів	акціонерно-
го	товариства	подається	в	письмовій	формі	із	зазначенням	прізвища	(на-
йменування)	акціонера,	який	її	вносить,	кількості,	типу	та/або	класу	на-
лежних	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.	Товариство	
приймає	рішення	про	включення	пропозицій	(нових	питань	порядку	ден-
ного	та/або	нових	проектів	рішень	до	питань	порядку	денного)	до	проекту	
порядку	денного	та	затверджує	порядок	денний	не	пізніше	ніж	за	15	днів	
до	дати	проведення	Зборів,	а	щодо	кандидатів	до	складу	органів	товари-
ства	-	не	пізніше	ніж	за	чотири	дні	до	дати	проведення	загальних	зборів.	

Пропозиції	 акціонерів	 (акціонера),	 які	 сукупно	 є	 власниками	 5	 або	
більше	відсотків	голосуючих	акцій,	підлягають	обов’язковому	включення	
до	 проекту	 порядку	 денного	 загальних	 зборів.	 Рішення	 про	 відмову	 у	
включенні	 до	 проекту	 порядку	 денного	 Зборів	 пропозиції	 акціонерів	
(акціо	нера),	які	сукупно	є	власниками	5	або	більше	відсотків	голосуючих	
акцій	може	бути	прийнято	тільки	у	разі:	недотримання	акціонерами	стро-
ку	та	неповноти	даних,	які	зазначені	вище	в	цьому	повідомленні.	

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

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

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

У	разі	внесення	змін	до	проекту	порядку	денного	зборів	Товариство	не	
пізніше	ніж	за	10	днів	до	дати	проведення	зборів	повідомляє	акціонерів	
про	такі	зміни	та	направляє	або	вручає	особисто	порядок	денний,	а	також	
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.	

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

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

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього	активів 12324,7 14893,0
Основні	засоби	(за	залишковою	вартістю) 6,2 0
Запаси 64,5 45,9
Сумарна	дебіторська	заборгованість 1540,7 2306,3
Гроші	та	їх	еквіваленти 389,7 446,5
Нерозподілений	прибуток	(непокритий	збиток) -21885,0 -20956,2

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «УКРАЇНСьКИй ІНСТИТУТ По ПРоЕКТУВАННЮ 
ПІдПРИЄМСТВ оБоРоННоЇ ПРоМИСЛоВоСТІ ТА МАШИНоБУдУВАННЯ «УКРПРоМПРоЕКТ»
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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	ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «БЕРЕЗАНСЬКЕ»

2.	Код	за	ЄДРПОУ:	00849994
3.	Місцезнаходження:	07540,	Київська	обл.,	м.	Березань,	вул.	Фрунзе,	27
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	(04576)	6-47-69,	6-15-98
5.	Електронна	поштова	адреса:	ptahi.com@gmail.com
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	для	розкриття	інформації:	berezanske-pat.com.ua
7.	Вид	особливої	інформації:	Відомості	про	зміну	складу	посадових	осіб	

емітента
II. Текст повідомлення

Згiдно	 з	 рiшенням	 Наглядової	 ради	 ПАТ	 «БЕРЕЗАНСЬКЕ»	 вiд	
21.02.2018р.	 (Протокол	№3	 засiдання	 Наглядової	 ради	 ПАТ	 «БЕРЕЗАН-

СЬКЕ»	вiд	21.02.2018р.):	
-	 припинено	 повноваження	 (звiльнено)	 з	 посади	 директора	 Зезенька	

Сергiя	Леонiдовича.	Посадова	особа	перебувала	на	посадi	два	роки.	Част-
кою	у	статутному	капiталi	Товариства	не	володiє.	Фiзична	особа	не	надала	
згоди	на	розкриття	паспортних	даних.	

-	 призначено	 на	 посаду	 директора	 Гребельника	Юрiя	Федоровича	 за	
сумiсництвом	строком	до	переобрання.	Основне	мiсце	роботи	-	головний	
бухгалтер	ПАТ	«Березанське».	Часткою	у	статутному	капiталi	Товариства	
не	володiє.	Фiзична	особа	не	надала	 згоди	на	розкриття	паспортних	да-
них.	

Вищевказані	 посадові	 особи	 непогашеної	 судимостi	 за	 корисливi	 та	
посадовi	злочини	не	мають.	

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

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

2. директор Гребельник Юрiй федорович,	21.02.2018	р.

 ПУБЛIчНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «БЕРЕЗАНСьКЕ»

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 
АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ПІВДЕНДІПРОЦЕМЕНТ"

(код ЄДРПОУ 00283096, місцезнаходження: м.Харків, проспект Прав-
ди, будинок 10)  повідомляє про скликання чергових річних Загальних
зборів акціонерів 28 березня 2018 р.,  початок зборів  об 10 годині 00 хв.

Місце проведення загальних зборів акціонерів: м.Харків, проспект
правди, будинок 10, 7 поверх, кімн. 702. 

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 09.20, за-
кінчення реєстрації: 09.55.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 22.03.2018 року (станом на 24 годину).

Перелік питань та проекти рішень включених до проекту поряд-
ку денного:

1. Обрання  членів лічильної комісії Товариства. Припинення їх повно-
важень.

2. Прийняття рішень (регламенту) з питань порядку проведення  За-
гальних зборів. 

3. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства  за 2017 р., затвер-
дження заходів та прийняття рішення за результатами його розгляду. 

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 р., затвердження
заходів та прийняття рішення за результатами його розгляду. 

5. Затвердження  річного звіту Товариства за 2017 р.
6. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2017р. 
7. Про попереднє схвалення значних правочинів.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-

том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го а також інша інформація згідно ст. 35 Закону "Про акціонерні товарис-
тва": http://www.pdc.pat.ua

Для отримання можливості ознайомитися з документами, пов'язаними
з порядком денним Загальних зборів, акціонер або його представник по-
винен до проведення Загальних зборів подати письмовий запит на ім'я
Генерального директора. Запит має містити: найменування або прізвище,
ім'я та по батькові акціонера;  документи, які цікавлять акціонера; випис-
ка з рахунку у цінних паперах; бажана дата та час ознайомлення. Ознай-
омлення з документами з питань порядку денного здійснюється за місцез-
находженням Товариства: м.Харків, проспект Правди, 10, 7-й поверх,
кімн.702 з 10-00 год. до 13-00 год., а у день проведення Загальних зборів
акціонерів - за вказаним вище місцем їх проведення.  Відповідальна осо-
ба -  Древаль І.В., Ноздріна Людмила Анатоліївна, довідки за тел. 766-04-
76.  

Права, надані акціонерам: Кожний акціонер має право внести пропо-
зиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних збо-
рів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати
проведення загальних зборів Товариства. Пропозиції повинні містити від-
повідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку ден-
ного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазна-
ченням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, ти-
пу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або
проекту рішення. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власни-
ками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому
включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Зміни до проек-
ту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення
нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не
має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або про-
ектів рішень.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:
Представником акціонера може бути фізична особа або уповноважена
особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на за-
гальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або
іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може
посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність від імені юридичної
особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її
установчими документами. Представник акціонера голосує на загальних
зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим
акціонером. Акціонер має право видати довіреність на право участі та го-
лосування на загальних зборах, призначити свого представника постійно
або на певний строк. 

Учасникам Загальних зборів акціонерів необхідно мати при собі доку-
менти, що посвідчують особу (паспорт), дані якого внесено до переліку
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.    

Загальна кількість простих акцій Товариства складає 2 004 762 шт., за-
гальна кількість простих голосуючих акцій Товариства станом на дату
складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведен-
ня Загальних зборів Товариства складає 1 985 319 шт.

Довідки за телефоном 057 739 22 33. 

Наглядова Рада  

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітен-
та для опублікування у офіційному друкованому виданні.

1. Загальні відомості:
1.Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "МЕГА-ГА-
РАНТ"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30035289
4. Місцезнаходження емітента: 61022, м. Харків, вул. Сумська, буд. 39
5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (057) 719-68-22
6.Електронна поштова адреса емітента: info@megagarant.com
7.Адреса сторінки в мережі Інтернет: http://megagarant.com
8. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значних правочинів
2. Текст повідомлення

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного пра-
вочину: 22.02.2018 року.

Найменування уповноваженого органу емітента, що його прийняв: по-
зачергові загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МЕГА-ГАРАНТ".

Предмет правочину: надання безповоротної фінансової допомоги.
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину: 95

800 000, 00 (дев'яносто п'ять мільйонів вісімсот тисяч) грн. 00 коп.; 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 250 796 000 грн; 
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом

правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності (у відсотках): 38,2%; 

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-
чергових Загальних зборах ПАТ "СК "МЕГА-ГАРАНТ", складеного депози-
тарієм ПАТ "НДУ" станом на 24 годину "16" лютого 2018 року:

загальна кількість голосуючих акцій - 79777775 шт.;
кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних

зборах - 79411460 шт., що складає 99,540829%;
кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення

- 79411460 шт., що складає 99,540829%;
кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рі-

шення - 0.
3. Підпис

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

Голова Правління  Погорєлова Наталія Віталіївна 

ПоВІдоМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

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

1.	Повне	найменування	емітента:	ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «БУдИНоК ТоРГІВЛІ»

2.	Код	за	ЄДРПОУ:	14010137
3.	Місцезнаходження:	41400, Сумська обл., м. Глухів, площа Свобо-

ди, 1
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	телефон/факс (05444) 2-26-18; 

(05444) 2-26-18
5.	Електронна	поштова	адреса:	domtorgovli7@gmail.com
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	для	розкриття	інформації:	http://14010137.infosite.com.ua/
7.	Вид	особливої	 інформації:	відомості про зміну власників акцій, 

яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного то-
вариства (крім публічного акціонерного товариства).

II. Текст повідомлення
ПРИВАТНИМ	АКЦІОНЕРНИМ	ТОВАРИСТВОМ	«БУДИНОК	ТОРГІВЛІ»	

(надалі	 –	 емітент)	 23.02.2018	 року	 було	 отримано	 Перелік	 акціонерів,	
яким	надсилатиметься	 письмове	 повідомлення	 про	 проведення	 загаль-
них	 зборів	 акціонерного	 товариства,	 складений	 Публічним	 акціонерним	
товариством	«Національний	депозитарій	України»	станом	на	16.02.2018	
року,	 вих.№149524	 від	 19.02.2018	 року	 (вх.№1	 від	 23.02.2018	 року),	 на	
підставі	якого	емітенту	стало	відомо	про	змiну	власників	акцiй,	яким	на-
лежить	10	i	бiльше	вiдсоткiв	простих	акцiй	емiтента,	а	саме:

-	розмiр	пакету	акцiй	акцiонера	–	«фізична	особа»,	що	становив	3	788	
штук	 простих	 iменних	 акцiй	 (66,397896%	 в	 загальнiй	 кiлькостi	 акцiй	
емiтента	та	79,081419%	в	загальнiй	кiлькостi	голосуючих	акцiй	емiтента)	
збiльшився,	але	становить	не	менше	10	відсотків	простих	акцій	емітента,	
а	саме:	3	928	штук	простих	iменних	акцiй	(68,851884%	в	загальнiй	кiлькостi	
акцiй	 емiтента	 та	 79,675456%	 в	 загальнiй	 кiлькостi	 голосуючих	 акцiй	
емiтента).

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

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

2.	Директор	 	____________		 Н.В.	Дука
	 (підпис)		 (ініціали	та	прізвище	керівника)
	 М.П.
	 	 23.02.2018	року
	 	 (дата)

Приватне	акціонерне	товариство	«	Національна	гомеопатична	
спілка»	код	ЄДРПОУ	24372746	повідомляє,	17	жовтня	2017	року	

призначено	на	посаду	генерального	директора	Савіну	Ольгу	Пет-
рівну.

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «НАцІоНАЛьНА ГоМЕоПАТИчНА СПІЛКА»

Власний	капітал 10171,3 11100,1
Зареєстрований	(пайовий/статутний)	капітал 32056,3 32056,3
Довгострокові	зобов'язання	і	забезпечення 0 3079,3
Поточні	зобов'язання	і	забезпечення 2153,4 713,6

Чистий	фінансовий	результат:	прибуток	(збиток) -928,8 -706,2
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 3205625 3205625
Чистий	прибуток	(збиток)	на	одну	просту	акцію	
(грн.)

-0,29 -0,22

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Текст повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів 
ПРАТ «доНЕцьККоКС»

ПРИВАТНЕ	АКЦІОНЕРНЕ	ТОВАРИСТВО	«ДОНЕЦЬККОКС»	(далі	–	Това-
риство)	

(ідентифікаційний	код	00191112;	місцезнаходження:	пр-т.	Нахімова,	б.	116,	
корпус	А,	м.	Маріуполь,	

Донецька	обл.,	Україна,	87534)	повідомляє	про	проведення	річних	
Загальних	зборів	акціонерів	(надалі	–	Загальні	збори).

Дата	та	час	проведення	Загальних	зборів:	«29» березня 2018 року о 
12:00 годині.

Місце	проведення	Загальних	зборів:	87504, донецька область, місто 
Маріуполь, вулиця Левченка, будинок 1, Адміністративно-діловий 
центр, концертна зала.

Час	 початку	 реєстрації	 акціонерів	 для	 участі	 у	 Загальних	 зборах:	
«29»	березня	2018	року	о	11:00	годині.

Час	 закінчення	 реєстрації	 акціонерів	 для	 участі	 у	 Загальних	 зборах:	
«29»	березня	2018	року	о	11:45	годині.

Місце	реєстрації	акціонерів	для	участі	у	Загальних	зборах:	87504,	Доне-
цька	область,	місто	Маріуполь,	вулиця	Левченка,	будинок	1,	Адміністративно-
діловий	центр,	фойє	першого	поверху.

Дата	 складення	переліку	акціонерів,	 які	мають	право	на	 участь	 у	За-
гальних	зборах	-	«23»	березня	2018	року	станом	на	24-00	годину.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного Загальних 
зборів:

1)	Обрання	лічильної	комісії	Загальних	зборів	акціонерів	Товариства.	
Проект	рішення	по	даному	питанню	проекту	порядку	денного:
2)	Прийняття	рішень	з	питань	порядку	проведення	загальних	зборів.	
3)	Прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту	виконавчого	органу	

Товариства	за	2017	рік.	
4)	Прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту	Наглядової	ради	То-

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

за	2017	рік.	
6)	Визначення	порядку	покриття	збитків	за	результатами	діяльності	То-

вариства	у	2017	році.	
7)	Прийняття	рішення	про	припинення	Товариства	як	юридичної	особи	

шляхом	його	ліквідації	у	добровільному	порядку.
8)	 Прийняття	 рішення	 про	 припинення	 повноважень	 виконуючого	

обов’язки	Генерального	директора	Товариства.	
9) Прийняття	рішення	про	призначення	Ліквідаційної	комісії	(Ліквідато-

ра)	Товариства,	 визначення	 її(його)	 повноважень,	 умов	праці	 та	порядку	
прийняття	нею(ним)	рішень.

10)	Затвердження	порядку	і	строку	заявлення	кредиторами	своїх	вимог	
до	Товариства.

11)	Про	організацію	виконання	рішень,	прийнятих	на	цих	Загальних	збо-
рах	акціонерів	Товариства.

Адреса	власного	веб-сайту,	на	якому	розміщена	інформація	з	проектом	
рішень	щодо	кожного	з	питань,	включених	до	проекту	порядку	денного	За-
гальних	зборів:	https://00191112.smida.gov.ua.

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

Найменування показника
Період

Звітний 
2017 р.

Попередній 
2016 р.

Усього	активів 116	966 270	044
Основні	засоби	(за	залишковою	вартістю) 0 32	201
Запаси 0 7433
Сумарна	дебіторська	заборгованість 97	311 193	595
Гроші	та	їх	еквіваленти 15 265

Нерозподілений	прибуток	(непокритий	збиток) 30	302 48	978
Власний	капітал 92	574 111	229
Зареєстрований	(пайовий/статутний)	капітал 62	272 62	272
Довгострокові	зобов'язання	і	забезпечення - -
Поточні	зобов'язання	і	забезпечення 24	392 158	815
Чистий	фінансовий	результат:	прибуток	(збиток) (2	504) (28	696)
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 249	086	000 249	086	000
Чистий	прибуток	(збиток)	на	одну	просту	акцію	
(грн)

(0.01005) (0.11521)

Станом	на	дату	складання	переліку	акціонерів,	яким	надсилається	повідом-
лення	про	проведення	Загальних	зборів,	загальна	кількість	акцій	Товариства	
становить	249	086	000	штук,	із	них	-	240	908	481	штук	голосуючих	акцій.

Для	участі	у	загальних	зборах	акціонеру	Товариства	необхідно	надати	
Реєстраційній	комісії	паспорт,	а	представнику	акціонера	–	паспорт	та	дові-
реність	на	право	участі	та	голосування	на	Загальних	зборах,	оформлену	
відповідно	до	вимог	чинного	законодавства	України.

Від	дати	надіслання	цього	повідомлення	до	дня,	що	передує	дню	прове-
дення	загальних	зборів,	акціонери	можуть	ознайомитися	з	документами,	не-
обхідними	для	прийняття	рішень	з	питань	проекту	порядку	денного	Загальних	
зборів,	особисто	або	через	уповноваженого	представника	до	дати	проведення	
Загальних	зборів	за	місцезнаходженням	Товариства	за	адресою:	(пр-т.	Нахі-
мова,	б.	116,	корпус	А,	м.	Маріуполь,	Донецька	обл.,	Україна,	87534,	з	поне-
ділка	по	п'ятницю	-	з	10-00	до	16-00,	за	винятком	неробочих	та	святкових	днів,	
а	також	у	день	проведення	Загальних	зборів	-	за	місцем	їх	проведення.	Акціо-
нери	(їх	представники)	при	собі	повинні	мати	документ,	що	посвідчує	особу,	
належно	оформлену	довіреність	(для	представників)	та	документ,	що	підтвер-
джує	право	власності	на	прості	іменні	акції	Товариства.	Посадова	особа	Това-
риства,	відповідальна	за	порядок	ознайомлення	акціонерів	з	документами	–	
виконуюча	обов’язки	Генерального	директора	Зайцева	Тетяна	Вікторівна.

До	початку	Загальних	зборів	акціонери	мають	право	на	отримання	від	То-
вариства	 письмових	 відповідей	 на	 свої	 письмові	 запитання	 щодо	 питань,	
включених	до	проекту	порядку	денного	загальних	зборів	та	порядку	денного	
загальних	 зборів	 до	 дати	 проведення	 загальних	 зборів.	 Товариством	може	
бути	надана	одна	загальна	відповідь	на	всі	запитання	однакового	змісту.

Кожен	акціонер	має	право	не	пізніше	ніж	за	20	днів	до	дати	проведення	за-
гальних	зборів	внести	пропозиції	щодо	питань,	включених	до	проекту	порядку	
денного	загальних	зборів,	а	також	не	пізніше	ніж	за	сім	днів	до	дати	проведення	
загальних	зборів	щодо	нових	кандидатів	до	складу	органів	товариства.	

У	випадку	призначення	акціонером	свого	представника	на	участь	та	го-
лосування	на	Загальних	зборах,	такий	представник	діє	на	підставі	виданої	
йому	довіреності	від	акціонера.	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	 Націо-
нальною	 комісією	 з	 цінних	 паперів	 та	фондового	 ринку	 порядку.	 Довіре-
ність	на	право	участі	та	голосування	на	загальних	зборах	від	імені	юридич-
ної	особи	видається	її	органом	або	іншою	особою,	уповноваженою	на	це	її	
установчими	документами.	Довіреність	на	право	участі	та	голосування	на	
загальних	зборах	може	містити	завдання	щодо	голосування.	Під	час	голо-
сування	на	загальних	зборах	представник	повинен	голосувати	саме	так,	як	
передбачено	 завданням	щодо	 голосування.	Якщо	довіреність	не	містить	
завдання	щодо	голосування,	представник	вирішує	всі	питання	щодо	голо-
сування	на	загальних	зборах	акціонерів	на	свій	розсуд.	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.

Телефони	для	довідок	Товариства:	(0629)	56-32-90,	56-33-33.
Телефони	для	довідок	депозитарної	установи	ТОВ	«ОБ’ЄДНАНА	РЕЄ-

СТРАЦІЙНА	КОМПАНІЯ»:	(050)	425-00-78.

I. Загальні відомості	1.	Повне	найменування	емітента	Приватне 
акцiонерне товариство «Бериславський завод залiзобетоних виробiв» 
2.	Код	за	ЄДРПОУ01349816.	3.	Місцезнаходження74300,	м.	Берислав,	
Губайдулiна,б.114.	Міжміський	 код,	 телефон	 та	факс(05546)21781	д/н	 
5.	 Електронна	 поштова	 адреса	 berislavgbi@	 emitent.net.ua	 6.	 Адреса	
сторінки	в	мережі	Інтернет	www.beton-berislav.at.ua

II. Текст повідомлення	Згiдно	з	рiшенням	загальних	зборiв	вiд	
22.02.2018	р.	припинено	повноваження:	1)голови	наглядової	ради	
Лiтвiнова	 Олександара	 Павловича	 .	 Перебував	 на	 посадi	 з	
26.04.2017	р.	Володiє	9.6723	%	у	статутномi	капiталi	Товариства.	
2)Голови	 правлiння	 Лiтвiнова	 Павла	 Васильовича	 перебував	 на	
посадi	з	08.04.2014	р.	Володiє	9.6723	%	у	статутному	капiталi	То-
вариства.	Згiдно	з	рiшенням	загальних	зборiв	вiд	22.02.2018	р.	об-
рано:	 1)головою	 правлiння	 Лiтвiнова	 Олександра	 Павловича	
термiном	на	5	рокiв.	Володiє	9.6723	%	у	статутному	капiталi	Това-

риства.	Останнi	5	рокiв	Голова	наглядової	ради	ПрАТ	«Берислав-
ський	ЗЗВ».	2)Членом	наглядової	ради	Лiтвiнова	Павла	Васильо-
вича	термiном	на	3	роки.	Володiє	9.6723	%	у	статутному	капiталi	
Товариства.	Останнi	5	рокiв	Голова	правлiння	ПрАТ	«	Берислав-
ський	 ЗЗВ».	 Згiдно	 з	 рiшенням	 засiдання	 наглядової	 ради	 вiд	
22.02.2018	р.	обрано	Головою	наглядової	ради	Ленченка	Генадiя	
Володимировича	термiном	на	3	роки.	Володiє	4.23	%	у	статутномi	
капiталi	Товариства.Останнi	5	рокiв	мастер	-	ремонтник,ЖЕК	№1,	
член	наглядової	ради	ПрАТ	«»Бериславський	ЗЗВ».	Згоду	на	роз-
криття	паспортних	даних	знов	призначеними	особами	не	надано.	
Знов	 призначені	 особи	 непогашеної	 судимостi	 за	 корисливi	 та	
посадовi	злочини	немають.

III.	Особа,	зазначена	нижче,	підтверджує	достовірність	інформації,	
що	міститься	у	повідомленні,	та	визнає,	що	вона	несе	відповідальність	
згідно	із	законодавством..	Лiтвiнов	Олександар	Павлович

 Повідомлення про виникнення особливої інформації зміну складу посадових осіб емітента 

ПРАТ «БЕРИСЛАВСьКИй ЗЗВ»
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні

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

1. Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ПАВЛОГРАДХЛІБ"

2. Код за ЄДРПОУ - 31381106
3. Місцезнаходження - 51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград,

вул. Шутя, буд.5а
4. Міжміський код, телефон та факс - (05632) 6-19-48, 6-19-87
5. Електронна поштова адреса - sekretar@pvhleb.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації 31381106.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації: прийняття рішення про надання згоди

на вчинення значних правочинів 
ІІ. Текст повідомлення

21.02.2018 р. на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства
було прийнято рішення про передачу ПАТ "Креді Агріколь Банк" в іпоте-
ку/заставу майна Товариства (нерухомість, обладнання, транспорт) на за-
гальну суму 21947,9 тис.грн, в якості забезпечення зобовязань за Догово-
ром про надання банківських послуг, укладеного з ПАТ "Креді Агріколь
Банк".

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності складає 22 201тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину,
до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності складає 98,86%.

Загальна кількість акцій емітента складає 9 327 960 шт., зареєструва-
лося для участі в зборах 9 327 960акцій, із них голосуючих 9 327 960 шт;
Голосувало "за" прийняття рішення про вчинення значного правочину - 9
327 960шт, що складає 100% від загальної кількості акцій акціонерів; го-
лосувало "проти" - 0шт.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 

Голова правління М.В. Бесєда
23.02.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ
КАПІТАЛ"  

2. Код за ЄДРПОУ: 20280450
3. Місцезнаходження: 49101, м. Дніпро, проспект Пушкіна,15 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)778-16-01, (056)778-02-04
5. Електронна поштова адреса: emitent@zemcap.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://www.zemcap.com
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій,

яким належать 5 і більше відсотків голосуючих акцій 
ІІ. Текст повідомлення. 

За наслiдками отримання 22.02.2018 вiд ПАТ "НДУ", яке є особою, що
здiйснює облiк права власностi на акцiї ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ"
(надалi -Емiтент), реєстру власникiв iменних цiнних паперiв станом на
20.02.2018 стало вiдомо про змiну власникiв акцiй, яким належить 5 i бiль-
ше вiдсоткiв голосуючих акцiй Емiтента, а саме: 

- розмiр пакету простих iменних акцiй фiзичної особи у розмiрi 1 137
950 000 штук, який складав 5.6898% в загальнiй кiлькостi акцiй та в за-
гальнiй кiлькостi голосуючих акцiй Емiтента, зменшився на 1 137 950 000
штук i склав 0 штук простих iменних акцiй, що становить 0% в загальнiй
кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй Емiтента;

- розмiр пакету простих iменних акцiй фiзичної особи у розмiрi 18 090
947 500 штук, який складав 90,4547% в загальнiй кiлькостi акцiй та в за-
гальнiй кiлькостi голосуючих акцiй Емiтента, збiльшився на 646 552 500
штук i склав 18 737 500 000 штук простих iменних акцiй, що становить
93,6875% в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих
акцiй Емiтента;

- розмiр пакету простих iменних акцiй фiзичної особи у розмiрi 531 102
500 штук, який складав 2,6555% в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй
кiлькостi голосуючих акцiй Емiтента, збiльшився на 731 397 500 штук i
склав 1 262 500 000 штук простих iменних акцiй, що становить 6,3125% в
загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй Емiтен-
та.

2. Найменування посади Голова Правління Петренко Олександр
Федорович 23.02.2018

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

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

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВС-
ЬКИЙ КОМБІНАТ ХАРЧОВИХ КОНЦЕНТРА-
ТІВ"

2. Код за ЄДРПОУ: 00374048
3. Місцезнаходження: 49800, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул.

Молодогвардійська, буд. 1
4. Міжміський код, телефон та факс: тел./факс (056) 374-93-30
5. Електронна поштова адреса: dkpk@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: 00374048.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст повідомлення

Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства
"Дніпропетровський комбінат харчових концентратів" (ПРАТ "ДКХК")
22.02.2018 року прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчи-
нення значних правочинів, а саме:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, характер
яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю емітента, в тому
числі кредитні договори, договори позики, договори відповідного забезпе-
чення зобов'язань, з ринковою вартістю майна, робіт або послуг, що є
предметом таких правочинів, від 10 і більше відсотків вартості активів за
даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які будуть вчи-
нятися Товариством в ході поточної господарської діяльності на протязі
одного року з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціоне-
рів з урахуванням вимог частини другої та третьої ст. 70 Закону України
"Про акціонерні товариства" з наданням права підпису їх Голові Правлін-
ня-директору Товариства.

Загальна гранична сукупна вартість всіх зазначених вище правочинів
не обмежується.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності - 202 482 тис. грн.

Загальна кількість голосуючих акцій - 20 780 штук.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних

зборах - 19 390 штук.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 19 390 штук.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" - 0 штук.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством.

2. Найменування посади:
Голова Правління-директор О.Б. Ковров 

22.02.2018 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"БДЖОЛОАГРОСЕРВІС" 

ідентифікаційний код 00693109, місцезнаходження (юридична адреса)
якого 52071, Дніпропетровська обл. Дніпровський район, селище Дослід-
не, вул. Наукова,1, далі Товариство,

Повідомляємо, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 10 квіт-
ня  2018 року о 11-00 годині за адресою: Дніпропетровська обл. Дніп-
ровський район, селище Дослідне, вул. Наукова,1.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в загальних зборах
буде проводиться у день та за містом проведення зборів:  Дніпропетровс-
ька обл., Дніпровський район, селище Дослідне, вул. Наукова,1. Початок
реєстрації - 10-30, закінчення реєстрації - 10-50.

Для участі в  зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а
представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену згідно з
вимогами чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річ-
них загальних  зборах - 24 година  03 квітня 2018 року.

Відповідно до законодавства України акціонери можуть ознайомитись
з документами, пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою: Дніп-
ропетровська обл., Дніпровський район, селище Дослідне, вул.Наукова,1,
після надання письмового запиту до Виконавчого органу Товариства. 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного - директор Товариства Овсюк О.О.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з про-
ектами рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного річ-
них загальних  зборів: bdgoly.com.ua

Довідки за телефоном: (056) 370-32-13
Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів та при-
пинення її повноважень.

2. Обрання  голови  та секретаря загальних зборів.
3. Затвердження порядку голосування, регламенту роботи загальних

зборів, порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
4. Звіт наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками

його розгляду.
5. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками його
розгляду.

6. Звіт та висновки ревізора, щодо фінансової звітності Товариства за
2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків ревізора. 

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

тва за підсумками роботи у 2017 році 
9. Припинення повноважень  членів наглядової ради Товариства.
10.   Обрання членів наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами нагля-

дової ради  Товариства. Обрання уповноваженої особи на підписання від
особи Товариства цивільно-правових договорів з членами наглядової ра-
ди.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства (тис.грн.)

Виконавчий орган ПрАТ "Бджолоагросервіс"

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"РІВНЕДЕРЕВ"

(код  за ЄДРПОУ 04949037, місцезнаходження:Україна, 33009, м. Рів-
не, пров. Робітничий, 6)

повідомляє про скликання річних  загальних зборів акціонерів 28 бе-
резня 2018 року об 11.00

Проект порядоку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови  та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту зборів.
4. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності

за 2017 рік. 
5. Звіт Наглядової ради  за 2017 рік.
6. Затвердження річної фінансової звітності за 2017 рік.
7. Затвердження  порядку розподілу прибутку (покриття збитків).
Місце проведення загальних зборів: 33009, м. Рівне, пров. Робітничий,

буд.6, каб. № 2. Реєстрація учасників зборів: 28 березня 2018 року з 10-
00 год. до 10-45 год. за місцем проведення зборів згідно з переліком акці-
онерів станом на 22 березня  2018 року. При реєстрації необхідно мати
документ, що посвідчує особу учасника зборів. Відкриття зборів: 28 берез-
ня 2018 року об 11-00 годині. Адреса веб-сайту : www.rivnederev.pat.ua Оз-
найомлення з матеріалами зборів - особисто в бухгалтерії підприємс-
тва,(каб.№ 2) з понеділка по середу з 10-00 до 12-00год. за адресою:
33009, м. Рівне, пров. Робітничий, буд.6. В день проведення загальних
зборів  - за місцем  їх проведення. Відповідальна особа - головний бухгал-
тер. 

Телефон для довідок :(0362)61-99-12 
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис.грн.)

Найменування показника
Період

Звітний
2017 р.

Попередній
2016 р.

Усього активів 1263 1320
Основні засоби 1035 1092
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 35 39
Сумарна дебіторська заборгованість 192 163
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 26
Нерозподілений прибуток -1468 -1419
Власний капітал 932 981
Статутний капітал 798 798
Довгострокові зобов’язання 61 61
Поточні зобов’язання 271 278
Чистий прибуток (збиток) -49 -17
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3193444 3193444
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 5 5

Найменування показників
Період

Звітний Попередній
Усього активів                                                      4691,2 4297,2
Основні засоби                                                    264 325,1
Довгострокові фінансові інвестиції                       - -
Запаси, товари                                                     1572,9 1274,9
Сумарна дебіторська заборгованість                    2837,7 2612,1
Грошові кошти та їх еквіваленти                           0,3 71,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1589,7 1588,6
Власний капітал                                                   1773,2 1772,1
Статутний капітал                                                183,5 183,5
Довгострокові зобов’язання                                  - -
Поточні зобов’язання                                            2918 2525,1

Чистий прибуток (збиток)                                      11,4 0,8

Середньорічна кількість акцій (шт.)                       734120 734120
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 9 13
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 
АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ПІВДЕНДІПРОЦЕМЕНТ"

(код ЄДРПОУ 00283096, місцезнаходження: м.Харків, проспект Прав-
ди, будинок 10)  повідомляє про скликання чергових річних Загальних
зборів акціонерів 28 березня 2018 р.,  початок зборів  об 10 годині 00 хв.

Місце проведення загальних зборів акціонерів: м.Харків, проспект
правди, будинок 10, 7 поверх, кімн. 702. 

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 09.20, за-
кінчення реєстрації: 09.55.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 22.03.2018 року (станом на 24 годину).

Перелік питань та проекти рішень включених до проекту поряд-
ку денного:

1. Обрання  членів лічильної комісії Товариства. Припинення їх повно-
важень.

2. Прийняття рішень (регламенту) з питань порядку проведення  За-
гальних зборів. 

3. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства  за 2017 р., затвер-
дження заходів та прийняття рішення за результатами його розгляду. 

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 р., затвердження
заходів та прийняття рішення за результатами його розгляду. 

5. Затвердження  річного звіту Товариства за 2017 р.
6. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2017р. 
7. Про попереднє схвалення значних правочинів.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-

том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го а також інша інформація згідно ст. 35 Закону "Про акціонерні товарис-
тва": http://www.pdc.pat.ua

Для отримання можливості ознайомитися з документами, пов'язаними
з порядком денним Загальних зборів, акціонер або його представник по-
винен до проведення Загальних зборів подати письмовий запит на ім'я
Генерального директора. Запит має містити: найменування або прізвище,
ім'я та по батькові акціонера;  документи, які цікавлять акціонера; випис-
ка з рахунку у цінних паперах; бажана дата та час ознайомлення. Ознай-
омлення з документами з питань порядку денного здійснюється за місцез-
находженням Товариства: м.Харків, проспект Правди, 10, 7-й поверх,
кімн.702 з 10-00 год. до 13-00 год., а у день проведення Загальних зборів
акціонерів - за вказаним вище місцем їх проведення.  Відповідальна осо-
ба -  Древаль І.В., Ноздріна Людмила Анатоліївна, довідки за тел. 766-04-
76.  

Права, надані акціонерам: Кожний акціонер має право внести пропо-
зиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних збо-
рів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати
проведення загальних зборів Товариства. Пропозиції повинні містити від-
повідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку ден-
ного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазна-
ченням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, ти-
пу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або
проекту рішення. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власни-
ками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому
включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Зміни до проек-
ту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення
нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не
має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або про-
ектів рішень.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:
Представником акціонера може бути фізична особа або уповноважена
особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на за-
гальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або
іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може
посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність від імені юридичної
особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її
установчими документами. Представник акціонера голосує на загальних
зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим
акціонером. Акціонер має право видати довіреність на право участі та го-
лосування на загальних зборах, призначити свого представника постійно
або на певний строк. 

Учасникам Загальних зборів акціонерів необхідно мати при собі доку-
менти, що посвідчують особу (паспорт), дані якого внесено до переліку
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.    

Загальна кількість простих акцій Товариства складає 2 004 762 шт., за-
гальна кількість простих голосуючих акцій Товариства станом на дату
складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведен-
ня Загальних зборів Товариства складає 1 985 319 шт.

Довідки за телефоном 057 739 22 33. 

Наглядова Рада  

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітен-
та для опублікування у офіційному друкованому виданні.

1. Загальні відомості:
1.Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "МЕГА-ГА-
РАНТ"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30035289
4. Місцезнаходження емітента: 61022, м. Харків, вул. Сумська, буд. 39
5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (057) 719-68-22
6.Електронна поштова адреса емітента: info@megagarant.com
7.Адреса сторінки в мережі Інтернет: http://megagarant.com
8. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значних правочинів
2. Текст повідомлення

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного пра-
вочину: 22.02.2018 року.

Найменування уповноваженого органу емітента, що його прийняв: по-
зачергові загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МЕГА-ГАРАНТ".

Предмет правочину: надання безповоротної фінансової допомоги.
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину: 95

800 000, 00 (дев'яносто п'ять мільйонів вісімсот тисяч) грн. 00 коп.; 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 250 796 000 грн; 
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом

правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності (у відсотках): 38,2%; 

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-
чергових Загальних зборах ПАТ "СК "МЕГА-ГАРАНТ", складеного депози-
тарієм ПАТ "НДУ" станом на 24 годину "16" лютого 2018 року:

загальна кількість голосуючих акцій - 79777775 шт.;
кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних

зборах - 79411460 шт., що складає 99,540829%;
кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення

- 79411460 шт., що складає 99,540829%;
кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рі-

шення - 0.
3. Підпис

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

Голова Правління  Погорєлова Наталія Віталіївна 

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 «БАХчоВИК»

2.	Код	за	ЄДРПОУ:	00483553
3.	Місцезнаходження:	87524	Донецька	обл.,	м.	Марiуполь,	вулиця	Сє-

ченова,	будинок	73,	примiщення	51
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	+38095-292-39-14
5.	Електронна	поштова	адреса	Marina.Kovalevskaya@harveast.com
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	для	розкриття	інформації:	bakhchevik.com.ua
7.	 Вид	 особливої	 інформації:	 Відомості	 про	 зміну	 складу	 посадових	

осіб	емітента.
ІІ. Текст Повідомлення 

Рішенням	Наглядової	 ради	ПРИВАТНОГО	АКЦІОНЕРНОГО	ТОВА-
РИСТВА	«БАХЧОВИК»	(далі	–	«Товариство»)	вiд	24.02.2018	р.	б/н	по-
довжено	термін	повноважень	на	посаді	Генерального	директора	Това-
риства	Помазана	Сергія	Борисовича	 (паспорт	ЕК	№	732311,	виданий	
Артемівським	РВ	ЛМУ	УМВС	України	в	Луганській	області	13.01.1998	
року)	до	26.02.2019	р.	включно.	Cтрок,	протягом	якого	особа	перебува-
ла	на	посадi:	обрано	на	посаду	27.02.2014	р.	Контракт	подовжується	
на	строк	до	26.02.2019	року	включно.	Посади,	якi	 обiймала	ця	особа	
протягом	останнiх	п’яти	рокiв:	провідний	агроном,	начальник	структур-
ного	підрозділу,	генеральний	директор	підприємства.	Часткою	у	статут-
ному	капiталi	не	володiє.	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.	Генеральний	директор	 	______		 Помазан	С.Б.	
	 (підпис)		 (ініціали	та	прізвище	
	 	 керівника)
	 	 22.02.2018	р.
	 	 (дата)	

 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 "дIГ"

2.	Код	за	ЄДРПОУ 23189879
3.	Місцезнаходження 69089,	м.	Запорiжжя,	вул.	Пiщана,	

буд.	3,	оф.	14
4.	Міжміський	код,	телефон	та	
факс

(0612)	28-74-47	(0612)	28-74-47

5.	Електронна	поштова	адреса deg@deg.com.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	
Інтернет,	яка	додатково	використо-
вується	емітентом	для	розкриття	
інформації

www.deg.com.ua

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

II. Текст повідомлення
Згідно	з	наказом	Директора	АТ	«ДIГ»	№5к-18	від	21.02.2018	припинено	

дію	трудового	договору	з	Жалюк	Людмилою	Борисівною,	головним	бухгал-
тером,	у	зв'язку	із	смертю,	акціями	Товариства	не	володіє,	перебувала	на	
посаді	22	роки	10	місяців,	непогашеної	судимості	за	корисливі	та	посадові	
злочини	не	має.	Особа	не	надала	згоди	на	розкриття	паспортних	даних.

Згідно	з	наказом	Директора	АТ	«ДIГ»	№6к-18	вiд	21.02.2018	Чернiкову	
Тетяну	Анатоліївну	переведено	 з	21	лютого	2018	р.	на	посаду	 головного	
бухгалтера	АТ	«ДIГ»	безстроково.	Чернiкова	Т.А.	акціями	Товариства	не	во-
лодіє.	Протягом	останніх	п'яти	років	займала	посади	провідного	економіста,	
головного	бухгалтера.	Непогашеної	судимості	за	корисливі	та	посадові	зло-
чини	не	має.	Особа	не	надала	згоди	на	розкриття	паспортних	даних.

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

міститься	у	повідомленні,	та	визнає,	що	вона	несе	відповідальність	згідно	
із	законодавством.	
2.	Найменування	посади Кац	О.Б.
Директор (підпис) (ініціали	та	прізвище	керівника)

М.П. 22.02.2018
(дата)
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ПоВІдоМЛЕННЯ  ПРо ПРоВЕдЕННЯ ЗАГАЛьНИХ ЗБоРІВ 
ПРИВАТНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА «ТЕРНІВСьКЕ»

1) Повне найменування та місцезнаходження товариства:
ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ТЕРНІВСьКЕ», код	за	ЄДРПОУ	

30898448,	місцезнаходження:	84440,	Донецька	область,	Лиманський	район,	
село	Терни,	вулиця	Центральна.

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

Річні	загальні	збори	акціонерів	(надалі	«збори»)	відбудуться	04 квітня 
2018 р. об 09 год. 00 хв. за	адресою	місцезнаходження	Товариства	(при-
міщення	актового	залу).

3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у за-
гальних зборах:

Реєстрація	акціонерів	відбудеться	з 08.00 (час початку) до 08.45 (час 
закінчення)	у	день	проведення	зборів	за	адресою	місцезнаходження	Това-
риства.

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

Дата	складення	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	зборах	-	
29	березня 2018	року	(станом	на	24	годину).

5.1)	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 ст. 35 частини 4 ЗУ «Про 
акціонерні товариства»:	terny.ucoz.ua.

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

ПЕРЕЛІК ПИТАНь, включених до проекту порядку денного (Проект 
порядку денного/Порядок денний), що виносяться на голосування:

Визначення	 кількісного	 складу	 та	 обрання	 членів	 лічильної	 комісії,	1. 
прийняття	рішення	про	припинення	повноважень	складу	лічильної	комісії.

Обрання	голови/головуючого	зборів.2. 
Обрання	секретаря	зборів.3.	
Прийняття	рішень	з	питань	порядку	проведення	зборів	(порядку	голо-4.	

сування	та	прийняття	рішень	на	зборах,	затвердження	регламенту	роботи	
зборів).

Прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту	Наглядової	ради	то-5.	
вариства	про	роботу	у	2017	році,	затвердження	звіту.

Прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту	Виконавчого	органу	6.	
Товариства	про	результати	фінансово-господарської	діяльності	Товариства	
за	2017	р.,	затвердження	звіту.

Визначення	основних	напрямків	діяльності	Товариства	на/у	2018	р.7. 
Розгляд	висновків	зовнішнього	аудиту	та	затвердження	заходів	за	ре-8.	

зультатами	його	розгляду.
Прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту	Ревізійної	комісії	То-9.	

вариства	за	2017	р.,	затвердження	звіту	та	висновків	Ревізійної	комісії	Това-
риства	про	перевірку	звіту	та	балансу	Товариства	за	2017	р.

Затвердження	річного	звіту	(балансу	та	інших	форм	бухгалтерської	10. 
звітності)	Товариства	за	2017	р.

Розподіл	прибутку	або	покриття	збитків	Товариства	за	результати	ді-11. 
яльності	 2017р.,	 затвердження	 розміру	 річних	 дивідендів,	 з	 урахуванням	
вимог,	передбачених	законом	(затвердження	річних	результатів	діяльності,	
затвердження	порядку	розподілу	прибутку,	затвердження	розміру	річних	ди-
відендів,	з	урахуванням	вимог,	передбачених	законом,	тощо)),	визначення	
планових	нормативів	розподілу	прибутку	2018	р.

Прийняття	рішення	про	попереднє	надання	згоди	на	вчинення	знач-12. 
них	правочинів,	 які	можуть	 вчинятися	Товариством	протягом	не	більш	як	
одного	року	з	дати	прийняття	такого	рішення.	Визначення	характеру	та	гра-
ничної	вартості.	Обрання	особи,	уповноваженої	на	підписання	відповідних	
правочинів	(угод,	тощо)	та	вчинення	інших	пов’язаних	дій.

Прийняття	рішення	про	попереднє	надання	згоди	на	вчинення	знач-13.	
них	правочинів,	щодо	вчинення	яких	є	заінтересованість,	у	тому	числі	тих,	
якщо	ринкова	вартість	майна	або	послуг	чи	сума	коштів,	що	є	його	пред-
метом,	перевищує	10	відсотків	вартості	активів,	за	даними	останньої	річної	
фінансової	звітності	акціонерного	товариства.
оСНоВНІ ПоКАЗНИКИ фІНАНСоВо - ГоСПодАРСьКоЇ  дІЯЛьНоСТІ, 

ТИС.ГРН.

Найменування	показника
Звітний	
період,
2017р.

Попередній	
період,
2016р.

	Усього	активів 18049,8 14677,5
	Основні	засоби 2051,8 2198,4
	Довгострокові	фінансові	інвестиції 739,1 739,1
	Запаси 9678,1 11353,4
	Сумарна	дебіторська	заборгованість	(у	т.ч.	
довгострокова),	без	врах.	витр.майб.пер.	й	інш.
обор.	акт.

97,3 94,9

	Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 408,4 288,8

	Нерозподілений	прибуток	(непокритий	збиток) 3014,8 -531,3
	Власний	капітал 8417,6 4871,5
Зареєстрований	(пайовий/статутний)	капітал 5402,8 5402,8
Довгострокові	зобов'язання,	цільове	фінансуван-
ня	і	забезпечення

5967,4 6723,6

Поточні	зобов'язання	і	забезпечення 3664,8 3082,4
	Чистий	фінансовий	результат:	прибуток	(збиток) 3546,1 3350,9
	Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 1080561 1080561
	Чистий	прибуток	(збиток)	на	одну	просту	акцію	
(грн)

3,2817 3,1012

Увага!	Законодавством	змінено	рекомендовану	форму	для	розкриття	
інформації	й	відповідно	де	-	які	показники	можуть	відрізнятися	та/або	до-
дані/відсутні	від	оголошених	показників	за	2016р. Можливі корегування даних. 
Будьте уважні!

Акції	власників,	які	НЕ	УКЛАЛИ	ДОГОВОРИ	про	обслуговування	рахунка	
в	цінних	паперах	від	власного	імені,	при	визначенні	кворуму	та	ГОЛОСУВАН-
НІ	на	загальних	зборах	акціонерів	ВРАХОВУВАТИСЯ	НЕ	БУДУТЬ!	З	питань	
укладення	відповідних	договорів	звертатися	до	депозитарної	установи	ПУ-
БЛІЧНЕ	АКЦІОНЕРНЕ	ТОВАРИСТВО	«ПЕРШИЙ	УКРАЇНСЬКІЙ	МІЖНАРОД-
НИЙ	БАНК»	за	адресою:	04070,	м.	Київ,вул.	Андріївська,	буд.	4:	(044)	231-
71-80.

ПРоЕКТ РІШЕННЯ/ь По ПРоЕКТУ ПоРЯдКУ дЕННоГо/ПоРЯдКУ 
дЕННоГо (ПЕРЕЛІКУ ПИТАНь) ЗАГАЛьНИХ ЗБоРІВ, які відбудуться 

04.04.2018р., у т.ч. підготовлені наглядовою радою:
З першого питання порядку денного: Визначення	кількісного	складу	та	

обрання	членів	лічильної	комісії,	прийняття	рішення	про	припинення	повно-
важень	складу	лічильної	комісії:	

Склад	лічильної	комісії	зборів	3	(три)	особи; �
Голова	 лічильної	 комісії	 зборів	Безкишка	Т.А.,	 член	 лічильної	 комісії	 �

зборів	Бордюгова	Л.Г.,	член	лічильної	комісії	зборів	Бондаренко	І.В.		–	осо-
би,	які	обрані	для	підрахунку	голосів,	оформлення	протоколу	лічильної	ко-
місії,	тощо;

Строк	повноважень	складу	лічильної	комісії	припиняється	після	скла- �
дення	протоколу	лічильної	комісії	й	виконання	усіх,	передбачених	законо-
давством	вимог.	

З другого питання порядку денного: Обрання	голови/головуючого	
зборів:	

Голова (головуючий) зборів - Черний Д.І. (Черний Дмитро Іванович).
З  третього питання порядку денного: Обрання секретаря зборів:
- Секретар зборів - Бондаренко А.С. (Бондаренко Ала Сергіївна).
З  четвертого питання порядку денного: Прийняття рішень з питань 

порядку проведення зборів (порядку голосування та прийняття рішень на 
зборах, затвердження регламенту роботи зборів):

Затвердити порядок голосування та прийняття рішень на зборах, та 
також затвердити регламент роботи зборів акціонерів:

Право	голосу	на	зборах	надається	особі	-	акціонеру	(його	представни- �
ку)	–	власнику	простих	акцій	товариства,	який	володіє	акціями	товариства	
на	дату	складення	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	зборах,	
та,	щодо	якого,	не	встановлені	обмеження	щодо	врахування цінних папе-
рів при визначенні кворуму та при голосуванні;

Одна	голосуюча	акція	надає	акціонеру	один	голосу	для	вирішення	кож- �
ного	з	питань,	винесеного	на	голосування	та	затвердження	зборами,	крім	
проведення	кумулятивного	голосування,	кумулятивне	голосування	не	про-
водиться»;

По	всім	питанням	переліку	питань	(порядку	денного)	проводити	голо- �
сування	 з	 використанням	 бюлетеня/нів	 для	 голосування,	 затвердженого/
них	наглядової	радою	Товариства,	шляхом	проставляння	відмітки	у	графі	
варіанти	голосування:	«за»	або	«проти»	або	«утримався»	(можливі	шляхи	
проставляння	відмітки:	або	плюс	або	галочка	або	хрестик;

З	кожного	питання	переліку	питань	(порядку	денному)	зборів,	з	ураху- �
ванням	проекту/тів	рішень	з	відповідного	питання,	–	окремий	бюлетень	для	
голосування;

Рахування	 голосів	 здійснювати	 лічильною	 комісією,	 за	 принципом	 �
«Одна	голосуюча	акція	-	один	голос	для	вирішення	кожного	з	питання	(про-
екту	рішення),	винесених	на	голосування	та	затвердження	загальними	збо-
рами;

Підсумки	голосування	оголошувати	на	зборах	та	відображувати	у	про- �
токолі	 про	 підсумки	 голосування	 після	 кожного	 із	 питань	 переліку	 питань	
(порядку	денного);

По	питанням:	1-11	та	13	щодо	переліку	питань	(порядку	денного)	збо- �
рів	та	запропонованих	(затверджених	наглядовою	радою)	проектів	рішень	з	
цих	питань,	згідно	з	Законом	України	«Про	акціонерні	товариства»,	прийма-
ти	рішення	простою	більшістю	голосів	акціонерів,	які	зареєструвалися	для	
участі	у	зборах	та	є	власниками	голосуючих	акцій	(без	обмежень);	по	питан-
ню	12	-	щодо	переліку	питань	(порядку	денного)	зборів	та	запропонованих	
(затверджених	наглядовою	радою)	проектів	рішень	з	цих	питань,	згідно	з	
Законом	України	«Про	акціонерні	товариства»,	приймати	рішення	більш	як	
50	відсотками	голосів	акціонерів	від	їх	загальної	кількості;

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ТЕРНІВСьКЕ»
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Кожен	 бюлетень	 для	 голосування,	 обов’язково	 має	 бути	 підписаний	 �
кожним	учасником	зборів	(акціонером)	особисто.	В	іншому	випадку,	бюле-
тень	для	голосування,	буде	визнано	не	дійсним	та	підрахунок	голосів	від-
будеться	без	урахування	голосів	акціонера	який	не	підписав	бюлетень,	або	
не	проставив	відмітку	у	полі	варіанти	голосування;

Інформація	з	усіх	питань	переліку	питань	(порядку	денного)	зборів	-	до	 �
10	хв.;	

Питання	до	доповідачів	ставити	в	усній	формі; �
На	відповіді	на		запитання	до	5	хв.; �
Збори	провести	без	перерви; �
Хід	загальних	зборів	технічними	засобами	не	фіксувати.	 �
З п’ятого питання порядку денного: Прийняття рішення за наслідка- �

ми розгляду звіту Наглядової ради товариства про роботу у 2017 році, 
затвердження звіту:

За	наслідками	розгляду	звіту,	затвердити	звіт	Наглядової	ради	про	ро- �
боту	у	2017	році;

Визнати	роботу	наглядової	ради	у	2017	році	задовільною. �
З шостого питання порядку денного: Прийняття	рішення	за	наслідками	

розгляду	звіту	Виконавчого	органу	Товариства	про	результати	фінансово-
господарської	діяльності	Товариства	за	2017	р.,	затвердження	звіту:

За наслідками розгляду звіту виконавчого органу, затвердити звіт  �
Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2017 рік. 

Визнати роботу Виконавчого органу за результатами фінансово- �
господарської діяльності товариства у 2017 році задовільною, тобто 
такою, що відповідає вимогам законодавства та Статуту Товариства.

З сьомого питання порядку денного: Визначення	основних	напрямків	
діяльності	Товариства	на/у	2018	р.	:

Затвердити запропоновані основні напрямки діяльності Товариства  �
на/у 2018 р.:

Провести заходи по можливому залученню додаткових внесків (вкла- �
день, тощо), здійснити, у випадку необхідності, купівлю нового обладнан-
ня, тощо та/або продаж, у т.ч. яке не використовується, тощо.

З восьмого питання порядку денного:	Розгляд	висновків	зовнішнього	
аудиту	та	затвердження	заходів	за	результатами	його	розгляду:

Схвалити	(затвердити)	звіт	(висновки)	зовнішнього	аудиту	щодо	фінан- �
сової	звітності	Товариства	за	2017	р.

Заходи за результатами розгляду звіту (висновку) зовнішнього ауди- �
ту не затверджувати, тому що хоча й існують де-яки обставини (засте-
реження), але в цілому таки, яки не перекручують фінансовий стан  Това-
риства.

З дев’ятого питання порядку денного: Прийняття рішення за на- �
слідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 р., затвер-
дження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про перевірку зві-
ту та балансу Товариства за 2017 р.:

За	наслідками	розгляду	звіту,	затвердити	звіт	Ревізійної	комісії	Товари- �
ства	за	2017	рік;

Визнати	роботу	Ревізійної	комісії	Товариства	у	2017	році	задовільною; �
Затвердити	висновок	Ревізійної	комісії	Товариства	про	перевірку	звіту	 �

та	балансу	Товариства	за	2017	р.
З десятого питання порядку денного: Затвердження	річного	звіту	

(балансу	та	інших	форм	бухгалтерської	звітності)	Товариства	за	2017	р.:
Затвердити	річний	звіт	(баланс	та	інші	форми	бухгалтерської	(фінансо- �

вої)	звітності))	Товариства	за	2017	р.
З одинадцятого питання порядку денного: Розподіл	прибутку	або	по-

криття	збитків	Товариства	за	результати	діяльності	2017р.,	затвердження	
розміру	річних	дивідендів,	з	урахуванням	вимог,	передбачених	законом	(за-
твердження	річних	результатів	діяльності,	затвердження	порядку	розподілу	
прибутку,	затвердження	розміру	річних	дивідендів,	з	урахуванням	вимог,	
передбачених	законом,	тощо)),	визначення	планових	нормативів	розподілу	
прибутку	2018	р.:

Прибуток	(сукупний	дохід),	отриманий	Товариством	за	підсумками	ро- �
боти	2017	р.,	у	сумі	3546,1	тис.	грн.	направити	на	розвиток	виробництва	в	
повному	обсязі;	

Дивіденди	за	підсумками	роботи	2017	р.,	а	ні	з	чистого	прибутку,	а	ні	з	 �
нерозподіленого	прибутку	минулих	років,	не	нараховувати	та	не	виплачува-
ти;

Розмір	річних	дивідендів	не	визначати; �
Затвердити річні результати діяльності Товариства за підсумками  �

роботи 2017 р.;
Затвердити планові нормативи розподілу прибутку 2018 р., а саме:  �

у разі отримання прибутку, направити його на розвиток виробництва в 
повному обсязі.

З дванадцятого питання порядку денного: Прийняття	рішення	про	
попереднє	надання	згоди	на	вчинення	значних	правочинів,	які	можуть	вчи-
нятися	Товариством	протягом	не	більш	як	одного	року	з	дати	прийняття	та-
кого	рішення.	Визначення	характеру	та	граничної	вартості.	Обрання	особи,	
уповноваженої	на	підписання	відповідних	правочинів	(угод,	тощо)	та	вчинен-
ня	інших	пов’язаних	дій:

Попереднє	надати	згоду	на	вчинення	правочинів,	які	можуть	вчинятися	 �
Товариством	протягом	не	більш	як	одного	року,	з	дати	прийняття	рішення,	

предметом	яких	може	бути	майно,	роботи	або	послуги	(залучення	грошових	
коштів,	угоди	щодо	майна	(придбання,	продажу,	списання,	тощо),	робіт,	по-
слуг,	інше	(тощо),	у	тому	числі	угоди	щодо	забезпечення	(договору	поруки,	
іпотеки,	застави,	договорів	про	право	договірного	списання,	тощо))	у	націо-
нальній	та	іноземній	валюті	(у	еквіваленті	до	національної,	що	діятиме	на	
дату	вчинення	відповідного	правочину),	сукупна	гранична	вартість	кожного	
з	 яких	 не	 перевищує	 загальну	 сукупну	 граничну	 вартість	 у	 еквіваленті 
10	млн.	грн.	(десять	мільйонів	гривень)	та	попереднє	схвалити	такі	можливі	
правочини,	 за	умови	попереднього	погодження	зазначених	угод	Наглядо-
вою	радою	товариства;

Надати	 повноваження	щодо	 підписання	 правочинів	 (договорів,	 угод,	 �
тощо),	у	тому	числі	договорів	щодо	забезпечення	(поруки,	іпотеки,	застави,	
договорів	про	право	договірного	списання,	тощо))	Виконавчому	органу	То-
вариства	–	Директору	Товариства,	за	умови	обов’язкового	погодження	цьо-
го	рішення	із	наглядовою	радою	Товариства,	що	оформляється	відповідним	
протоколом	(відповідно	до	Статуту	Товариства).

З тринадцятого питання порядку денного: Прийняття	рішення	про	
попереднє	надання	згоди	на	вчинення	значних	правочинів,	щодо	вчинення	
яких	є	заінтересованість,	у	тому	числі	тих,	якщо	ринкова	вартість	майна	або	
послуг	чи	сума	коштів,	що	є	його	предметом,	перевищує	10	відсотків	вартос-
ті	активів,	за	даними	останньої	річної	фінансової	звітності	акціонерного	то-
вариства:

Попереднє	надати	згоду	на	вчинення	правочинів	щодо	яких	є	заінте- �
ресованість,	на	випадок,	якщо	рішення	про	вчинення	таких	правочинів	не	
прийняла	наглядова	рада	або	не	мала	право	його	приймати.

Попереднє	надати	згоду	на	вчинення	правочинів	щодо	яких	є	заінтер- �
есованість,	на	випадок,	якщо	ринкова	вартість	майна	або	послуг	чи	сума	
коштів,	що	є	його	предметом,	перевищує	10	відсотків	вартості	активів,	за	
даними	останньої	річної	фінансової	звітності	Товариства.

6) Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціо-
нера) для його участі у загальних зборах:

Для	участі	у	зборах	кожному	з	Вас	(акціонерів/представників)	необхідно	
мати	при	собі	документ,	що	засвідчує	особу	відповідно	до	законодавства	
(надає	змогу	ідентифікувати	акціонера	(його	представника)	-	фізичним	осо-
бам	–	паспорт,	або	інший	документ),	а	у	разі	участі	представника	акціонера	−	
також	документів,	що	підтверджують	повноваження	представника	на	участь	
у	зборах,	оформлені	відповідно	до	Законодавства	України	(довіреність,	або	
її	належним	чином	засвідчена	копія),	або,	якщо	представник	акціонера	має	
повноваження	представляти	акціонера	без	довіреності	–	оригінали	(належним	
чином	засвідчені	копії)	статуту	та	документа	про	призначення	на	посаду	
особи,	яка	має	повноваження	представляти	інтереси	акціонера	без	довіре-
ності).	

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

Визначається	законодавством	та	повноваженнями	обумовленими	у	від-
повідній	довіреності	(довіреність	на	право	участі	та	голосування	на	загальних	
зборах	акціонерного	товариства	може	містити	завдання	щодо	голосування,	
тобто	перелік	питань,	порядку	денного	загальних	зборів	із	зазначенням	того,	
як	і	за	яке	(проти	якого)	рішення	потрібно	проголосувати.	Під	час	голосуван-
ня	на	загальних	зборах	представник	повинен	голосувати	саме	так,	як	перед-
бачено	завданням	щодо	голосування.	Якщо	довіреність	не	містить	завдання	
щодо	голосування,	представник	вирішує	всі	питання	щодо	голосування	на	
загальних	зборах	акціонерів	на	свій	розсуд).

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

8) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів та місце 
ознайомлення з зазначеними документами: 

Від	дати	надіслання/дати	отримання	повідомлення	про	проведення	за-
гальних	зборів	до	дати	проведення	загальних	зборів	акціонери	мають	мож-
ливість	ознайомитися	з	проектами	матеріалів	та	документами,	у	тому	числі	
проектами	рішень	зборів	у	робочі	дні	(з	понеділка	по	п’ятницю)	з	8.00	до	15.00	
за	адресою	місцезнаходження	Товариства,	каб.	директора.	У	день	прове-
дення	зборів	можливо	ознайомитися	з	необхідними	документами	у	місці	
проведення	зборів.	Особа,	відповідальна	за	здійснення	необхідних	заходів	
щодо	скликання	зборів	та	посадова	особа,	відповідальна	за	порядок	озна-
йомлення	акціонерів	з	документами	(матеріалами),	необхідними	для	прий-
няття	рішень	з	питань	проекту	порядку	денного/порядку	денного	зборів	-	
директор	Черкашин	В.І.	Телефон	для	довідок:	(06261)	4-11-80.	

Для	ознайомлення	із	зазначеними	документами/матеріалами:
1.	акціонерам	-	фізичним	особам	необхідно	мати	при	собі:	-	документ,	що	

посвідчує	особу	(паспорт	або	інший	документ);
2.	представникам	акціонерів	необхідно	мати	при	собі:	-	документ,	що	по-

свідчує	особу	(паспорт	або	інший	документ)	та	документ,	що	підтверджує	
повноваження	представника	акціонера	на	право	ознайомлення	з	докумен-
тами	–	довіреність,	оформлену	відповідно	до	вимог	чинного	законодавства	
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 Додаток	28	
до	Положення	про	розкриття	інформації	емітентами	цінних	паперів	

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

емітента 
(для	опублікування	у	офіційному	друкованому	виданні)

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

"Новьюенерго"
2.	Ідентифікаційний	код	за	ЄДРПОУ	
емітента	

33789770

3.	Місцезнаходження	емітента 87000	Донецька	обл.	Нiкольський	
район,	смт.	Володарське	(нова	
назва	смт.	Нiкольське)	
вул.	Пушкiна,	буд.69

4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс	
емітента	

(044)253-94-82	

5.	Електронна	поштова	адреса	
емітента	

semenova@ifc.ip-pluss.com

6.	Адреса	сторінки	в	мережі	
Інтернет,	яка	додатково	використо-
вується	емітентом	для	розкриття	
інформації	

http://33789770.smida.gov.ua/

7.	Вид	особливої	інформації Вiдомостi	про	змiну	складу	
посадових	осiб	емiтента

2. Текст повідомлення
Повноваження	Директора	Гороховiк	Алiна	Дмитрiвна	 (паспорт:	 серiя	НЕ	

номер	448847	виданий	Пролетарським	РВ	ДМУ	УМВС	України	в	Донецькiй	
областi	 05.09.2006)	 припинено	 23.02.2018	 р.(дата	 вчинення	 дiї	 23.02.2018)	
Акцiями	 Товариства	 не	 володiє.	 Непогашеної	 судимостi	 за	 корисливi	 та	
посадовi	злочини	немає.	Cтрок,	протягом	якого	особа	перебувала	на	посадi	-	 
3	роки.	Рiшення	прийнято	Наглядовою	радою	протокол	№1	вiд	23.02.2018р.	
Директора	Гороховiк	Алiна	Дмитрiвна	(паспорт	НЕ448847,виданий	05.09.2006	
Пролетарським	РВ	ДМУ	УМВС	України	в	Донецькiй	областi	)	обрано	на	посаду	
23.02.2018	р.(дата	вчинення	дiї	23.02.2018)	Акцiями	Товариства	не	володiє.	
Непогашеної	 судимостi	 за	 корисливi	 та	 посадовi	 злочини	 немає.	Cтрок,	 на	
який	обрано	особу	-	згiдно	Статуту	Товариства,	iншi	посади,	якi	обiймала	ця	
особа	за	останнi	5	рокiв	-юрист,	юрисконсульт,	начальник	вiддiлу	по	роботi	з	
корпоративними	 клiєнтами,начальник	 вiддiлу	 реєстрацiї	 цiнних	 паперiв.	
Рiшення	прийнято	Наглядовою	радою	протокол	№1	вiд	23.02.2018р...

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

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

3.2.	Найменування	посади.
директор ____________ Гороховiк Алiна дмитрiвна

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо “НоВьЮЕНЕРГо”

 Додаток	28	
до	Положення	про	розкриття	інформації	емітентами	цінних	паперів	

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

тю) емітента 
(для	опублікування	у	офіційному	друкованому	виданні)

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

"Укргазотрейд"
2.	Ідентифікаційний	код	за	ЄДРПОУ	
емітента	

33717616

3.	Місцезнаходження	емітента 87500	м.	Марiуполь	вул.	Красноф-
лотська,	б.170

4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс	
емітента	

(0629)	35-93-25	(0629)	35-93-25

5.	Електронна	поштова	адреса	
емітента	

semenova@ifc.ip-pluss.com

6.	Адреса	сторінки	в	мережі	
Інтернет,	яка	додатково	використо-
вується	емітентом	для	розкриття	
інформації	

http://33717616.smida.gov.ua/

7.	Вид	особливої	інформації Вiдомостi	про	змiну	складу	
посадових	осiб	емiтента

2. Текст повідомлення
Повноваження	Директор	Гороховiк	Алiна	Дмитрiвна	(паспорт:	серiя	НЕ	

номер	448847	виданий	Пролетарським	РВ	ДМУ	УМВС	України	в	Донецькiй	
областi	05.09.2006)	припинено	23.02.2018	р.(дата	вчинення	дiї	23.02.2018).	
Акцiями	 Товариства	 не	 володiє.	 Непогашеної	 судимостi	 за	 корисливi	 та	
посадовi	 злочини	 немає.	 Cтрок,	 протягом	 якого	 особа	 перебувала	 на	
посадi		-	3	роки.	Рiшення	прийнято	Засiданням	Наглядової	Ради	протокол	
№1	вiд	23.02.2018.	Директор	Гороховiк	Алiна	Дмитрiвна	(паспорт:	серiя	НЕ	
номер	448847	виданий	Пролетарським	РВ	ДМУ	УМВС	України	в	Донецькiй	
областi	 05.09.2006)	 обрано	 на	 посаду	 23.02.2018	 р.(дата	 вчинення	 дiї	
23.02.2018).	 Акцiями	 Товариства	 не	 володiє.	 Непогашеної	 судимостi	 за	
корисливi	та	посадовi	злочини	немає.	Cтрок,	на	який	обрано	особу	-	визна-
чений	статутом	Товариства.	Iiншi	посади,	якi	обiймала	ця	особа	за	останнi	
5	рокiв	-	юрист,	юрисконсульт,	начальник	вiддiлу	по	роботi	з	корпоративни-
ми	 клiєнтами,	 начальник	 вiддiлу	 по	работi	 з	 цiнними	паперами.	Рiшення	
прийнято	Засiданням	Наглядової	Ради	протокол	№1	вiд	23.02.2018.

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

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

3.2.	Найменування	посади.
директор ____________ Гороховiк Алiна дмитрiвна
	 	 М.П.

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо “УКРГАЗоТРЕйд”

або	її	належним	чином	засвідчену	копію.	Якщо	представник	акціонера	має	
повноваження	представляти	інтереси	акціонера	без	довіреності	–	оригінали	
або	належним	чином	засвідчені	копії	статуту	та	документа	про	призначення	
на	посаду	особи,	яка	має	повноваження	представляти	інтереси	без	довіре-
ності.

Крім	того,	для	ознайомлення	з	документами	акціонер	(представник	акціо-
нера)	повинен	мати	при	собі	документ,	що	підтверджує	право	власності	ак-
ціонера	на	акції	Товариства	-	оригінал	виписки	про	стан	рахунку	в	цінних	
паперах,	складеної	зберігачем	на	дату	не	раніше	за	5	(п’ять)	робочих	днів	
до	дати	звернення	акціонера	(представника	акціонера)	з	вимогою	про	на-
дання	документів	для	ознайомлення.

9) Права та строк протягом якого акціонери можуть користуватися 
після відправлення/отримання повідомлення про проведення загальних 
зборів:

Кожен	з	Вас	(акціонерів),	у	письмовій	формі	та	з	дотриманням	вимог	за-
конодавства	та	з	врахуванням	вимог	Статуту	й	внутрішніх	документів	Това-
риства,	має	право	внести	пропозиції	та/або	зміни	щодо	питань,	включених	
до	проекту	порядку	денного/порядку	денного	зборів,	а	також	щодо	нових	
кандидатів	до	складу	органів	товариства,	кількість	яких	не	може	переви-
щувати	кількісного	складу	кожного	з	органів,	та	проекти	рішень	з	цих	питань,	
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.	

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,	містити	зміст	

пропозиції	до	питання	та/або	проекту	рішення	(питання	та	відповідні	про-
екти	рішень	з	цих	питань).	Пропозиції	щодо	кандидатів	у	члени	наглядової	
ради	акціонерного	товариства	мають	містити	інформацію	про	те,	чи	є	запро-
понований	кандидат	представником	акціонера	(акціонерів),	або	про	те,	що	
кандидат	пропонується	на	посаду	члена	наглядової	ради	-	незалежного	
директора,	а	також	кількість,	тип	та/або	клас	акцій,	що	належать	кандидату,	
який	пропонується	цим	акціонером	до	складу	органів	товариства.	Зміни	до	
проекту	порядку	денного/проекту	рішень	з	питань	порядку	денного	Загальних	
зборів	акціонерів	вносяться	лише	шляхом	включення	нових	питань	та	про-
ектів	рішень	із	запропонованих	питань.

На	письмові	звернення/запитання	акціонерів	щодо	питань,	включених	до	
проекту	порядку	денного	загальних	зборів	та	порядку	денного	загальних	
зборів	до	початку	проведення	загальних	зборів	-	Товариство	надає	письмо-
ві	відповіді.

10) Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій 
станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідо-
млення про проведення загальних зборів:  

Станом	на	дату	складання	переліку	осіб,	яким	надсилається	повідомлен-
ня	про	проведення	загальних	зборів,	а	саме	станом	на	06	лютого	2018	року	-	
загальна	кількість	простих	іменних	акцій	становить	1080561	штук,	з	них	
724784 шт.  є голосуючими	та	355777	шт.	є	не	голосуючими.

11) Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій 
станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах (станом на 29.03.2018р.):	розміщення	інфор-
мації	відбудеться	відповідно	до	законодавства.

Наглядова рада ПРАТ «ТЕРНІВСьКЕ»
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ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «МдЄ-2001» 
Приватне	 акціонерне	 товариство	 «МДЄ-2001»	 (код	 ЄДРПОУ:	 31838285,	

місцезнаходження:	Україна,	02660,	м.	Київ,	вулиця	Старосільська,	1,	надалі		–	
Товариство)	повідомляє	про	скликання	річних	Загальних	зборів	акціонерів	Това-
риства	(далі	–	Збори,	ЗЗА),	що	відбудуться	28 березня 2018 року о 11.00 за	
адресою:	Україна, 02660, м. Київ, вул. Старосільська, 1, кабінет Генераль-
ного директора. Реєстрація акціонерів	(їх	представників)	для	участі	у	Зборах	
буде	здійснюватися	28	березня	2017	року	за	адресою:	Україна,	02660,	м.	Київ,	
вул.	Старосільська,	1,	кабінет	Генерального	директора,	з	10.00	до	10.50.	Поча-
ток	Зборів	об	11.00.	Перелік	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	Зборах	То-
вариства,	буде	складений	станом	на	24.00	годину	22	березня	2018	року.
Порядок денний Зборів (перелік питань, що виносяться на голосування):

1.	Обрання	лічильної	комісії,	голови	та	секретаря	зборів.	Затвердження	
регламенту	роботи	Загальних	зборів.

2.	Звіт	Генерального	директора	Товариства	про	результати	фінансово	-	гос-
подарської	діяльності	товариства	за	2017	рік,	та	прийняття	рішення	за	наслідка-
ми	розгляду	звіту.	Визначення	основних	напрямків	діяльності	на	2018	рік.

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

4.	Звіт	Ревізора	Товариства	за	2017	рік	та	прийняття	рішення	за	наслід-
ками	розгляду	звіту.

5.	Затвердження	річного	звіту	та	балансу	Товариства	за	2017	рік.
6.	Затвердження	плану	розподілу	прибутку	і	збитків	Товариства.
7.	Прийняття	рішення	про	припинення	Приватного	акціонерного	товари-

ства	«МДЄ-2001»	шляхом	реорганізації	(перетворення)	у	Товариство	з	об-
меженою	відповідальністю	«МДЄ-2001».	

8.	Про	обрання	Голови	та	членів	Комісії	з	припинення	(перетворення)	
ПРАТ	«МДЄ-2001»	та	визначення	їх	повноважень.

9.	Про	затвердження	умов	та	порядку	перетворення	ПРАТ	«МДЄ-2001»	
у	Товариство	з	обмеженою	відповідальністю	«МДЄ-2001».	

10.	Про	затвердження	умов	оцінки	та	викупу	акцій	у	акціонерів,	які	голо-
сували	проти	прийняття	рішення	про	припинення	ПРАТ	«МДЄ-2001»	шля-
хом	реорганізації	(перетворення)	у	Товариство	з	обмеженою	відповідаль-
ністю	«МДЄ-2001».

11.	Про	затвердження	порядку	та	умов	обміну	акцій	Товариства	на	част-
ки	в	статутному	капіталі	товариства	–	правонаступника.	

12.	Про	затвердження	плану	перетворення	ПРАТ	«МДЄ-2001»	у	Товари-
ство	з	обмеженою	відповідальністю	«МДЄ-2001».

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	 4	 статті	 35	 Закону	 України	 «Про	
акціонерні	товариства»	-	www.mde-2001.kiev.ua.

На	дату	складання	переліку	осіб,	яким	надсилається	повідомлення	про	
проведення	Зборів	(19.02.2018	року),	загальна	кількість	простих	іменних	ак-
цій	Товариства	становить	592	штук,	із	них	голосуючих	акцій	-	586	080	штук.

Для	участі	у	Зборах	акціонерам	необхідно	мати	при	собі	паспорт,	а	пред-
ставникам	акціонерів	-	паспорт	і	довіреність	на	право	участі	у	Зборах,	оформле-
ну	згідно	з	вимогами	чинного	законодавства	України.	Порядок	участі	та	голосу-
вання	 на	 ЗЗА	 за	 довіреністю:	 після	 реєстрації	 та	 отримання	 бюлетенів	 для	

голосування	представник	голосує	і	фіксує	волевиявлення	в	бюлетені	для	голо-
сування	виключно	у	відповідності	до	наданих	йому	повноважень,	що	повинні	
бути	зазначені	в	довіреності	на	право	участі	у	ЗЗА,	оформлену	відповідно	до	
вимог	чинного	законодавства	України. Детально	щодо	участі	та	голосування	на	
зборах	представників,	акціонери	можуть	ознайомитись	у	ст.	39	ЗУ	«Про	акціо-
нерні	товариства». Права акціонерів: кожний	акціонер	має	право	внести	про-
позиції	щодо	питань,	включених	до	проекту	порядку	денного	ЗЗА,	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	ЗЗА,	а	щодо	кандидатів	до	складу	органів	това-
риства	-	не	пізніше	ніж	за	сім	днів	до	дати	проведення	зборів.	Пропозиції	щодо	
включення	нових	питань	до	проекту	порядку	денного	повинні	містити	відповідні	
проекти	рішень	з	цих	питань.	За	більш	детальною	інформацією	щодо	оформ-
лення,	подання	пропозицій	та	інших	прав,	наданих	акціонерам	після	отримання	
повідомлення	про	проведення	Зборів	до	дати	проведення	Зборів,	акціонери	ма-
ють	змогу	ознайомитись	в	ЗУ	«Про	акціонерні	товариства»	(ст.	36	та	38),	та/або	
звернутись	до	Товариства	за	уточненням	відповідної	інформації.	Ознайомитись	
з	документами	(матеріалами),	необхідними	для	прийняття	рішень	з	питань	по-
рядку	денного	Зборів,	акціонери	(їх	уповноважені	представники)	можуть	за	міс-
цезнаходженням	Товариства:	Україна,	02660,	м.	Київ,	вул.	Старосільська,	1,	ка-
бінет	Генерального	директора,	в	робочі	дні	(з	понеділка	по	п’ятницю)	з	09.30	до	
17.30,	а	в	день	проведення	Зборів	–	також	у	місці	їх	проведення.	Для	ознайом-
лення	з	документами	акціонер	(уповноважена	особа)	має	право	звернутися	із	
письмовою	заявою	за	відповідною	адресою	до	відповідальної	особи	Генераль-
ного	директора,	Юхимець	В.В.	–	тел.	0504699400.

основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ 
«МдЄ-2001» за 2017 рік

Найменування показника Період (тис. грн.)
звітний попередній

Усього	активів 11753,2 11954,0
Основні	засоби 9852,2 9886,0
Довгострокові	фінансові	інвестиції - -
Запаси 5,0 1,5
Сумарна	дебіторська	заборгованість 1678,9 1766,2
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 197,6 118,1
Нерозподілений	прибуток 52,9 103,8
Власний	капітал 11512,2 11563,1
Статутний	капітал 148,0 148,0
Довгострокові	зобов'язання - -
Поточні	зобов'язання 241,0 390,9
Чистий	прибуток	(збиток) (50,8) (247,6)
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 592000 592000
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) 3 3

Підтверджую	достовірність	інформації,	що	міститься	у	повідомленні.
Генеральний директор ПрАТ «МдЄ-2001» ________ В.В. Юхимець

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

емітента
(для	опублікування	в	офіційному	друкованому	виданні)

I. Загальні відомості
1.	Повне	найменування	
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "НАУКОВО-ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР 
"IНФОРМАЦIЙНI СИСТЕМИ"

2.	Код	за	ЄДРПОУ 24560488
3.	Місцезнаходження 39600,	Кременчук,	проспект	Свободи,	

будинок	4
4.	Міжміський	код,	телефон	та	
факс

(0536)	74-11-37	(0536)	79-61-30

5.	Електронна	поштова	адреса ntc@is.pl.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	
Інтернет,	яка	додатково	
використовується	емітентом	
для	розкриття	інформації

www.is-ntc.com

7.	Вид	особливої	інформації Відомості	про	зміну	власників	акцій,	яким	
належить:	10	і	більше	відсотків	простих	
акцій	акціонерного	товариства	(крім	
публічного	акціонерного	товариства).

II. Текст повідомлення
Громадська	органiзацiя	«Фонд	соцiального	захисту	«Злагода»,(	код	за	

ЄДРПОУ	23814679,	мiсцезнаходження:	Україна,	Полтавська	обл.,	м.	Кре-
менчук,	проспект	Свободи,	4,	голова	правлiння	Оксак	Олег	Iванович)	згiдно	

Статуту	та	рiшення	Загальних	зборiв	та	Правлiння	прийняла	рiшення	ви-
ступити	 учасником	 (спiвзасновником)	 нової	 юридичної	 особи	 
ТОВ	«ЄВРОАВТОМАТИЗАЦIЯ»	та	передати	в	рахунок	своєї	частки	до	ста-
тутного	капiталу	ТОВ	«ЄВРОАВТОМАТИЗАЦIЯ»	(	код	за	ЄДРПОУ	41473418,	
мiсцезнаходження:	Україна,	Полтавська	обл.,	м.	Кременчук,	проспект	Сво-
боди,	 4,	 офiс	 3,	 директор	 Оксак	 Олег	 Iванович)	 вклад	 у	 виглядi	 цiнних	
паперiв	 ПрАТ	 НТЦ	 «IНФОРМСИСТЕМИ»	 у	 розмiрi	 27088	 штук	
(53,625799%).	

Згiдно	 даних	 перелiку	 акцiонерiв,	 яким	 надсилатиметься	 письмове	
повiдомлення	про	проведення	загальних	зборах	акцiонерного	товариства	
станом	на	19.02.2018	року	(отримано	вiд	ПАТ	«Нацiональний	депозитарiй	
України»	 20.02.2018	 року),	 ТОВ	 «ЄВРОАВТОМАТИЗАЦIЯ»	 є	 власником	
53.625799%	акцiй	ПрАТ	НТЦ	«IНФОРМСИСТЕМИ».

Засновники	ГО	«Фонд	соцiального	захисту	«Злагода»	є	засновниками	
ТОВ	 «ЄВРОАВТОМАТИЗАЦIЯ»,	 ТОВ	 «ЄВРОАВТОМАТИЗАЦIЯ»	 є	
афiлiйованою	особою	до	ГО	«Фонд	соцiального	захисту	«Злагода»	та	вже	
є	власником	контрольного	пакета	акцiй	ПрАТ	НТЦ	«IНФОРМСИСТЕМИ»	.	
Згiдно	частини	дев’ятої	статтi	65	Закону	України	«Про	акцiонернi	товари-
ства»	 положення	 цiєї	 статтi	 не	 поширюються	 на	 особу	 (осiб,	 що	 дiють	
спiльно),	яка	внаслiдок	придбання	акцiй	акцiонерного	товариства	з	ураху-
ванням	кiлькостi	акцiй,	що	належать	 їй	та	 її	афiлiйованим	особам,	стала	
(прямо	або	опосередковано)	власником	контрольного	пакета	акцiй	товари-
ства,	у	разi	якщо	така	особа	на	дату,	передбачену	частиною	першою	цiєї	
статтi	вже	є	власником	контрольного	пакета	акцiй	з	урахуванням	кiлькостi	
акцiй,	що	належать	їй	та/або	її	афiлiйованим	особам.

Розмiр	частки	акцiонера	в	загальнiй	кiлькостi	акцiй	до	змiни	розмiру	па-

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо “НАУКоВо-ТЕХНIчНИй цЕНТР “IНфоРМАцIйНI СИСТЕМИ”
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Шановний	акціонер!

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«фІРМА «АЕРоШЛЯХБУд» 

(надалі	–	Товариство)
інформує	про	проведення	позачергових	загальних	зборів	акціонерів	

(надалі	-	Збори)
Дата	 та	 час	 початку	 і	 закінчення	реєстрації	 акціонерів	 (представників	

акціонерів)	для	участі	в	Зборах:	16	березня	2018	року	з	10	години	30	годин	
до	10	годин	45	хвилин

Дата	та	час	відкриття	(проведення)	Зборів:	16 березня 2018 року об 
11-00 годині

Місце	 реєстрації	 учасників	 та	 проведення	 Зборів: Україна, 01054, 
м.  Київ, вул. олеся Гончара, 57-Б 4–й поверх, офіс №1-3.

Місцезнаходження	 Товариства:	 Україна,	 03151,	 м.	 Київ,	 вул.	 Волин-
ська,		67.

Дата	складання	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	загаль-
них	зборах:	перелік	складається	станом	на	24	годину	за	три	робочих	дні	до	
дня	проведення	Зборів	12	березня	2018	року.

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

1.	Про	обрання	лічильної	комісії	Зборів	Товариства.
2.	Про	обрання	Голови	та	секретаря	Зборів.
3.	Про	прийняття	рішень	з	питань	порядку	проведення	Зборів	Товари-

ства.
4.	Про	зміну	місцезнаходження	Товариства.
5.	Про	визначення	основних	напрямів	діяльності	Товариства
6.	Про	внесення	змін	до	Статуту	Товариства	шляхом	викладення	його	у	

новій	редакції.
7.	Про	внесення	змін	до	Єдиного	державного	реєстру	юридичних	осіб,	

фізичних	осіб	-	підприємців	та	громадських	формувань.	
8.	Про	попереднє	надання	згоди	на	вчинення	значних	правочинів,	які	

можуть	вчинятися	Товариством	протягом	одного	року.
Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з 

проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку ден-
ного, а також інформацію, зазначену в ч.4 ст.35 Закону України «Про 
акціонерні товариства» - http://aerobud.emit.com.ua/aerobud/.

Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з 
якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних 
зборів:	Кожен	акціонер	може	ознайомитись	з	документами,	необхідни-
ми	для	прийняття	рішень	з	питань	порядку	денного,	за	місцезнаходжен-
ням	Товариства:	Україна,	03151,	м.	Київ,	вул.	Волинська,	67,	кімната	1	
кожного	робочого	дня	з	09.00	до	12.00	години,	а	в	день	проведення	за-
гальних	зборів	-	також	у	місці	їх	проведення.	Відповідальний	за	порядок	

ознайомлення	 акціонерів	 з	 документами	 головний	 бухгалтер	 Товари-
ства	Тесленко	С.І.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 За-
кону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом 
якого такі права можуть використовуватися:

-	 ознайомитися	 з	 документами,	 необхідними	 для	 прийняття	 рішень	 з	
питань	порядку	денного	(від	дати	надіслання	повідомлення	про	проведен-
ня	Зборів	до	дати	проведення	Зборів);

-	ознайомитися	з	проектом	договору	про	викуп	Товариством	акцій	(у	разі	
якщо	порядок	денний	Зборів	передбачає	голосування	з	питань,	визначених	
ст.	68	Закону	України	«Про	акціонерні	товариства»);

-	до	дати	проведення	Зборів	отримати	письмову	відповідь	на	письмові	
запитання	щодо	питань,	включених	до	проекту	порядку	денного	загальних	
зборів	та	порядку	денного	загальних	зборів;

-	вносити	пропозиції	щодо	питань,	включених	до	проекту	порядку	ден-
ного	Зборів	(не	пізніше	ніж	за	20	днів	до	дати	проведення	Зборів),	а	також	
щодо	 нових	 кандидатів	 до	 складу	 органів	 Товариства	 (не	 пізніше	 ніж	 за	
7	днів	до	дати	проведення	Зборів);

-	отримати	повідомлення	про	зміни	у	порядку	денному	не	пізніше	ніж	за	
10	до	дати	проведення	Зборів;

-	оскаржити	рішення	Товариства	про	відмову	у	включенні	його	пропо-
зицій	до	проекту	порядку	денного.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіре-
ністю:	 Акціонери	 можуть	 взяти	 участь	 у	 Зборах	 особисто	 або	 через	
упов	новаженого	представника.	Для	участі	в	Зборах	Вам	необхідно	мати	
при	собі:

-	документ,	що	посвідчує	особу	акціонера	чи	його	представника;
-	довіреність	на	право	участі	у	Зборах	(для	представників	юридичних	та	

фізичних	осіб).
Довіреність	на	право	участі	та	голосування	на	загальних	зборах,	ви-

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

Довіреність	на	право	участі	та	голосування	на	загальних	зборах	акціо-
нерного	товариства	може	містити	завдання	щодо	голосування.Надання	до-
віреності	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:	(044)	249-03-28.	

Наглядова Рада ПрАТ «фІРМА «АЕРоШЛЯХБУд»

кету	акцiй	-	53.625799%	(27088	шт).	
Розмiр	частки	акцiонера	в	загальнiй	кiлькостi	акцiй	пiсля	змiни	розмiру	

пакету	акцiй	–	0%	(0шт.).
Розмiр	частки	акцiонера	в	загальнiй	кiлькостi	голосуючих	акцiй	до	змiни	

розмiру	пакету	акцiй	–	53.625799%	(27088	шт	голосуючих	акцiй).
Розмiр	 частки	 акцiонера	 в	 загальнiй	 кiлькостi	 голосуючих	 акцiй	 пiсля	

змiни	розмiру	пакету	акцiй	-	0	%	(0	шт.	голосуючих	акцiй	).
Згiдно	 даних	 перелiку	 акцiонерiв,	 яким	 надсилатиметься	 письмове	

повiдомлення	про	проведення	загальних	зборах	акцiонерного	 товариства	
станом	на	19.02.2018	року	(отримано	вiд	ПАТ	«Нацiональний	депозитарiй	
України»	 20.02.2018	 року),	 ТОВ	 «ЄВРОАВТОМАТИЗАЦIЯ»	 є	 власником	
53.625799%	акцiй	ПрАТ	НТЦ	«IНФОРМСИСТЕМИ».

Засновники	ГО	«Фонд	 соцiального	 захисту	«Злагода»	 є	 засновниками	
ТОВ	 «ЄВРОАВТОМАТИЗАЦIЯ»,	 ТОВ	 «ЄВРОАВТОМАТИЗАЦIЯ»	 є	
афiлiйованою	особою	до	ГО	«Фонд	соцiального	захисту	«Злагода»	та	вже	є	
власником	 контрольного	 пакета	 акцiй	 ПрАТ	 НТЦ	 «IНФОРМСИСТЕМИ»	 .	
Згiдно	частини	дев’ятої	статтi	65	Закону	України	«Про	акцiонернi	 товари-
ства»	 положення	 цiєї	 статтi	 не	 поширюються	 на	 особу	 (осiб,	 що	 дiють	
спiльно),	яка	внаслiдок	придбання	акцiй	акцiонерного	товариства	з	ураху-
ванням	 кiлькостi	 акцiй,	що	належать	 їй	 та	 її	 афiлiйованим	особам,	 стала	

(прямо	або	опосередковано)	власником	контрольного	пакета	акцiй	товари-
ства,	у	разi	якщо	така	особа	на	дату,	передбачену	частиною	першою	цiєї	
статтi	вже	є	власником	контрольного	пакета	акцiй	з	урахуванням	кiлькостi	
акцiй,	що	належать	їй	та/або	її	афiлiйованим	особам.

Розмiр	частки	акцiонера	в	загальнiй	кiлькостi	акцiй	до	змiни	розмiру	па-
кету	акцiй	-	0%	(0шт.).	

Розмiр	частки	акцiонера	в	загальнiй	кiлькостi	акцiй	пiсля	змiни	розмiру	
пакету	акцiй	–	53.625799%	(27088	шт).	

Розмiр	частки	акцiонера	в	загальнiй	кiлькостi	голосуючих	акцiй	до	змiни	
розмiру	пакету	акцiй	–	0	%	(0	шт.	голосуючих	акцiй	).	

Розмiр	 частки	 акцiонера	 в	 загальнiй	 кiлькостi	 голосуючих	 акцiй	 пiсля	
змiни	розмiру	пакету	акцiй	-	53.625799%	(27088	шт	голосуючих	акцiй).

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

міститься	у	повідомленні,	та	визнає,	що	вона	несе	відповідальність	згідно	із	
законодавством.	
2.	Найменування	посади Оксак	Олег	Iванович
Голова	правлiння-директор (підпис) (ініціали	та	прізвище	керівника)

М.П. 20.02.2018
(дата)

Загальні збори акціонерів  
приватного акціонерного товариства «Каховський 

експериментальний механічний завод»  
відбудуться 10 квітня 2018 року о 10-00 годині за	адресою	:

м. Каховка, вул.Мелітопольська 1-Б
Реєстрація	акціонерів	та	їх	представників	починається	о	9-00	годині	та	

закінчується	о	10-00	годині.
ПоРЯдоК дЕННИй 

1.	Обрання	голови,	секретаря	загальних	зборів	та	лічильної	комісії	

2.	Звіт	голови	правління	та	результати	господарської	діяльності	за	2017	
рік.

Затвердження	річної	звітності.
3.	Затвердження	звіту	ревізійної	комісії	про	результати	перевірки	за	2017	

рік.	
4.	Затвердження	звіту	Наглядової	ради	за	2017	рік.	
5.	Затвердження	розподілу	прибутку	(	покриття	збитків)	ПрАТ	«КЕМЗ»	за	

2017	рік.	
6	Про	створення	спільного	підприємства.	

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо  
«КАХоВСьКИй ЕКСПЕРИМЕНТАЛьНИй МЕХАНІчНИй ЗАВод»
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Приватне	 Акціонерне	 Товариство	 «Дія»	 (Код	 ЄДРПОУ	 21486001)	
повідомляє	про	скликання	Загальних зборів акціонерів	,	які	відбудуться	
29 березня 2018 року о 13.00 годині за	 адресою: 03037, Київ, 
вул. братів Зерових (червонопартизанська) 14 В (офісні приміщення 
ПрАТ «дІЯ»).

Порядок денний 
Звіт	 Голови	 Правління	 за	 результатами	 господарської	 діяльності	1. 

Товариства	за	2017	рік.
Звіт	Ревізійної	комісії	про	фінансово-господарську	діяльність	Това-2. 

риства	за	2017	рік.
Затвердження	річного	фінансового	 звіту	 (Балансу)	Товариства	 за	3.	

2017	рік.
Реєстрація	акціонерів	(їх	представників)	здійснюватиметься	29	берез-

ня	2018	р.	з	12.00	до	12.50.	Акціонери	при	собі	повинні	мати	паспорт	або	
інший	документ	,	що	посвідчує	особу,	виписку	з	рахунку	в	цінних	паперах	
акціонерів	чи	Сертифікат	акцій	Товариства.	Представники	акціонерів	по-

винні	мати	документ	,	який	посвідчує	їх	повноваження	(Довіреність	оформ-
лену	відповідно	до	вимог	чинного	законодавства	України),	та	документ,	
який	посвідчує	особу.

Будь-який	з	акціонерів	має	право	внести	свої	пропозиції	щодо	порядку	
денного	Загальних	зборів	не	пізніше,	як	за	20	днів	до	їх	скликання	шляхом	
надання	їх	з	дотриманням	всіх	вимог	чинного	законодавства	в	письмовій	
формі	в	Правління	за	адресою	:	03037,	Київ,	вул.	братів	Зерових	(Черво-
нопартизанська)	14	В.	Пропозиції	акціонерів,	що	володіють	більш	як	
10	відсотками	голосів,	вносяться	до	порядку	денного	обов’язково.

До	дня	проведення	Загальних	зборів	акціонери	можуть	особисто	озна-
йомитися	з	документами,	пов’язаними	з	порядком	денним	за	нижче	на-
веденою	адресою.

З	усіх	питань	проведення	позачергових	Загальних	зборів	акціонерів	
звертатися	за	адресою:	03037,	Київ,	вул.	братів	Зерових	(Червонопарти-
занська)	14	В	(офісні	приміщення	ПрАТ	«ДІЯ»).	Довідки	за	телефонами:	
(044)	249-65-87.

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «дІЯ»

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 
"ЗАПоРIжВоГНЕТРИВ"

2.	Код	за	ЄДРПОУ 00191885
3.	Місцезнаходження 69106	м.	Запорiжжя	Пiвнiчне	шосе/

вулиця	Теплична,	буд.	22"Б"/1
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс (061)222-42-01	(061)222-42-12
5.	Електронна	поштова	адреса oksana.ryasnaya@metinvestholding.com
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	
Інтернет,	яка	додатково	викорис-
товується	емітентом	для	
розкриття	інформації

zaporozhogneupor.com

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

II. Текст повідомлення
05	лютого	ПРАТ	«ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ»	отримало	повiдомлення	вiд	

члена	Наглядової	 ради	ПРАТ	«ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ»	 (незалежного	ди-
ректора)	Гомана	Сергiя	Володимировича	щодо	припинення	виконання	ним	
своїх	 повноважень	 починаючи	 з	 21	лютого	 2018	року.Особою	не	 надано	
згоди	на	розкриття	паспортних	даних.	На	зазначенiй	посадi	особа	перебу-
вала	з	01.05.2016	року.	На	посаду	члена	Наглядової	ради	замiсть	особи,	
повноваження	якої	припинено,	нiкого	не	призначено	(не	обрано).	Часткою	
в	Статутному	капiталi	ПРАТ	«ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ»	не	володiє.	Непога-
шеної	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 	Бусько	Вiктор	Михайлович

(підпис) (ініціали	та	прізвище	
керівника)

М.П. 2018.02.22
(дата)

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

емітента
(для	опублікування	в	офіційному	друкованому	виданні)

I. Загальні відомості
1.	Повне	найменування	емітента ПУБЛIчНЕ АКцIоНЕРНЕ 

ТоВАРИСТВо 
"одЕСьКИй 
ПРИПоРТоВИй ЗАВод"

2.	Код	за	ЄДРПОУ 00206539
3.	Місцезнаходження 65481	Одеська	обл.,	мiсто	Южне	

Заводська,	3
4.	Міжміський	код,	телефон	та	
факс

(48)	758-6009/758-6008

5.	Електронна	поштова	адреса office@opz.odessa.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	
яка	додатково	використовується	емі-
тентом	для	розкриття	інформації

http://opz.odessa.net/

7.	Вид	особливої	інформації Інформація	про	зміну	складу	
посадових	осіб

II. Текст повідомлення
Вiдповiдно	до	ст.	237	Цивiльного	кодексу	України,	Законiв	України:	«Про	

акцiонернi	товариства»,	«Про	управлiння	об’єктами	державної	власностi»	
та,	 враховуючи	 рiшення	 загальних	 зборiв	 акцiонерiв	 АТ	 «ОПЗ»	 вiд	

25.04.2017	р.	(протокол	№1),	наказом	акцiонера	АТ	«ОПЗ»,	юридичної	осо-
би,	що	 володiє	 99,567%	 статутного	 капiталу,	 -	Фонду	 державного	майна	
України	вiд	22.02.2018	р.	№268	представником	ФДМУ	у	складi	Ревiзiйної	
комiсiї	АТ	«ОПЗ»	призначено	Грiненка	Вiктора	Володимировича	-	заступни-
ка	 начальника	 вiддiлу	 фiнансового	 планування	 Управлiння	 фiнансового	
планування	 та	 фiнансово-економiчного	 монiторингу	 господарської	
дiяльностi	Департаменту	планування	i	монiторингу	фiнансово-господарської	
дiяльностi	 та	 з	 питань	банкрутства	Фонду	державного	майна	України	 на	
строк	до	24.04.2020	р.

Не	 має	 простих	 iменних	 акцiй	 Товариства.	 Рiк	 народження	 –	 1973.	
Освiта	 вища.	 Iнформацiя	 про	 iншi	 посади,	 якi	 особа	 обiймала	 протягом	
останнiх	п'яти	рокiв:	з	травня	2017	–	головний	спецiалiст,	Фонд	державного	
майна	України;	квiтень	2016	–	квiтень	2017	–	начальник	вiддiлу	–	головний	
бухгалтер,	ДПI	у	Дарницькому	районi	ГУ	ДФС	у	м.	Києвi;	по	квiтень	2016	–	
заступник	начальника	вiддiлу	ГУ	ДФС	у	Полтавськiй	областi.

Вiдсутня	непогашена	судимiсть	за	корисливi	та	посадовi	злочини.	Керу-
ючись	ч.	2	ст.	32	Конституцiї	України,	особа	не	надала	згоди	на	розкриття	
паспортних	даних.

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

міститься	у	повідомленні,	та	визнає,	що	вона	несе	відповідальність	згідно	
із	законодавством.
2.	Найменування	посади Назаренко	Сергiй	Миколайович
Т.в.о.	Голови	Правлiння (підпис) (ініціали	та	прізвище	керівника)

М.П. 2018.02.23
(дата)

7.	Прийняття	рішення	про	відчуження	майна	товариства.	
8.	Прийняття	рішення	про	приведення	Статуту	та	Положень	Товариства	

у	відповідності	з	вимогами	Закону	України	«Про	акціонерні	Товариства».
2. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента 

- підприємства (тис. грн.)

Найменування	показника
період

 2017 
звітний	

2016
попередній

Усього	активів 	5248.5 	5417
Основні	засоби	 	2245.0 2503
Довгострокові	фінансові	інвестиції 	- 0
Запаси 	3003.5 	2914
Сумарна	дебіторська	заборгованість 	855.0 	759

Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 	6.9 4
Власний	капітал 	3449 3449
Статутний	капітал 	908 908
Нерозподілений	прибуток	(непокритий	збиток) 	-	2262.2 	-	2155
Довгострокові	зобов'язання 	- 0
Поточні	зобов'язання 	4571.1 	4514
Чистий	прибуток	(збиток)	 	-107.5 	+	651
Середньорічна	кількість	простих	акцій	(шт.) 	3631440 3631440
Кількість	власних	акцій,	викуплених	протягом	
періоду	(	шт)

0

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

0

Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	(осіб) 	55 	56
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ	ПІДПРИЄМСТВО	16365 15
2. ПРАТ АГРОПРОМТЕХНІКА 7
3.	 ПРАТ АГРОПРОМТЕХНІКА 8
4.	 ПРАТ АГРОПРОМТЕХНІКА 12
5.	 ПРАТ АО	КРАСНИЙ	ЧАБАН 14
6.	 ПРАТ БАХЧОВИК 25
7. ПРАТ БДЖОЛОАГРОСЕРВІС 24
8.	 ПАТ БЕРЕЗАНСЬКЕ 22
9.	 ПРАТ БЕРИСЛАВСЬКИЙ	ЗЗВ 23
10. ПРАТ БУДИНОК	ТОРГІВЛІ 22
11. ПРАТ БЦ	ЗЗБВ 19
12. ПАТ ВЕСТ	ФАЙНЕНС	ЕНД	КРЕДИТ	БАНК 6
13.	 ПРАТ ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНЕ	УПРАВЛІННЯ	№6 12
14.	 ПРАТ ВІННИЦЯФАРМАЦІЯ 17
15.	 ПРАТ ВО	ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ 10
16.	 АТ ДІГ 25
17. ПРАТ ДІЯ	 31
18.	 ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ	КОМБІНАТ	ХАРЧОВИХ	КОНЦЕНТРАТІВ 5
19.	 ПРАТ ДОМОБУДІВНИЙ	КОМБІНАТ	№4 11
20. ПРАТ ДОНЕЦЬККОКС 23
21. ПРАТ ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ 31
22. ПРАТ ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОМАШОПТТОРГ 15
23.	 ПРАТ ЗАПОРІЖСІЛЬГОСПТЕХНІКА 19
24.	 ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ	ВИРОБНИЧИЙ	АЛЮМІНІЄВИЙ	КОМБІНАТ 15
25.	 ПРАТ КАХОВСЬКИЙ	ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ	МЕХАНІЧНИЙ	ЗАВОД	 30
26.	 ПРАТ КИЇВСЬКИЙ	ЗАВОД	КОМУНАЛЬНОГО	МАШИНОБУДУВАННЯ	«КОММАШ» 14
27. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ	БАНК	«ЗЕМЕЛЬНИЙ	КАПІТАЛ» 24
28.	 ПАТ КОМПАНІЯ	«ЕЛЬБА» 15
29.	 ПРАТ КОМПАНІЯ	«ЕНЗИМ» 6
30.	 ПРАТ КОМПАНІЯ	«ЕНЗИМ» 6
31.	 ПАТ КОМПАНІЯ	«РАЙЗ» 16
32.	 ПРАТ ЛАДИЖИНСЬКИЙ	ЗАВОД	ЗБК 18
33.	 ПРАТ МДЄ-2001 29
34.	 ПАТ МЕГА-ГАРАНТ 22
35.	 ПАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ	ПІДПРИЄМСТВО	«СМІЛЯНСЬКИЙ	ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ	ЗАВОД» 10
36.	 ПРАТ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ	ЦЕНТР	«ІНФОРМАЦІЙНІ	СИСТЕМИ» 7
37.	 ПРАТ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ	ЦЕНТР	«ІНФОРМАЦІЙНІ	СИСТЕМИ» 29
38.	 ПРАТ НАЦІОНАЛЬНА	ГОМЕОПАТИЧНА	СПІЛКА	 22
39.	 ПРАТ НОВЬЮЕНЕРГО 28
40.	 ПРАТ ОБЛАСНИЙ	ЗАВОД	ЗАЛІЗОБЕТОННИХ	ВИРОБІВ	І	КОНСТРУКЦІЙ 16
41.	 ПАТ ОДЕСЬКИЙ	ПРИПОРТОВИЙ	ЗАВОД 31
42.	 ПРАТ ПАВЛОГРАДХЛІБ 24
43.	 ПРАТ ПІВДЕНДІПРОЦЕМЕНТ 25
44.	 ПРАТ ПІВНІЧНИЙ	ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ	КОМБІНАТ 9
45.	 ПРАТ ПРИАЗОВ’Є 16
46.	 ПРАТ ПРОМСНАБ 10
47.	 ПРАТ РІВНЕДЕРЕВ 5
48.	 ПАТ СОФІЯ 20
49.	 ПРАТ ТАЙГА 12
50.	 ПРАТ ТЕРНІВСЬКЕ 26
51.	 ПРАТ ТЮМЕНЬ-МЕДИКО-СМІЛА 9
52.	 ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ	ІНСТИТУТ	ПО	ПРОЕКТУВАННЮ	ПІДПРИЄМСТВ	ОБОРОННОЇ	ПРОМИСЛОВОСТІ	ТА	МАШИНОБУДУВАННЯ	

«УКРПРОМПРОЕКТ»
21

53.	 ПРАТ УКРГАЗОТРЕЙД 28
54.	 ПРАТ УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ 13
55.	 ПРАТ УКРПАПІРПРОМ 6
56.	 ПАТ УНІВЕРСАЛ	БАНК 14
57.	 ПРАТ ФІРМА	«АЕРОШЛЯХБУД»	 30
58.	 ПРАТ ФК	АПЕКС 10
59.	 ПРАТ ХЕРСОНКОМПЛЕКТ 16
60.	 ПРАТ ЦЕНТРАЛЬНИЙ	ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ	КОМБІНАТ 8
61.	 ПРАТ ШПОЛЯНСЬКИЙ	ЗАВОД	ПРОДТОВАРІВ 12
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