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ПРЕССЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ
Інформаційні повідомлення
та новини НКЦПФР
НКЦПФР відновила, зупинила, скасувала обіг
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комі
сії від 10.11.2015 №1843 (із змінами), на підставі п.п.1
п.4. гл. 1 розд. ІV Положення про порядок здійснення емі
сії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінан
сових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням
Комісії від 27.12.13р. № 2998, зареєстрованого в Мініс
терстві юстиції України 28.01.14р. за №171/24948 (зі змі
нами), та відповідно до документів, отриманих від
ТОВ  «Будспецсервіс», код за ЄДРПОУ: 32555547,
01103, м. Київ, вул. Михайла Драгомирова, 16, приміщ.
270, на скасування реєстрації випуску облігацій серії «ІІ»
у зв’язку з погашенням, скасовано реєстрацію випуску
облігацій ТОВ «Будспецсервіс» серії «ІІ». Свідоцтво
про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Будспецсервіс»
серії «ІІ» від 05.04.2013р. №52/2/2013, видане
02.08.2013р. Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку, анульовано – розпорядження
№25-КФ-С-О від 20 лютого 2018 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, п. 4 глави 1 роз

ділу ІV Положення про порядок здійснення емісії обліга
цій підприємств, облігацій міжнародних фінансових орга
нізацій та їх обігу, затвердженого рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня
2013 року №2998, зареєстрованого в Міністерстві юсти
ції України 28 січня 2014 року за №171/24948 (зі зміна
ми), та відповідно до документів, отриманих від
ТОВ «БУДСПЕЦСЕРВІС», код за ЄДРПОУ: 32555547,
вул. Михайла Драгомирова, 16, приміщ. 270, м. Київ,
01103, на скасування реєстрації випуску облігацій у
зв’язку з достроковим погашенням облігацій, скасовано
реєстрацію випуску облігацій ТОВ «БУДСПЕЦСЕРВІС»
серії КК. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій
ТОВ «БУДСПЕЦСЕРВІС» серії КК від 05.04.2013
№54/2/2013, видане 25.09.2013 Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпорядження №26-КФ-С-О від 21 лютого 2018 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, п. 4 глави 1 роз
ділу ІV Положення про порядок здійснення емісії обліга
цій підприємств, облігацій міжнародних фінансових орга
нізацій та їх обігу, затвердженого рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня
2013 року №2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та
відповідно до документів, отриманих від ТОВ «БУДСПЕЦ
СЕРВІС», код за ЄДРПОУ: 32555547, місцезнаходження:
вул. Михайла Драгомирова, 16, приміщ. 270, м. Київ,
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01103, на скасування реєстрації випуску облігацій у
зв’язку з достроковим погашенням облігацій, скасовано
реєстрацію випуску облігацій ТОВ «БУДСПЕЦСЕРВІС»
серії JJ. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій
ТОВ «БУДСПЕЦСЕРВІС» серії JJ від 05.04.2013
№53/2/2013, видане 13.12.2013 Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпорядження №27-КФ-С-О від 21 лютого 2018 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі
п. 8 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків ак
цій, затвердженого рішенням Національної комісії з цін
них паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28.05.2013 року за №822/23354 (зі змінами), відповідно
до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських форму
вань у формі Витягу від 16.02.2018 року №1003630046
про внесення 24.01.2018 року запису про початок про
цесу проведення спрощеної процедури державної реє
страції припинення ПАТ «Дніпроспецсільгоспмонтаж»
шляхом ліквідації та інформації, що отримано від депар
таменту НКЦПФР у Східному регіоні службовою запис
кою від 05.02.2018 року № 23/03/73/, скасовано реєстра
цію випуску акцій ПАТ «Дніпроспецсільгоспмонтаж»
(код за ЄДРПОУ: 00911204). Свідоцтво про реєстрацію
випуску акцій ПАТ «Дніпроспецсільгоспмонтаж» (код за
ЄДРПОУ00911204) від 05.11.2010 року № 1020/1/10, ви
дане Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку, анульовано – розпорядження №65-КФ-С-А від
20 лютого 2018 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі
п. 8 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків ак
цій, 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), відповідно до
відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських форму
вань у формі Витягу від 16.02.2018 року №1003630065
про внесення 23.01.2018 року запису про початок процесу
проведення спрощеної процедури державної реєстрації
припинення ЗАТ «ГУРТ» шляхом ліквідації та інформації,
що отримано від департаменту НКЦПФР у Східному регі
оні службовою запискою від 05.02.2018 року № 23/03/73,
скасовано реєстрацію випуску акцій ЗАТ «ГУРТ» (код за
ЄДРПОУ: 31792712). Свідоцтво про реєстрацію випуску
акцій ЗАТ «ГУРТ» (код за ЄДРПОУ: 31792712) від
23.05.2002 року № 72/04/1/02, видане Дніпропетровським
територіальним управлінням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку, анульовано – розпорядження № 66-КФ-С-А від 20 лютого 2018 року.
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* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Наці
ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
10.11.2015 №1843 (зі змінами), підпункту а) пункту 3 роз
ділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, за
твердженого рішенням Національної комісії з цінних па
перів та фондового ринку від 23.04.2013р. №737,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28.05.2013р. за №822/23354 (зі змінами), та відповідно
до документів, наданих Публічним акціонерним товари
ством «ЕРДЕ БАНК», 04070, м. Київ, вул. П.Сагайдачно
го/Ігорівська, буд.10/5, літ. А, код за ЄДРПОУ: 34817907,
на скасування реєстрації випуску акцій у зв’язку з лікві
дацією акціонерного товариства, скасовано реєстрацію
випуску акцій Публічного акціонерного товариства
«ЕРДЕ БАНК». Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій
Публічного акціонерного товариства «ЕРДЕ БАНК» від
20 серпня 2010 року №679/1/10, видане Державною ко
місією з цінних паперів та фондового ринку, дата видачі
25 січня 2011 року, анульовано – розпорядження
№67-КФ-С-А від 20 лютого 2018 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
т.в.о. директора департаменту корпоративного управління
та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Ко
місії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі п. 9
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, за
твердженого рішенням Національної комісії з цінних папе
рів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареє
строваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року
за № 822/23354 (зі змінами), відповідно до відомостей з
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та громадських формувань у формі ви
тягу від 20.02.2018 за № 1003642486 про припинення
02.02.2018 за судовим рішенням ПАТ «ГРАНІТНІ БУДІ
ВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ» (код за ЄДРПОУ: 35633203) (Судо
ве рішення про припинення юридичної особи у зв'язку з
визнанням її банкрутом, 25.01.2018, 02.02.2018,
905/2052/16, Господарський суд Донецької області) та вне
сення запису про державну реєстрацію припинення юри
дичної особи у зв'язку з визнанням її банкрутом; 02.02.2018
12701170015005574, та інформації, отриманої від ліквіда
тора Подофей С.В. (за вх.№4155 від 05.02.2018), скасова
но реєстрацію випуску акцій ПАТ «ГРАНІТНІ БУДІВЕЛЬНІ
МАТЕРІАЛИ» (код за ЄДРПОУ: 35633203). Свідоцтво про
реєстрацію випуску акцій ПАТ «ГРАНІТНІ БУДІВЕЛЬНІ МА
ТЕРІАЛИ» (код за ЄДРПОУ: 35633203) від 25.10.2007 року
№203/10/1/07, видане 07.07.2012 року Центральним тери
торіальним департаментом Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку, анульовано – розпорядження №68-КФ-С-А від 21 лютого 2018 року.
21.02.2018 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8,
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації посилання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПублічнЕ акціонернЕ товариствО «ПОЛТАВАПЛЕМСЕРВІС»
Акціонеру
ПАТ «ПОЛТАВАПЛЕМСЕРВІС»
ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення чергових Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «ПОЛТАВАПЛЕМСЕРВІС»
ПублічнЕ акціонернЕ товариствО «ПОЛТАВАПЛЕМСЕРВІС»
(далі - Товариство), ідентифікаційний код - 00703167, місцезнаходження –
Україна, 38782, Полтавська область, Полтавський район, село Горбанівка,
вулиця Миру, будинок 1, повідомляє про проведення чергових Загальних
зборів (надалі – Загальні збори), які відбудуться 28 березня 2018 року
о 10 - 00 год., за адресою: 38782, Полтавська область, Полтавський район, село Горбанівка, вулиця Миру, будинок 1, 1 поверх, актовий зал.
Перелік питань, що виносяться на голосування разом з проектом
рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань,
включених до проекту порядку денного:
1. Про обрання Голови та членів лічильної комісії Загальних зборів.
Проект рішення № 1: Створити Лічильну комісію Загальних зборів у
складі 3 (трьох) осіб та обрати до її складу наступних осіб:
Голова Лічильної комісії: Чикріз Ніна Василівна;
Члени Лічильної комісії: Манойло Ірина Іванівна та Кузнецова Надія Ві
кторівна.
2. Про затвердження порядку проведення Загальних зборів.
Проект рішення № 2: Затвердити наступний порядок проведення За
гальних зборів:
• Доповідь з питання – до 10 хвилин. Виступ – до 3 хвилин;
• Збори планується провести протягом 90 хвилин, без перерви;
• Запитання та пропозиції, що пов'язані з порядком денним Зборів по
давати до Президії через Секретаря Зборів у письмовому вигляді з
обов`язковим зазначенням особи, якій вони адресуються та з підписом і
прізвищем акціонера-автора питання чи пропозиції. Пропозиції та запитан
ня в іншій формі не приймаються та не розглядаються, за винятком пропо
зицій головуючого. Запитання, що не стосуються порядку денного, розгля
даються після вирішення питань порядку денного;
• Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосуван
ня;
• Акціонер або представник акціонера має право не брати участі в голо
суванні;
• Підрахунок голосів в залі проведення Зборів проводять члени Лічиль
ної комісії;
• Акціонер або представник акціонера має право залишити зал до за
кінчення Зборів. При цьому голоси, що він представляє, не будуть облікову
ватись при визначенні результатів голосування.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за результатами діяльності Товариства за 2017 рік.
Проект рішення № 3: Звіт Правління Товариства за результатами ді
яльності Товариства за 2017 рік затвердити та визнати роботу Правління
Товариства за 2017 рік задовільною.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за результатами проведених перевірок у 2017 році.
Проект рішення № 4: Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами
проведених перевірок у 2017 році затвердити та визнати роботу Ревізійної
комісії Товариства за 2017 рік задовільною.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової
ради Товариства за результатами діяльності Товариства за 2017 рік.
Проект рішення № 5: Звіт Наглядової ради Товариства за результатами
діяльності Товариства за 2017 рік затвердити та визнати роботу Наглядової
ради Товариства за 2017 рік задовільною.
6. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017
рік та порядку розподілу прибутку Товариства за 2017 рік.
Проект рішення № 6:
1. Річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік затвердити;
2. Прибуток Товариства за 2017 рік в сумі 897,0 тис. грн. розподілити на
ступним чином:
- 5,0% - направити в резервний фонд Товариства;
- 95% - направити на поповнення обігових коштів Товариства.
3. Дивіденди за 2017 рік акціонерам Товариства не виплачувати.
7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік та напрямків діяльності на 2018 рік.
Проект рішення № 7:
- річний звіт Товариства за 2017 рік затвердити;
- напрямки діяльності Товариства на 2018 рік затвердити.
8. Про розгляд висновку зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами
його розгляду.
Проект рішення № 8:
1. Затвердити висновок зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності
Товариства за 2017 рік, що було складено Товариством з обмеженою відпо
відальністю «Січень-Аудит (ідентифікаційний код 32996030, Номер i дата
видачi Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв,

виданого АПУ №3422 вiд 24.06.2004 року рiшення №136 АПУ, з термiном дiї
до 27.03.2019 року);
2. Ревізійній комісії Товариства посилити внутрішній контроль за фінан
совою діяльністю Товариства.
9. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради
Товариства.
Проект рішення № 9: Припинити повноваження Голови та членів На
глядової ради Товариства:
Голова наглядової ради: Громадянин України Бікеєв Роман Вікторович
(реєстраційний номер облікової картки 2739013714).
Члени наглядової ради:
- Громадянка України Деркач Інна Володимирівна (незалежний дирек
тор) (реєстраційний номер облікової картки 3165316364);
- Громадянка України Сластьон Світлана Валеріївна (незалежний дирек
тор) (реєстраційний номер облікової картки 3007518504);
- Громадянка України Карамушка Тетяна Володимирівна (реєстраційний
номер облікової картки 2605804668);
- Громадянин України Клемазов Володимир Миколайович (реєстрацій
ний номер облікової картки 2960312978).
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
Перелік кандидатів до складу Наглядової ради Товариства:
Члени Наглядової ради Товариства:
- Громадянин України Бікеєв Роман Вікторович (реєстраційний номер
облікової картки 2739013714);
- Громадянка України Деркач Інна Володимирівна (незалежний дирек
тор) (реєстраційний номер облікової картки 3165316364);
- Громадянка України Сластьон Світлана Валеріївна (незалежний дирек
тор) (реєстраційний номер облікової картки 3007518504);
- Громадянка України Карамушка Тетяна Володимирівна (реєстраційний
номер облікової картки 2605804668);
- Громадянин України Клемазов Володимир Миколайович (реєстрацій
ний номер облікової картки 2960312978).
11. Про затвердження умов цивільно – правових договорів, що
укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та уповноваження особи на їх укладання.
Проект рішення № 11:
- затвердити умови цивільно – правових договорів, що укладатимуться з
членами Наглядової ради Товариства;
- уповноважити Голову Правління Товариства Грабко Валентина Анато
лійовича на укладання цивільно – правових договорів з членами Наглядо
вої ради Товариства;
- зобов’язати Голову Правління Товариства Грабко Валентина Анатолійо
вича укласти цивільно – правові договори з членами Наглядової ради Това
риства протягом 10 (десяти) робочих днів з дати прийняття даного рішення.
12. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дня прийняття рішення.
Проект рішення № 12: Схвалити укладення Товариством протягом року
з дня прийняття даного рішення значних правочинів наступного характеру
та граничної сукупної вартості:
- характер правочинів: купівля – продаж нерухомого майна, рухомого
майна, товарів, у т.ч. на умовах комісії, посередницькі послуги, взяття на
себе фінансових зобов’язань, в т.ч. шляхом укладення кредитних договорів
різних видів, договорів поруки, майнової поруки, гарантії, застави, надання/
отримання позик, надання/отримання поворотної/безповоротної відсотко
вої/безвідсоткової фінансової допомоги;
- гранична сукупна вартість правочинів: 50 000 000, 00 (п’ятдесят мільйо
нів) гривень 00 копійок без ПДВ.
Доручити Голові Правління Товариства вирішити інші питання, пов’язані
з виконанням даного рішення Загальних зборів, та надати повноваження на
укладання відповідних правочинів.
Акціонер Товариства має право ознайомитись з матеріалами (проекти рі
шень, документи необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного,
тощо…), з якими він може ознайомитися під час підготовки до Загальних збо
рів, отримати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо пи
тань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку ден
ного загальних зборів до дати проведення загальних зборів, на наступний
робочий день з дати отримання Товариством запиту акціонера про необхід
ність отримання матеріалів для підготовки до Загальних зборів, з понеділка по
п’ятницю, з 9 – 30 - до 17 – 00 год., за адресою: Україна, 38782, Полтавська
область, Полтавський район, село Горбанівка, вулиця Миру, будинок 1, а в
день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення та протягом
3 (трьох) робочих днів з дати отримання Товариством запиту акціонера про
надання письмових відповідей щодо питань, включених до проекту порядку
денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, у разі якщо
більший строк не необхідний для підготовки відповідної письмової відповіді,
про що акціонера буде додатково буде повідомлено протягом 2 (двох) робочих
днів із зазначенням нового строку надання відповідної письмової відповіді.
Запит про отримання матеріалів, які акціонер може отримати під час під
готовки до Загальних зборів повинен містити:
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• П.І.Б. (найменування) акціонера;
• Кількість, тип та/або клас належних акціонеру акцій;
• Перелік матеріалів, які необхідні акціонеру, для підготовки до Загаль
них зборів.
Запит про надання письмових відповідей щодо питань, включених до
проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних
зборів повинен містити:
• П.І.Б. (найменування) акціонера;
• Кількість, тип та/або клас належних акціонеру акцій;
• Запитувана інформація щодо питань, включених до проекту порядку
денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.
Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріала
ми, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних збо
рів, за вчасне повідомлення акціонерів про проведення та про зміни у по
рядку денному Загальних зборів, надання письмових відповідей на письмові
запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного
загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення
загальних зборів – Голова Правління Грабко Валентин Анатолійович.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також по
відомлення про проведення загальних зборів, інформація про загальну
кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб,
яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів та ста
ном на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за
гальних зборах, перелік документів, що має надати акціонер (представник
акціонера) для його участі у загальних зборах: http://poltavaplemservis.pl.ua
Реєстрація акціонерів Товариства для участі у Загальних зборах прово
диться в день проведення загальних зборів з 09 години 00 хвилин по 09 го
дину 45 хвилин за місцем проведення загальних зборів акціонерів.
Перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних
зборах, згідно якого буде проводитися реєстрація акціонерів для участі у
Загальних зборах, складатиметься станом на 24.00 год., 22 березня
2018 року.
Для реєстрації учасникам Загальних зборів необхідно мати при собі пас
порт або документ, що його замінює; представникам акціонерів та юридич
ним особам – паспорт або документ, що його замінює, та довіреність,
оформлену у відповідності до чинного законодавства України або копія до
кументу (протокол, наказ) про призначення керівника юридичної особи.
Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю:
- акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування
на загальних зборах одному або декільком своїм представникам. Довіре
ність 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 уста
новою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондо
вого ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загаль
них зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою
особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на
право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства
може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку
денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рі
шення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах
представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо
голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування,
представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах
акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи
замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.
Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не
виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав дові
реність, замість свого представника.
Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону Украї
ни «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008, № 514-VI, якими вони можуть
користуватись після отримання повідомлення про проведення Загальних збо
рів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватись:
- від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до
дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати

акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для при
йняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у
робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних
зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загаль
них зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер
кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства, відповідальна за поря
док ознайомлення акціонерів з документами. У разі якщо порядок денний за
гальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 За
кону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство повинно
надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп
товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону
України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості і
загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.
- акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому
ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитан
ня акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загаль
них зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загаль
них зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на
всі запитання однакового змісту.
- кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до
проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також
щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може
перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не
пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного това
риства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім
днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових
питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень
з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерно
го товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований канди
дат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропону
ється на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.
Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради
акціонерного товариства відповідно до вищенаведеного абзацу, обов’язково
включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізви
ща відповідного кандидата.
- кожний акціонер має право оскаржити рішення товариства про відмову
у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду, однак таке
оскарження не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами
розгляду справи може постановити рішення про зобов’язання товариства
провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку
денного було безпідставно відмовлено акціонеру.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства 2017 рік (тис. грн.)
Найменування показника
період
попередній
звітний
2016 р.
2017 р.
Усього активів
7214
9578
Основні засоби
1578
2439
Довгострокові фінансові інвестиції
62
62
Запаси
1874
2214
Сумарна дебіторська заборгованість
2926
3908
Грошові кошти та їх еквіваленти
69
34
Нерозподілений прибуток
4328
5433
Власний капітал
7001
7749
Статутний капітал
2144
2144
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
213
1829
Чистий прибуток +(збиток-)
+1877
+897
Середньорічна кількість акцій (ел.)
8577720
8577720
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
48
52
Голова Правління 	В. А. Грабко

ПрАТ «Проектно-технологічний центр «Агрософт»

Повідомляємо, що Загальні збори ПрАТ «ПТЦ «Агрософт» відбудуться 30 березня 2018 року о 11-00 за адресою: м. Львів, проспект
В.Чорновола, 63а.
Порядок денний:
1. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності то
вариства за 2017 рік.
2. Звіт наглядової ради.
3. Звіт ревізора.
4. Затвердження річного звіту, балансу, розподілу прибутку (покриття
збитків) за 2017 рік.
5. Виплата (невиплати) дивідендів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль
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них зборах - 26.03.2018р.
Реєстрація учасників зборів з 10-00 до 10-50 в день скликання зборів за
місцем їх проведення. (Для реєстрації акціонерам Товариства необхідно
при собі мати паспорт, представникам акціонерів паспорт та доручення
оформлене відповідно до вимог чинного законодавства України). З матері
алами щодо проведення зборів акціонери можуть ознайомитись за адре
сою проведення в кабінеті адміністрації зборів в робочий час.. З проектом
рішень щодо порядку денного акціонери можуть ознайомитись на інтернет
сторінці http://agrosoft.bfg.lviv.ua/. Акціонерам Товариства передбачені пра
ва, відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону «Про цінні папери та фондо
вий ринок», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлен
ня про проведення загальних зборів.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Телефон для довідок: (032) 252-85-65. Посадова особа відповідальна за
порядок ознайомлення акціонерів з документами - голова наглядової ради
Шаблінська І.А.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ПТЦ
«Агрософт» за 2017рік
Найменування показника
Період
звітний попередній
Всього активів
1266
1174
Основні засоби
881
893
Дострокові фінансові інвестиції
----Запаси
20
41
Сумарна дебіторська заборгованість
176
140
Грошові кошти та їх еквіваленти
189
100

Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал
Дострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

324
562
310
70
83
0

242
562
310
60
65
0

0

0

15

15

Голова наглядової ради.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДIВНИЙ ЗАВОД»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА
РИСТВО «ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДIВНИЙ ЗАВОД»
2. Код за ЄДРПОУ: 14309572
3. Місцезнаходження: 18000 Україна, Черкаська обл., Соснiвський р-н,
м.Черкаси, вул. 30 рокiв Перемоги, буд. 5/1
4. Міжміський код, телефон та факс: 0(472) 66-28-79, 66-35-54
5. Електронна поштова адреса: 14309572@afr.com.ua, priborzavod@
ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть
ся емітентом для розкриття інформації: http://pribor.ck.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента
ІІ. Текст Повідомлення
Рішенням Наглядової ради ПрАТ «ЧПЗ» протокол №1/2018 від
19.02.2018 року припинено повноваження Члена дирекції - Комерційно
го директора Трегубова Валерія Леонідовича. Особа не надала згоду на

розкриття паспортних даних. Підстава для припинення повноважень: в
зв'язку з поданою заявою про звільнення за власним бажанням. Поса
дова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою у статутному
капіталі товариства. На посаді особа перебувала з 11.05.2017 року по
19.02.2018 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має.
Рішенням Наглядової ради ПрАТ «ЧПЗ» протокол №1/2018 від
19.02.2018 року обрано Членом дирекції - Комерційним директором
Чорнобай Тетяну Миколаївну. Особа не надала згоду на розкриття пас
портних даних. Особа обрана на посаду на невизначений термін (контр
акт діє впродовж строку повноважень обраного члена Дирекції Товари
ства). Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в
статутному капіталі товариства. Інші посади, які обіймала особа протя
гом останніх п'яти років: менеджер по роботі з замовником, менеджер,
начальник відділу. 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. Генеральний директор Колесник Андрій Валерійович
20.02.2018

ПрАТ «ГАЛЕНЕРГОБУДПРОМ»

Шановні акціонери ПрАТ «ГАЛЕНЕРГОБУДПРОМ»
(код за ЄДРПОУ 00110191)!
Дирекція Товариства повідомляє, що Загальні збори акціонерів Товари
ства відбудуться о 11.00 год. 11.04.2018 року за адресою місцезнаходжен
ня Товариства: вул. Заводська 27, с. Дуліби, р-н Стрийський, обл.
Львівська, Україна (актовий зал)
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах
акціонерів, станом на 24 годину 04 квітня 2018 року.
Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на
голосування):
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товари
ства.
3. Звіт Виконавчого органу (Директора) Товариства про фінансовогосподарську діяльність Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за
наслідками його розгляду.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за
наслідками його розгляду.
5. Затвердження Річного звіту та Балансу Товариства за 2017 рік.
6. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за
наслідками його розгляду.
7. Затвердження порядку розподілу прибутків (покриття збитків) Това
риства, про виплату дивідендів.
8. Прийняття рішень про схвалення укладених Товариством значних
правочинів.
9. Прийняття рішень про попереднє схвалення значних правочинів, які
можуть вчинятися Товариством протягом одного року.
10. Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися
Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів ак
ціонерів, щодо яких є заінтересованість.
Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів Товари
ства відбудеться 11 квітня 2018 року, з 10 .00 год. до 10.50 год., у приміщен
ні актового залу, за місцезнаходженням Товариства. Початок Загальних
зборів акціонерів Товариства о 11.00 хв.
Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі до
кумент, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – пас
порт та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством. Інформа
ція з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту

порядку денного Загальних зборів розміщена на власній веб-сторінці Това
риства: http://galenergobudprom.bfg.lviv.ua/ Від дати надіслання повідом
лення про проведення Загальних зборів до дня проведення Загальних збо
рів, акціонери Товариства можуть ознайомитися з матеріалами,
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних
зборів (у робочі дні) з 08 год. 10 хв. до 15 год. 40 хв. за місцезнаходження,
ІІ-й поверх адміністративної будівлі Товариства, кабінет юриста Товари
ства), а в день проведення Загальних зборів – у місці їх проведення у при
міщенні актового залу. Акціонерам Товариства передбачені права, відпо
відно до вимог статей 36 та 38 Закону «Про цінні папери та фондовий
ринок», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення
про проведення загальних зборів. Відповідальною особою за порядок
ознайомлення акціонерів із зазначеними матеріалами (документами) –
Прядко Оксана Михайлівна. Телефон для довідок: 0632160162.
Основні показники фінансово-господарської діяльності тис. грн.
Найменування показника
Період
Звітний
Попередній
2017 рік
2016 рік
Усього активів
76 865
57 840
Основні засоби
19 031
18 614
Довгострокові фінансові інвестиції
1 983
1 983
Запаси
17 616
14 080
Сумарна дебіторська заборгованість
8 430
8 655
Грошові кошти та їх еквіваленти
26 267
12 561
Нерозподілений прибуток
43 957
29 779
Власний капітал
55 919
41 745
Статутний капітал
264
264
Довгострокові зобов’язання
0
0
Поточні зобов’язання
20 946
16 095
Чистий прибуток (збиток)
13 964
5 446
Середньорічна кількість акцій (шт.)
5 269 740
5 269 740
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
195
215
ПрАТ «ГАЛЕНЕРГОБУДПРОМ»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» (надалі – Товариство)

інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі - Збори)
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 29 березня 2018 року з 13 годин 00
годин до 13 годин 45 хвилин
Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 29 березня 2018 року о
14-00 годині
Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: вул. Маршала
Бірюзова, 43А, м. Полтава, 36007, адмінприміщення товариства, ІV поверх, актова зала.
Місцезнаходження Товариства: вул. Маршала Бірюзова, 43А,
м. Полтава, 36007.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів 23 березня 2018 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування,
згідно з проектом порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про прийняття рішення з питань порядку проведення Зборів.
3. Про розгляд звіту Наглядової Ради Товариства про роботу за 2017 рік
та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Про розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансовогосподарської діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту.
5. Про розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про роботу
за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду таких висновків.
6. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів
за результатами його розгляду. Про затвердження річного звіту Товариства
за 2017 рік, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
7. Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за підсумками
роботи за 2017 рік.
8. Про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних
правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати
прийняття такого рішення на Зборах.
9. Про схвалення вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заін
тересованість.
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 Украї
ни «Про акціонерні товариства» - http://patpkz.com.ua.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Кожен ак
ціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі
шень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства:
вул. Маршала Бірюзова, 43А, м. Полтава, 36007, (ІІІ поверх, каб. № 1) кож
ного робочого дня з 09.00 до 12.00 години, а в день проведення загальних
зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайом
лення акціонерів з документами Директор Товариства.
Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом
якого такі права можуть використовуватися:
- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведен
ня Зборів до дати проведення Зборів);
- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі
якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених

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:

ТОВАРИСТВО «БМУ-27»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ

2. Код за ЄДРПОУ: 01271126
3. Місцезнаходження: 18000 місто Черкаси, вулиця Смiлянська, будинок 143
4. Міжміський код, телефон та факс: 0(472) 65-97-83, 65-97-83
5. Електронна поштова адреса: 01271126@afr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://bmu27.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 «БМУ-27» № 4-к від 19.02.2018 року звільнено з посади
головного бухгалтера Плакасову Людмилу Анатоліївну (підстава для звіль
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ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»);
- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові
запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних
зборів та порядку денного загальних зборів;
- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку ден
ного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також
щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7
днів до дати проведення Зборів);
- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за
10 до дати проведення Зборів;
- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропо
зицій до проекту порядку денного.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через 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 зборах
не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав дові
реність, замість свого представника. Телефони для довідок: (0532) 610-794.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
Період
Звітний Попередній
2017 р.
2016 р.
Усього активів
1069
1786
Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
1
Сумарна дебіторська заборгованість
967
953
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток
(766)
(39)
Власний капітал
1008
1735
Статутний капітал
1774
1774
Довгострокові зобов’язання
8
4
Поточні зобов’язання
53
47
Чистий прибуток (збиток)
-727
-648
Середньорічна кількість акцій (шт.)
7097600 7097600
Кількість власних акцій, викуплених протягом
19648
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
22
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
2
2
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 23 березня 2018р. (дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах) не уклали з депозитарною установою договір на
обслуговування рахунку в цінних паперах. Наглядова Рада

нення - заява про звільнення з роботи за власним бажанням Плакасо
вої Л.А. згідно ст. 38 КЗпП України), посадова особа не дала згоди на роз
криття паспортних даних. Особа не володіє акціями товариства, частка у
статутному капіталі товариства 0 %, розмір пакета акцій 0,00 грн. Особа
перебувала на посаді з 12.02.2015 року по 19.02.2018 року. Посадова осо
ба непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Наказом ПрАТ «БМУ-27» № 5-к від 19.02.2018 року призначено на по
саду головного бухгалтера Шульц Діну Вікторівну, посадова особа не дала
згоди на розкриття паспортних даних. Особа не володіє акціями товари
ства, частка у статутному капіталі товариства 0 %, розмір пакета акцій
0,00 грн. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: го
ловний бухгалтер. Особа призначена на посаду з 20.02.2018 року на неви
значений 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 Рудиченко Сергiй Миколайович
20.02.2018
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНе АКЦІОНЕРНе ТОВАРИСТВо «КИЇВСОЦБУД»

До уваги акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСОЦБУД»!
(код ЄДРПОУ 32426467)
Наглядова рада ПрАТ «КИЇВСОЦБУД» повідомляє, що чергові загальні
збори акціонерів ПрАТ «КИЇВСОЦБУД» (надалі – Товариство), (місцезна
ходження Товариства: 03680, м. Київ, вул. Софії Перовської, 10-Б) склика
ються на 26 березня 2018 р. за адресою: м. Київ, вул. Богданівська, 10,
поверх 2, каб. №25.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових Зборах, буде
складений станом на 24 годину 20.03.2018 р.
Початок реєстрації акціонерів – о 12 годині 00 хвилин, закінчення реє
страції – о 12 годині 45 хвилин. Початок Загальних зборів – о 13 годині
00 хвилин.
Порядок денний зборів:
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів.
2. Звіт виконавчого органу про діяльність Товариства у 2017 р.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2017 р.
4. Висновок Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність
Товариства у 2017 р.
5. Висновок зовнішнього аудиту про фінансово-господарську діяль
ність Товариства у 2017 р.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу
Товариства, звіту Наглядової ради Товариства, висновку Ревізійної комісії
Товариства та висновку зовнішнього аудиту.
7. Затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2017 р.
8. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2017 р.
Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до
порядку денного та інша обов`язкова інформація, згідно вимог ч.4 ст.35
Закону України «Про акціонерні товариства» розміщена на власному вебсайті Товариства за адресою: www. ksbud.com.ua.
До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися
з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден
ного, за адресою: м. Київ, вул. Богданівська, 10, поверх 2, каб. №25, в
робочі дні тижня з 09.00 до 18.00, тел. (044) 287-87-01. Посадова особа
Товариства, що відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з до
кументами – генеральний директор – Плахотний О.М.
Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому
порядку надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо
питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та по
рядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.
Можливе надання однієї загальної відповіді на всі питання однакового
змісту.
Акціонери в порядку, встановленому законодавством, мають право
вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного
та/або проекту рішення із запропонованих питань. Пропозиції вносяться
не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонер
ного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не
пізніше, ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції
щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні місти
ти відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у
члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформа
цію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера
(акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена на
глядової ради - незалежного директора.
Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного
товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найме
нування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних

йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також
кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропону
ється цим акціонером до складу органів товариства.
Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або біль
ше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до
проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядо
вої ради про включення питання до проекту порядку денного не вимага
ється, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного,
якщо вона подана з дотриманням вимог ЗУ «Про акціонерні товариства».
Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку ден
ного загальних зборів надсилається налядовою радою акціонеру протя
гом трьох днів з моменту її прийняття. У разі внесення змін до проекту
порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше, ніж
за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про
такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень,
що додаються на підставі рішень акціонерів.
Для реєстрації в якості учасників зборів акціонери-фізичні особи пови
нні надати документ, що посвідчує особу (паспорт), представники
акціонерів-фізичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт) дові
реність, засвідчену нотаріально чи іншим чином згідно законодавства
України. Представники акціонерів-юридичних осіб повинні надати: керів
ники – документ (витяг із документу) про їх призначення (обрання) на по
саду керівника юридичної особи-акціонера та документ, який посвідчує
особу (паспорт); інші представники – довіреність, засвідчену печаткою
підприємства та підписом керівника чи засвідчену іншим чином згідно з
законодавством, та документ, який посвідчує особу представника (пас
порт).
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства
(тис. грн.)
Найменування показника
період
2017 рік
2016 рік
звітний
попередній
Усього активів
26109
26030
Основні засоби
11503
11503
Довгострокові фінансові інвестиції
8
8
Запаси
14066
14066
Сумарна дебіторська заборгованість
480
312
Грошові кошти та їх еквіваленти
14
103
Нерозподілений прибуток
-48842
-45274
Власний капітал
-41482
-37914
Статутний капітал
231
231
Довгострокові зобов'язання
33540
32493
Поточні зобов'язання
34051
29925
Чистий прибуток (збиток)
-3568
-5902
Середньорічна кількість акцій (шт.)
231250
231250
Кількість власних акцій, викуплених протягом
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
6
7
(осіб)
Наглядова рада ПрАТ «КИЇВСОЦБУД»
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Генеральний директор 	О.М. Плахотний
22.02.2018 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КВІТИ УКРАЇНИ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА
РИСТВО «КВІТИ УКРАЇНИ»
2. Код за ЄДРПОУ: 16288397
3. Місцезнаходження: 04053, м.Київ, вул.Січових Стрільців, 49
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 486-66-16, 484-03-19,
486-92-00
5. Електронна поштова адреса: kvity@ukrpost.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет: 16288397.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових
осіб емітента.
II. Текст повідомлення
2.1.Згідно рішення засідання Наглядової ради товариства (Протокол
засідання Наглядової ради товариства №1 від 19.02.2018 року) припи
нено повноваження Голови правління товариства Осадчої Поліни Іва
нівни.

2.2.Згідно рішення засідання Наглядової ради товариства (Протокол
засідання Наглядової ради товариства №1 від 19.02.2018 року) Осадчу
Поліну Іванівну обрано на посаду Голови правління товариства термі
ном на три роки. Стаж керівної роботи 42 роки. Попередня посада та
місце роботи: Головне управління Державної інспекції по якості товарів,
інспектор. Володіння часткою в статутному капіталі товариства:
54,159000%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
немає. Змін у персональному складі посадових осіб не було. Згоди на
розкриття паспортних даних в друкованому виданні посадова особа не
надала.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід
но із законодавством:
Голова правління 	Осадча Поліна Іванівна
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНе АКЦІОНЕРНе ТОВАРИСТВо «УКРЕНЕРГОМОНТАЖ»

До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРЕНЕРГОМОНТАЖ»!
(код ЄДРПОУ 16403289)
Наглядова рада ПрАТ «УКРЕНЕРГОМОНТАЖ» повідомляє, що чергові
загальні збори акціонерів ПрАТ «УКРЕНЕРГОМОНТАЖ» (надалі – Товари
ство), (місцезнаходження Товариства: 02166, м. Київ, проспект Лісовий, 39)
скликаються на 26 березня 2018 р. за адресою: м. Київ, вул. Богданівська, 10, поверх 2, каб. №25.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових Зборах, буде
складений станом на 24 годину 20.03.2018 р.
Початок реєстрації акціонерів – о 10 годині 00 хвилин, закінчення реє
страції – о 10 годині 45 хвилин. Початок Загальних зборів – о 11 годині
00 хвилин.
Порядок денний зборів:
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів.
2. Звіт виконавчого органу про діяльність Товариства у 2017 р.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2017 р.
4. Висновок Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність
Товариства у 2017 р.
5. Висновок зовнішнього аудиту про фінансово-господарську діяльність
Товариства у 2017 р.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу
Товариства, звіту Наглядової ради Товариства, висновку Ревізійної комісії
Товариства та висновку зовнішнього аудиту.
7. Затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2017 р.
8. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2017 р.
9. Вчинення Товариством значних правочинів у 2018 році.
10. Надання повноважень на вчинення Товариством значних правочинів.
Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до
порядку денного та інша обов`язкова інформація, згідно вимог ч.4 ст.35 За
кону України «Про акціонерні товариства» розміщена на власному вебсайті Товариства за адресою:
www.ukrenergomontazh.com.ua.
До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися
з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден
ного, за адресою: м. Київ, вул. Богданівська, 10, поверх 2, каб. №25, в ро
бочі дні тижня з 09.00 до 18.00, тел. (044) 287-87-02. Посадова особа Това
риства, що відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з
документами – генеральний директор – Бородавко М.В.
Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому
порядку надає 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. Можли
ве надання однієї загальної відповіді на всі питання однакового змісту.
Акціонери в порядку, встановленому законодавством, мають право вно
сити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного та/
або проекту рішення із запропонованих питань. Пропозиції вносяться не
пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного
товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше,
ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо
включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити від
повідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени
наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про
те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів),
або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради незалежного директора.
Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного
товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найме

нування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних
йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також
кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропону
ється цим акціонером до складу органів товариства.
Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або біль
ше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до
проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядо
вої ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагаєть
ся, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо
вона подана з дотриманням вимог ЗУ «Про акціонерні товариства». Моти
воване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного
загальних зборів надсилається налядовою радою акціонеру протягом
трьох днів з моменту її прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку
денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше, ніж за 10 днів
до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни
та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що дода
ються на підставі рішень акціонерів.
Для реєстрації в якості учасників зборів акціонери-фізичні особи повин
ні надати документ, що посвідчує особу (паспорт), представники акціонерівфізичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність, за
свідчену нотаріально чи іншим чином згідно законодавства України.
Представники акціонерів-юридичних осіб повинні надати: керівники – до
кумент (витяг із документу) про їх призначення (обрання) на посаду керів
ника юридичної особи-акціонера та документ, який посвідчує особу (пас
порт); інші представники – довіреність, засвідчену печаткою підприємства
та підписом керівника чи засвідчену іншим чином згідно з законодавством,
та документ, який посвідчує особу представника (паспорт).

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

повідомляє, що 16.02.2018 р. отримало від Публічного акціонерного това
риства «Національний депозитарій України» Реєстр власників іменних цін
них паперів станом на «13» лютого 2018 року, на підставі чого емітенту
стало відомо про виникнення особливої інформації, а саме: відомостей
про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих ак
цій акціонерного товариства:
- пакет акцій «Фізична особа 1» до змін становив 45,192003% від за
гальної кількості акцій та 45,632% від загальної кількості голосуючих акцій,
після змін становить 0 % від загальної кількості акцій та 0% від загальної
кількості голосуючих акцій.
- пакет акцій «Фізична особа 2» до змін становив 51,778545% від за
гальної кількості акцій та 52,282% від загальної кількості голосуючих акцій,
після змін становить 0 % від загальної кількості акцій та 0% від загальної
кількості голосуючих акцій.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Директор
Ємець А. М.

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне
товариство «Полтавакультторг»

2. Код за ЄДРПОУ: 01553095
3. Місцезнаходження: 36034 м.Полтава, вул.Половки, 72
4. Міжміський код, телефон та факс: (0532) 66-84-44, (0532) 66-84-44
5. Електронна поштова адреса: kulttorg@astera.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: poltavakulttorg.ho.ua/index-1.html
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну власників
акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного това
риства (крім публічного акціонерного товариства)
ІІ. Текст Повідомлення
Приватне акцiонерне товариство «Полтавакультторг» (далі-Товариство)
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Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства
(тис. грн.)
Найменування показника
період
2017 рік
2016 рік
звітний
попередній
Усього активів
157034
138816
Основні засоби
4020
4761
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
14008
41454
Сумарна дебіторська заборгованість
75203
86968
Грошові кошти та їх еквіваленти
573
2653
Нерозподілений прибуток
100602
70854
Власний капітал
100623
70875
Статутний капітал
21
21
Довгострокові зобов'язання
30030
0
Поточні зобов'язання
26381
67941
Чистий прибуток (збиток)
29748
6273
Середньорічна кількість акцій (шт.)
104
104
Кількість власних акцій, викуплених протягом
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
264
588
(осіб)
Наглядова рада ПрАТ «УКРЕНЕРГОМОНТАЖ»
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Генеральний директор
М.В. Бородавко
22.02.2018 р.

№37, 22 лютого 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (надалі –

Товариство) інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі - Збори)
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 30 березня 2018 року з 13 годин
00 годин до 13 годин 45 хвилин
Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 30 березня 2018 року о
14-00 годині
Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: Україна, 41851,
Сумська область, Білопільський район,
с. Білани, вул. Привокзальна 5, кімната 1
Місцезнаходження Товариства: Україна, 41851, Сумська область,
Білопільський район, с. Білани, вул. Привокзальна 5.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів 26 березня 2018 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом
порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2.Про прийняття рішення з питань порядку проведення Зборів.
3.Про розгляд звіту Наглядової Ради Товариства про роботу за 2017 рік
та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Про розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансовогосподарської діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту.
5. Про розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про роботу
за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду таких висновків.
6. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів
за результатами його розгляду. Про затвердження річного звіту Товариства
за 2017 рік, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
7. Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за підсумками
роботи за 2017 рік.
8. Про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних
правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати
прийняття такого рішення на Зборах.
9. Про схвалення вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заін
тересованість.
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 Украї
ни «Про акціонерні товариства» - www.vhpp.com.ua.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Кожен
акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття
рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Укра
їна, 41851, Сумська область, Білопільський район, с. Білани, вул. Привок
зальна 5, (каб. № 1) кожного робочого дня з 09.00 до 12.00 години, а в день
проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний
за порядок ознайомлення акціонерів з документами Директор Товариства.
Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом
якого такі права можуть використовуватися:
- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведен
ня Зборів до дати проведення Зборів);
- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі
якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»

2. Код за ЄДРПОУ: 36061927
3. Місцезнаходження: 01004 місто Київ, бульвар Шевченка Тараса, бу
динок 11, приміщення 51.
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)2774709, 2774709.
5. Електронна поштова адреса: bank@europrombank.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.europrombank.kiev.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Рiшенням Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ
СТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» - далi Банк (Протокол
№ 20/02/2018 вiд 20.02.2018) у зв’язку iз змiною складу Правлiння Банку, на
пiдставi рiшення Комiтету Нацiонального банку України з питань нагляду та

ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»);
- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові
запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних
зборів та порядку денного загальних зборів;
- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку ден
ного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також
щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за
7 днів до дати проведення Зборів);
- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за
10 до дати проведення Зборів;
- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропо
зицій до проекту порядку денного.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через 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: (05443) 9–51–14.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
Період
Звітний Попередній
2017 р.
2016 р.
Усього активів
155536
155462
Основні засоби
136791
143579
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
563
519
Сумарна дебіторська заборгованість
14906
10853
Грошові кошти та їх еквіваленти
1
1
Нерозподілений прибуток
-13020
-1306
Власний капітал
41934
55708
Статутний капітал
615
615
Довгострокові зобов’язання
11879
13221
Поточні зобов’язання
98723
86533
Чистий прибуток (збиток)
-15021
-3221
Середньорічна кількість акцій (шт.)
2459604 2459604
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
77
81
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
26 березня 2018 р. (дата складення переліку акціонерів, які мають право на
участь у Зборах) не уклали з депозитарною установою договір на обслуго
вування рахунку в цінних паперах. Наглядова Рада
регулювання дiяльностi банкiв, нагляду (оверсайту) платiжних систем вiд
14.02.2018 № 33, на посаду члена Правлiння, вiдповiдального працiвника за
проведення фiнансового монiторингу призначено начальника Вiддiлу
фiнансового монiторингу Попову Iрину Олегiвну з 20 лютого 2018 року. Чле
ном Правлiння обрано на строк до закiнчення повноважень дiючого Правлiння –
до 04 квiтня 2018 року. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних
не надано; пакетом акцiй або часткою у статутному капiталi Банку не володiє;
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом
останнiх п’яти рокiв перебувала на посадах: старшого економiста, провiдного
економiста вiддiлу активних операцiй iндивiдуального бiзнесу Управлiння об
слуговування клiєнтiв, провiдного економiста вiддiлу фiнансового монiторингу
в ПАТ «Український Професiйний Банк»; головного економiста, начальника
Вiддiлу фiнансового монiторингу в ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Голова Правлiння Філенкова З.Ю.
21.02.2018
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№37, 22 лютого 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство
по газопостачанню та газифікації «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ»
ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних Загальних зборів акціонерів
Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» (надалі – «Товариство»), місцезнаходження
якого: 29000, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький,
просп. Миру, 41, повідомляє про проведення річних Загальних зборів ак
ціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори Товариства»)
29 березня 2018 року о 10.00 годині за адресою: м. Хмельницький,
просп. Миру, 41 (в актовому залі Товариства).
Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства буде
здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, по
чаток реєстрації - о 09.00, закінчення реєстрації - о 09.45.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За
гальних зборах Товариства - 23 березня 2018 р.
Перелік питань, включених до проекту порядку денного Загальних
зборів Товариства:
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів
Товариства.
4. Звіт Правління Товариства за 2017 рік.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту
Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсум
ками 2017 року.
10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на
2018 рік.
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом
затвердження його в новій редакції.
12. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збо
ри, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом
затвердження їх у новій редакції.
13. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради
Товариства.
14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з чле
нами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважу
ється на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами
Наглядової ради Товариства.
16. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії
Товариства.
17. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з чле
нами Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповноважу
ється на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами
Ревізійної комісії Товариства.
19. Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних
правочинів.
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного, а також інша інформація, що передбачена за
конодавством розміщена на веб-сайті Товариства за адресою:
https://km.104.ua/ .
Від дати надіслання цього повідомлення про проведення Загальних
зборів Товариства до дати проведення Загальних зборів Товариства,
акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідни
ми для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів
Товариства в порядку, передбаченому статтею 36 Закону України «Про
акціонерні товариства», у приміщенні Товариства за адресою: м. Хмель
ницький, просп. Миру, 41 (кім. 203), щоденно (крім суботи та неділі) з
10:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в
день проведення Загальних зборів Товариства - також у місці їх прове
дення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із
зазначеними документами є Голова правління Товариства. Контактна
особа – Щабельська Олена Георгіївна, головний фахівець з корпора
тивних відносин. Довідки за телефоном (0382) 71-14-80.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе
них до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також
щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не
може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції
вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів
Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізні
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ше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів Товариства.
Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного
повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо
кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інфор
мацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера
(акціонерів). Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів
Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (най
менування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу на
лежних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішен
ня, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату,
який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. У разі
внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство
не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів Товари
ства повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку передбаченому Ста
тутом Товариства.
Для реєстрації та участі у Загальних зборах Товариства акціонер по
винен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відпо
відну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.
Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Това
риства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими
посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвід
чуватися депозитарною установою у встановленому Національною комі
сією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право
участі та голосування на Загальних зборах Товариства від імені юридич
ної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це
її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування
на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосуван
ня, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів Товариства
із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголо
сувати. Під час голосування на Загальних зборах Товариства представ
ник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голо
сування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування,
представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах
Товариства на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на
право участі та голосування на Загальних зборах Товариства декільком
своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи
замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. Надання
довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах Товари
ства не виключає право участі на цих Загальних зборах Товариства
акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі,
якщо для участі в Загальних зборах Товариства з'явилося декілька пред
ставників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому
видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декіль
кох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах Товари
ства здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним
представником.
Загальна кількість акцій Товариства складає 368760 шт., загальна
кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення перелі
ку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних збо
рів Товариства складає 342063 шт.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2016 - 2017рр. (тис.грн.).
Найменування показника
період
2017р.*
2016р.
Усього активів
2160462
2002191
Основні засоби (за залишковою вартістю)
495987
487039
Запаси
4719
8004
Сумарна дебіторська заборгованість
1536498
1355152
Грошові кошти та їх еквіваленти
18048
52295
Нерозподілений прибуток (непокритий
60577
52565
збиток)
Власний капітал
281341
276172
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
5531
5531
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
257925
262010
Поточні зобов’язання і забезпечення
1621195
1464009
Чистий фінансовий результат: прибуток
8416
(10677)
(збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
368760
368760
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
22,82
(28,95)
акцію (грн)
* Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським висновком, буде надана на Загальних зборах Товариства.
ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство
по газопостачанню та газифікації «ВІННИЦЯГАЗ»
ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних Загальних зборів акціонерів
Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «ВІННИЦЯГАЗ» (надалі – «Товариство»), місцезнаходження якого:
21012, Україна, Вінницька область, м. Вінниця, пров. Костя Широцького,
буд. 24, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів
Товариства (надалі – «Загальні збори Товариства»)
29 березня 2018 року о 17.00 годині за адресою: м. Вінниця,
пров. Костя Широцького, буд. 24, (в актовому залі Товариства).
Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства буде
здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, по
чаток реєстрації - о 16.30, закінчення реєстрації - о 16.50.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За
гальних зборах Товариства - 23 березня 2018 р.
Перелік питань, включених до проекту порядку денного Загальних
зборів Товариства:
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів
Товариства.
4. Звіт Правління Товариства за 2017 рік.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту
Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсум
ками 2017 року.
10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на
2018 рік.
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом
затвердження його в новій редакції.
12. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збо
ри, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом
затвердження їх у новій редакції.
13. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради
Товариства.
14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з чле
нами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважу
ється на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами
Наглядової ради Товариства.
16. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії
Товариства.
17. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з чле
нами Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповноважу
ється на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами
Ревізійної комісії Товариства.
19. Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних
правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
20. Звіт Правління Товариства, щодо виконання вимог умов договору
купівлі-продажу пакета акцій Товариства за конкурсом від 18.09.2012 р.
№КПП-617 за 2017 рік.
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного, а також інша інформація, що передбачена за
конодавством розміщена на веб-сайті Товариства за адресою:
https://vn.104.ua/ .
Від дати надіслання цього повідомлення про проведення Загальних
зборів Товариства до дати проведення Загальних зборів Товариства, ак
ціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними
для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів Това
риства в порядку, передбаченому статтею 36 Закону України «Про акціо
нерні товариства», у приміщенні Товариства за адресою: : м. Вінниця,
пров. Костя Широцького, буд. 24, (відділ економічного планування,
кім.307), щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 16:00 год. (обідня
перерва з 12:00 год. до 12:45 год.), а в день проведення Загальних зборів
Товариства - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за по
рядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Голова
правління Товариства Кривак О.А.. Контактна особа – фахівець з корпо
ративних відносин, Редько Н.П.. Довідки за телефоном (0432) 68-81-82.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе
них до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також
щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не

може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вно
сяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів
Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше
ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів Товариства. Пропо
зиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні
містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо канди
датів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію
про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціо
нерів). Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товари
ства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменуван
ня) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому
акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кіль
кості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонуєть
ся цим акціонером до складу органів Товариства. У разі внесення змін до
проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за
10 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства повідомляє ак
ціонерів про такі зміни у порядку передбаченому Статутом Товариства.
Для реєстрації та участі у Загальних зборах Товариства акціонер по
винен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відпо
відну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.
Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Това
риства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими
посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвід
чуватися депозитарною установою у встановленому Національною комі
сією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право
участі та голосування на Загальних зборах Товариства від імені юридич
ної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це
її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування
на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосуван
ня, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів Товариства
із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголо
сувати. Під час голосування на Загальних зборах Товариства представ
ник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голо
сування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування,
представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах
Товариства на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на
право участі та голосування на Загальних зборах Товариства декільком
своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи
замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. Надання
довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах Товари
ства не виключає право участі на цих Загальних зборах Товариства
акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі,
якщо для участі в Загальних зборах Товариства з'явилося декілька пред
ставників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому
видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декіль
кох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах Товари
ства здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним
представником.
Загальна кількість акцій Товариства складає 5 200 186 шт., загальна
кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення перелі
ку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних збо
рів Товариства складає 5 097 131 шт.
ПАТ «ВІННИЦЯГАЗ»
Основні показники фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2016 - 2017рр. (тис.грн.).
Найменування показника
період
2017р.*
2016р.
Усього активів
2 531 581 2 341 943
Основні засоби (за залишковою вартістю)
672 894
665 718
Запаси
2 202
993
Сумарна дебіторська заборгованість
1 708 624 1 584 953
Грошові кошти та їх еквіваленти
22 397
25 658
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -75 132
- 30 131
Власний капітал
269 223
352 204
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
2 600
2 600
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
60 921
62 065
Поточні зобов’язання і забезпечення
2 201 439 1 927 674
Чистий фінансовий результат: прибуток
-44 999
90 123
(збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
5 200 186 5 200 186
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
- 8,65
17, 33
акцію (грн)

* Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським висновком, буде надана на Загальних зборах Товариства.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№37, 22 лютого 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

ЗАТ «ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ
«ЕНСО ГРУП»

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента – Закрите акціонерне товариство
«ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕНСО ГРУП»
1.2. Організаційно-правова форма -Закрите акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента - 08700, Київська обл., м.Обухів,
вул. Промислова, 9
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента - 32152837
1.5. Міжміський код та телефон - 8-044-503-01-20
1.6. Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента 1342 120 0000 000057
1.7. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію - 19.09.2002р.
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації – не має
1.9. Розмір статутного капіталу емітента. – 206300,00грн.
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента (тис. грн.)
Найменування показника
період
звітний попередній
Усього активів
0,0
0,2
Основні засоби (за залишковою вартістю)
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
0,6
0,0
Грошові кошти та їх еквіваленти
Власний капітал
-5,1
-2,9
Статутний капітал
206,3
206,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-223,1
-218,0
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
17,4
11,7
Чистий прибуток (збиток)
-5,1
-2,9
Середньорічна кількість акцій (шт.)
3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб
та його засновників (Не заповнюють емітенти – акціонерні товариства)

Інформація про посадових осіб
Голова правління – Сінькевич Дмитро Євгенович.
Інформація про засновників
Засновники: ТОВ «Престижбуд», код за ЄДРПОУ-30219134, частка
-95%; Даниленко Тетяна Олександрівна, частка -5%
4. Інформація про цінні папери емітента
Акції прості іменні. Форма випуску – документарна. Свідоцтво
№435/10/1/2002 від 28.11.2002року, видане Державною комісією з цінних
паперів та фондового ринку. Кількість акцій – 206300 шт. Номінальна
вартість – 1грн. на загальну суму - 206300,00грн. Протягом 2017 року
Акції ЗАТ «Холдингова компанія «ЕНСО ГРУП» не оберталися на ринках
цінних паперів. Цінні папери до лістингу не включалися, заяви про включення до лістингу не подавалися. Викуп акцій власної емісії та рішення
щодо додаткової емісії акцій не приймалися.
5. Інформація про зміну особи, яка веде облік справ власності на
цінні папери емітента у депозитарній системі України
Протягом року змін не відбувалось.
6. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо емітент - акціонерне товариство)
Чергові збори Закритого акціонерного товариства відбулися
25.01.2018року .
7. Інформація про дивіденди: - не сплачувалися
8. Інформація щодо аудиторського висновку
Аудиторський перевірку і висновок незалежних аудиторів про фінансо
ву звітність акціонерного товариства ЗАТ «Холдингова компанія «ЕНСО
Груп»- не проводило, в зв’язку з відсутністю господарської діяльності та
фінансування.
9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого
оприлюднення
Повний текст річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії розкрито
10. Підпис
10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної ін
формації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодав
ством.
10.2. Голова правління ___________
Д.Є.Сінькевич
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
12.02.2018р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЛАВУТСЬКИЙ СКЛОЗАВОД»
Повідомлення про проведення чергових загальних зборів
акціонерного товариства.
Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство
«Славутський склозавод»
(код ЄДРПОУ 00293522)
Місцезнаходження товариства: 30000,Хмельницька обл.,м.Славута,
вул.Острозька,68
Дата, час та місце проведення загальних зборів: « 11 » квітня 2018 року
об 12-00 годині за адресою: 30000, Хмельницька обл., м.Славута,
вул. Острозька, 68, кім. 1.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних
зборах: з 11-00 до 11-50 годин у день та за місцем проведення зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль
них зборах –«04» квітня 2018 р. станом на 24 годину.

Основні засоби

Проект порядку денного перелік питань, що виносяться на
голосування
1. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.
2.Обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів
акціонерів.
4.Звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяль
ності у 2017році. Затвердження звіту.
5. Звіт Наглядової ради. Затвердження звіту.
6. Звіт Ревізійної комісії. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комі
сії та балансу Товариства.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради,
Товариства та Ревізійної комісії. Визначення основних напрямків діяльнос
ті на 2018рік.
8. Затвердження порядку покриття збитків за 2017рік.
9. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 рік та затвердження
заходів за результатами його розгляду.

Нерозподіле
ний прибуток

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)
Показник
Період
Показник
Період
2017р. 2016р.
2017р.
2016р.
Усього активів
2189 2235 Статутний капітал
5830
5830
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Довгострокові
фінансові
інвестиції
Запаси
Сумарна
дебіторська
заборгованість
Грошові кошти
та їх еквівален
ти

Власний
капітал

1544

165

1638 Довгострокові
зобов’язання
Поточні
зобов’язання
229
94

198

138

-

700

765

1467

1467

Чистий прибуток
-6207
-6142
(збиток)
Середньорічна
23319464 23319464
кількість акцій (шт.)
Кількість власних
акцій, викуплених
протягом періоду
(шт.)
Загальна сума
коштів, витрачених
на викуп власних
акцій протягом
періоду
Чисельність
працівників на
кінець періоду
(осіб)

-

-

-

-
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Для участі у Загальних зборах необхідно мати: акціонерам – паспорт,
представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену відповідно
до вимог чинного законодавства України.
Кожний акціонер має право внести свої пропозиції щодо питань, вклю
чених до порядку денного Загальних зборів не пізніше, як за 20 днів до
дати проведення загальних зборів.
Пропозиції акціонерів, що володіють більш як 10 відсотками голосів,
вносять до порядку денного обов’язково. До дня проведення зборів акціо
нери можуть ознайомитися документами, пов’язаними з порядком денним,
за місцем знаходження Товариства.
Довідки за телефоном ( 03842) 7-03-33

Наглядова рада.

№37, 22 лютого 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство «Укроптбакалія»

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
До уваги акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Укроптбакалія»!
Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Укроптбакалія»
(код за ЄДРПОУ - 01553439, місцезнаходження: 14026, м. Чернігів,
вул. Любецька, 189, 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: 2 квітня 2018 року.
• Час проведення загальних зборів акціонерів: початок зборів
о 13.00 год.
• Місце проведення загальних зборів (із зазначенням номера кімнати,
офісу або залу, куди мають прибути акціонери): м. Чернігів, вул. Любець
ка, 189, приміщення їдальні (зал № 1).
2) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:
• Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні
збори акціонерів, проводиться у день проведення та за адресою прове
дення загальних зборів з 12:00 до 12:50.
• Час початку реєстрації акціонерів 12:00;
• Час закінчення реєстрації акціонерів 12:50.
3) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь
у загальних зборах:
27 березня 2018 року (станом на 24 годину).
4) Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного
голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку
денного:
1.Обрання Лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про
припинення їх повноважень.
2.Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів під
писати протокол річних загальних зборів акціонерів.
3.Звіт Правління Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за на
слідками його розгляду.
4.Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за
наслідками його розгляду.
5.Звіт 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 порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій
статті 35 Закону України «Про акціонерні Товариства»: http://01553439.
smida.gov.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, необхід
ними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних
зборів акціонерів Товариства, у робочі дні, робочі години за адресою:
м. Чернігів, вул. Любецька, 189, приймальня Голови Правління (кабінет
№ 1), а в день проведення річних загальних зборів акціонерів – у місці їх
проведення, за адресою: м. Чернігів, вул. Любецька, 189, приміщення
їдальні (зал № 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.Особа, відповідальна за порядок
ознайомлення акціонерів з документами, – Голова Правління Товариства
Стахов Юрій Вячеславович. Довідки за телефоном: (04622) 5-82-44.
7) Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та
38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть
користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених

до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а
також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких
не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції
вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів
акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товари
ства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Про
позиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні
містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандида
тів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити ін
формацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціоне
ра (акціонерів). Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів
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.
З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій
та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про
проведення загальних зборів акціонерів у строк до дати проведення за
гальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в ст. ст. 36 та 38 Закону
України «Про акціонерні товариства», а також звернутись до керівництва
Товариства для уточнення інформації.
8) Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:
Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути
фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповно
важена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи орга
нів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками
інших акціонерів товариства на загальних зборах. Представником акціо
нера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного то
вариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридич
ної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах,
видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадо
вими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися
депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність
на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної
особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її
установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на
загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування,
тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням
того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час го
лосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме
так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не
містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання
щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціо
нер має право видати довіреність на право участі та голосування на за
гальних зборах декільком своїм представникам.
Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі
необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт);
представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного зако
нодавства, або інші документи, що посвідчують повноваження представ
ника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт). В реєстрації акціо
нера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією у
разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифі
кують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника
акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представ
ника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.
9)Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн)*:
Найменування показника
Період
Звітний Попередній
2017 р.
2016 р.
Усього активів
57186
54386
Основні засоби (за залишковою вартістю)
55264
53247
Запаси
452
403
Сумарна дебіторська заборгованість
1296
589
Гроші та їх еквіваленти
45
26
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
26034
25350
Власний капітал
37782
37062
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
10668
10668
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
1644
1885
Поточні зобов’язання і забезпечення
17760
15439
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)
720
731
Середньорічна кількість акцій (шт.)
31640143 31640143
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0,02276
0,02310
(грн)
Наглядова рада ПрАТ «Укроптбакалія»

13

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№37, 22 лютого 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СКРІН»

03126, м. Київ, вул. Качалова, 5-а
повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів
Товариства, які відбудуться 30.03.2018 р. о 10:00
за адресою: м. Київ, вул. Качалова, 5-а
(офісне приміщення на 2-му поверсі контори ПрАТ «СКРІН»).
Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбуватиметься в
день та за місцем їх проведення з 9:00 до 9:45. Дата складання переліку
акціонерів, які мають право на
участь у загальних зборах – станом на 24 годину за три робочих дні до
дня проведення зборів (станом на 26.03.2018 р.)
Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Про порядок проведення загальних зборів.
4. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2017 рік та
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт аудитора за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками роз
гляду звіту.
6. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Това
риства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік. Затвердження розміру
дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проекта
ми рішень з питань проекту порядку денного: http://30721640.smida.gov.ua/.
З проектами документів, пов’язаних з порядком денним, акціонери можуть
ознайомитися в робочі дні: з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 16:00, за адре
сою: м. Київ, вул. Качалова, 5-а, приймальня ПрАТ «СКРІН». Посадова особа
Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа
ми – голова правління Коломійчук В.М. Довідки за телефоном: (44) 490-31-51.
Для участі у зборах необхідно мати: 1) для акціонера – документ, що
посвідчує особу (паспорт, тощо); 2) для представників (довірених осіб) –
документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо) та довіреність, оформлену
згідно з чинним законодавством, на передачу права участі на зборах.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного загальних зборів, у відповідності з чинним
законодавством.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
період
Найменування показника
звітний попередній
Усього активів
7861,9
7192,3
Основні засоби
7355,6
6838,1
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
2,7
2,7
Сумарна дебіторська заборгованість
98,5
129,3
Грошові кошти та їх еквіваленти
405,1
222,2
Нерозподілений прибуток
7264,6
6676,4
Власний капітал
7564,6
6976,4
Статутний капітал
300,0
300,0
Довгострокові зобов'язання
0
0
Поточні зобов'язання
279,1
200,4
Чистий прибуток (збиток)
588,2
632,3
Середньорічна кількість акцій (шт.)
60000
60000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
10
9

Шановні акціонери ПрАТ «Дрогобицьке
заводоуправління будівельних матеріалів»

Дирекція Товариства повідомляє, що Загальні збори акціонерів това
риства відбудуться 5 квітня 2018р. за адресою: 82100, Україна, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Трускавецька, 73 (актовий зал).
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у збо
рах акціонерів: станом на 24 год. 30.03.2018р.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів
акціонерів Товариства. 2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів
акціонерів Товариства. 3. Звіт Виконавчого органу (Директора) Товари
ства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік та
прийняття рішення за наслідками його розгляду. 4. Звіт Ревізійної комісії
Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження Річного звіту та Балансу Товариства за 2017 рік. 6. Звіт
Наглядової Ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслід
ками його розгляду. 7. Затвердження порядку розподілу прибутків Товари
ства, про виплату дивідендів. 8. Прийняття рішень про схвалення укладе
них Товариством значних правочинів. 9. Прийняття рішень про попереднє
схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протя
гом одного року. 10. Прийняття рішення про вчинення правочинів, які мо
жуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення За
гальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість.
Початок реєстрації учасників зборів о 09 год. 30 хв.,закінчення реєстрації о 10 год. 50 хв. Початок зборів о 11 год. 00 хв. Для участі у зборах
акціонерам при собі необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на За
гальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством. Акціонери
можуть ознайомитись з матеріалами щодо порядку денного за адресою
проведення зборів з понеділка по п’ятницю, з 8-00 до 16-30 год. Акціонерам
Товариства передбачені права, відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону
«Про цінні папери та фондовий ринок», якими вони можуть користуватися
після отримання повідомлення про проведення загальних зборів. З інфор
мацією щодо зборів та проекти рішень щодо кожного з питань, включених
до проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайту товариства
за адресою: dzubm.bfg.lviv.ua. Контактна особа – головний бухгалтер Хиро
вич Марія Володимирівна. Довідки за тел. (03244) 1-03-75.
Основні показники фінансово-господарської діяльності тис.грн.
Найменування показника
період
Звітний Попередній
2017 р.
2016р.
Усього активів
33220
34913
Основні засоби
32887
34433
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
8
387
Сумарна дебіторська заборгованість
206
92
Грошові кошти та їх еквіваленти
119
1
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
32816
34736
Статутний капітал
2198
2198
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
404
177
Чистий прибуток (збиток)
+25
+160
Середньорічна кількість акцій (шт.)
8793619
8793619
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
58
40
Директор ПрАТ «ДЗУБМ» 	Ріпак В.Р.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНIЧНИХ ВИРОБIВ»
Повідомлення
про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНIЧНИХ ВИРОБIВ»
2. Код за ЄДРПОУ:02971506
3. Місцезнаходження: 35600, м. Дубно, Млинiвська, 69
4. Міжміський код, телефон та факс: ( 03656) 3 27 98 ( 03656) 3 27 98
5. Електронна поштова адреса: dubenskyizavodhumovotekhnichnykhvyro
biv@drti.net.u
6. Адреса сторінки в мережіІнтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації:http://pat.drti.net.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента
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II. Текст повідомлення
Рiшенням виконавчого директора 20.02.2018 року (наказ № 52-к вiд
20.02.2018 року) головного бухгалтера Чугуєву Наталiю Федорiвну звiльнено
з посади за угодою сторiн. Згоду на розкриття паспортних даних особа не
надавала. Перебувала на посадi головного бухгалтера з 03.04.2017 року.
Акцiями товариства не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
На посаду замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.
III. Підпис
1.Особа, зазначенанижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Голова правлiння 		
Юрков Костянтин Юрiйович
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
21.02.2018
		
(дата)

№37, 22 лютого 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
емітента
2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження
4. Міжміський код, телефон
та факс
5. Електронна поштова
адреса
6. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково
використовується емітентом
для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації

ТОВАРИСТВО «Вiнниця
сервiспостач»

21730613
21022, мiсто Вiнниця, вулиця Гонти, 22-А
(0432) 61-00-32, (0432) 61-00-32
vinservispost@emitent.net.ua
http://servispoctach.at.ua

Відомості про припинення емітента
шляхом злиття, приєднання, поділу,
перетворення або банкрутства за
рішенням вищого органу емітента або суду

II. Текст повідомлення
Рiшення про припинення Приватного акцiонерного товариства «Вiнниця
сервiспостач» (надалi –Товариство) шляхом перетворення його в Товари
ство з додатковою вiдповiдальнiстю «Вiнницясервiспостач» прийнято поза
черговими Загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол № 1 вiд
20 лютого 2018 року), якi вiдбулися за адресою: 21022, мiсто Вiнниця, вулиця
Гонти, будинок 22- А, кiмната № 1, тобто за мiсцезнаходженням Товариства.
Кворум позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 20 лютого 2018 року:
для участi у позачергових Загальних зборах зареєструвалися акцiонери,
яким належить 36 882 голосуючих акцiй (голосiв), що становить
99,55 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi (37 050) голосуючих акцiй (голосiв).
Результати голосування: «За» - 36 882 голосiв, що становить
100 вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних зборах власникiв голосуючих
акцiй; «Проти» - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах;
«Утрималися» - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах.
Реорганiзацiя Приватного акцiонерного товариства «Вiнницясервiс
постач» буде проводитися вiдповiдно до чинного законодавства України,
плану, порядку та умов здiйснення перетворення Приватного акцiонерного
товариства «Вiнницясервiспостач» в Товариство з додатковою
вiдповiдальнiстю «Вiнницясервiспостач» iз збереженням спiввiдношення
кiлькостi акцiй, що було мiж акцiонерами у Статутному капiталi Товариства,
що перетворюється та передачею ним, згiдно з Передавальним актом,
усього майна, зобов’язань, прав та обов’язкiв, в тому числi Статутний
капiтал в сумi 3 310,50 гривень.

Обмеження термiну видачi акцiонерам документiв щодо пiдтвердження
їх прав власностi на частку у Статутному капiталi Товариства з додатковою
вiдповiдальнiстю «Вiнницясервiспостач» не допускаються.
Збитки при реорганiзацiї шляхом перетворення Приватного акцiонерного
товариства «Вiнницясервiспостач» в Товариство з додатковою
вiдповiдальнiстю «Вiнницясервiспостач» не передбачаються.
Голова комiсiї з припинення - Грущенко Сергiй Сергiйович, паспорт
серiї АА № 805032, виданий Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй
областi 10 червня 1998 року, iдентифiкацiйний номер 2124711775.
Член комiсiї:
- Куклiнський Олег Вячеславович, паспорт серiї АА № 405623, виданий
Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 13 сiчня 1997 року,
iдентифiкацiйний номер 2545511650.
Порядок i строк заявлення кредиторами вимог до Товариства (згiдно
вимог Статтi 82 Закону України «Про акцiонернi товариства» та Статтi 105
Цивiльного Кодексу України):
Строк для заявлення вимог кредиторiв - 2 мiсяцi (60 календарних днiв)
вiд дати оприлюднення повiдомлення на офiцiйному веб-сайтi Централь
ного органу Виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi Дер
жавної реєстрацiї юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громад
ських формувань.
Кредитор, вимоги якого до Акцiонерного товариства, дiяльнiсть якого
припиняється внаслiдок злиття, приєднання, подiлу, перетворення або з
якого здiйснюється видiл, не забезпеченi Договорами застави чи поруки,
протягом 20 днiв пiсля надiслання йому повiдомлення про припинення То
вариства може звернутися з письмовою вимогою про здiйснення на вибiр
Товариства однiєї з таких дiй: забезпечення виконання зобов’язань шляхом
укладення Договорiв застави чи поруки, дострокового припинення або ви
конання зобов’язань перед кредитором та вiдшкодування збиткiв, якщо
iнше не передбачено правочином мiж Товариством та кредитором.
У разi, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цiєю части
ною, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що вiн не вимагає
вiд Товариства вчинення додаткових дiй щодо зобов’язань перед ним.
Спосiб заявлення вимог кредиторiв – письмове звернення за
мiсцезнаходженням Приватного акцiонерного товариства «Вiнницясервiс
постач», а саме: 21022, мiсто Вiнниця, вулиця Гонти, будинок 24.
Голова комiсiї з припинення ПрАТ «Вiнницясервiспостач» Грущенко Сергiй Сергiйович
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
Директор Андрiйченко Вiктор Анатолiйович

21.02.2018

Приватне акціонерне товариство «АСНОВА ХОЛДИНГ»
Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «АСНОВА ХОЛДИНГ»
Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «АС
НОВА ХОЛДИНГ» (надалі – Товариство).
Місцезнаходження: 03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, буд. 27.
Дата, час та місце проведення Загальних зборів: 27 березня 2018 року
об 11-00 годині за адресою: 03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, 27,
адміністративна будівля (літера Ж,К), 5-й поверх, конференц-зал.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних
зборах: з 10-45 до 10-55 за місцем та у день проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загаль
них зборах – 21 березня 2018 року станом на 24 годину.
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерного товариства.
2. Обрання Голови і Секретаря Загальних зборів акціонерного товари
ства, затвердження регламенту та прийняття рішень з питань порядку про
ведення загальних зборів.
3. Розгляд Звіту Директора та річних результатів діяльності Товариства
за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Директора та
річних результатів діяльності Товариства.
4. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рі
шення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради.
5. Розгляд Звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прий
няття рішення за наслідками розгляду Звіту (висновків) Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
7. Затвердження розподілу прибутку і збитків (покриття збитків) Товари
ства за 2017 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затверджен
ня розміру річних дивідендів, порядку та строків їх виплати.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних пра
вочинів у 2018-2019 роках, а саме: надання згоди на укладення Товари
ством договорів про внесення змін та/або доповнень до Договору про на
дання кредитної лінії від 20.07.2012 року, укладеного з ПАТ «КРЕДІ
АГРІКОЛЬ БАНК» (надалі – Кредитний договір) відповідно до яких загаль

ний розмір кредитної лінії буде збільшено до 500 000 000 грн., до складу
позичальників буде включено ПСП ім. Т.Г. Шевченка, продовжено строк ко
ристування кредитною лінією на строк до 1 року та внесені інші зміни, які
будуть погоджені Товариством з ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», або про ви
кладення зазначеного договору в новій редакції або про укладення нового
договору про надання фінансування, та надання згоди на укладення Това
риством з ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» договору поруки, відповідно до
умов якого Товариство поручатиметься за виконання усіма позичальниками
зобов’язань перед Банком за Договором про надання кредитної лінії від
20.07.2012 року.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів, погодження укладення
значних правочинів та/або погодження укладених Товариством значних
правочинів.
10. Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)
Показник
Період
2017 р.
2016 р.
Усього активів
1 248 485 1 171 146
Основні засоби
3 659
3 364
Довгострокові фінансові інвестиції
1 114 520 974 703
Запаси
151
54
Сумарна дебіторська заборгованість
120 111
54 825
Грошові кошти та їх еквіваленти
144
544
Нерозподілений прибуток
977 168
945 735
Власний капітал
1 169 490 1 120 798
Статутний капітал
12 202
12 202
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
71 883
44 618
Чистий прибуток (збиток)
92 276
88 249
Середньорічна кількість акцій (шт.)
12 202
12 202
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
37
46
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація:
http://asnova.com/
Для участі у Загальних зборах необхідно мати: акціонерам – паспорт,
представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену відповідно
до вимог чинного законодавства України.
Кожний акціонер має право внести свої пропозиції щодо питань, включе
них до порядку денного Загальних зборів не пізніше, як за 20 днів до дати
проведення Загальних зборів.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть озна

йомитися під час підготовки до Загальних зборів: від дати надіслання повідом
лення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів
акціонери товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 10-00 до 15-00 за
адресою: 03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, буд. 27, адміністративна будівля
(літера Ж,К), 2-й поверх, юридичний відділ, а в день проведення Загальних збо
рів - також у місці їх проведення. Посадовою особою товариства, яка відповідає
за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Директор Гулієв У.Р.
Довідки за телефоном: (044) 452-9886
Наглядова рада

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ

Обмеження термiну видачi акцiонерам документiв щодо пiдтвердження
їх прав власностi на частку у Статутному капiталi Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю «Вiнницяпостач» не допускаються.
Збитки при реорганiзацiї шляхом перетворення Приватного акцiонерного
товариства «Вiнницяпостач» в Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
«Вiнницяпостач» не передбачаються.
Комiсiя з припинення Приватного акцiонерного товариства «Вiнниця
постач» призначена у складi 2-х осiб, персонально:
Голова комiсiї з припинення: Лiсова Ольга Федорiвна, паспорт серiї АВ
№ 038591, виданий Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi
22 листопада 1999 року, iдентифiкацiйний номер – 2161721227.
Член комiсiї: Хвойна Вiктор Юрiйович, паспорт серiї АА № 322931, ви
даний Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 13 серпня
1996 року, iдентифiкацiйний номер – 1869208014.
Порядок i строк заявлення кредиторами вимог до Товариства (згiдно
вимог Статтi 82 Закону України «Про акцiонернi товариства» та Статтi 105
Цивiльного Кодексу України):
Строк для заявлення вимог кредиторiв- 2 мiсяцi (60 календарних днiв)
вiд дати оприлюднення повiдомлення на офiцiйному веб-сайтi Централь
ного органу Виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi Дер
жавної реєстрацiї юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громад
ських формувань.
Кредитор, вимоги якого до Акцiонерного товариства, дiяльнiсть якого
припиняється внаслiдок злиття, приєднання, подiлу, перетворення або з
якого здiйснюється видiл, не забезпеченi Договорами застави чи поруки,
протягом 20 днiв пiсля надiслання йому повiдомлення про припинення То
вариства може звернутися з письмовою вимогою про здiйснення на вибiр
Товариства однiєї з таких дiй: забезпечення виконання зобов'язань шляхом
укладення Договорiв застави чи поруки, дострокового припинення або ви
конання зобов'язань перед кредитором та вiдшкодування збиткiв, якщо
iнше не передбачено правочином мiж Товариством та кредитором.
У разi якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цiєю части
ною, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що вiн не вимагає
вiд Товариства вчинення додаткових дiй щодо зобов'язань перед ним.
Спосiб заявлення вимог кредиторiв – письмове звернення за
мiсцезнаходженням Приватного акцiонерного товариства «Вiнницяпостач»,
а саме: 21022, мiсто Вiнниця, вулиця Гонти, будинок 24.
Голова комiсiї з припинення ПрАТ «Вiнницяпостач» Лiсова Ольга
Федорiвна
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
Директор Синиця Костянтин Борисович
21.02.2018

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження
4. Міжміський код, телефон та
факс
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторінки в мережі Інтер
нет, яка додатково використову
ється емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації

ТОВАРИСТВО
«ВIННИЦЯПОСТАЧ»

01880658
21022, мiсто Вiнниця, вулиця Гонти, 24
(0432) 61-00-78, (0432) 61-00-78
par@vinpost.pat.ua
http://www.vinpost.pat.ua/

Відомості про припинення емітента
шляхом злиття, приєднання, поділу, пе
ретворення або банкрутства за рішен
ням вищого органу емітента або суду

II. Текст повідомлення
Рiшення про припинення Приватного акцiонерного товариства
«Вiнницяпостач» (надалi –Товариство) шляхом перетворення його в Това
риство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Вiнницяпостач» прийнято позачер
говими Загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол № 22 вiд
20 лютого 2018 року), якi вiдбулися за адресою: 21022, мiсто Вiнниця, вули
ця Гонти, будинок 24, кабiнет № 2 адмiнiстративного корпусу, тобто за
мiсцезнаходженням Товариства.
Кворум позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 20 лютого 2018 року:
для участi у позачергових Загальних зборах зареєструвалися акцiонери,
яким належить 114 773 голосуючих акцiй (голосiв), що становить
67,24 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi (170 682) голосуючих акцiй (голосiв).
Результати голосування: «За» - 114 773 голосiв, що становить 100
вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних зборах власникiв голосуючих
акцiй; «Проти» - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах;
«Утрималися» - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах.
Реорганiзацiя Приватного акцiонерного товариства «Вiнницяпостач»
буде проводитися вiдповiдно до чинного законодавства України, плану, по
рядку та умов здiйснення перетворення Приватного акцiонерного товари
ства «Вiнницяпостач» в Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
«Вiнницяпостач» iз збереженням спiввiдношення кiлькостi акцiй, що було
мiж акцiонерами у Статутному капiталi Товариства, що перетворюється та
передачею ним, згiдно з Передавальним актом, усього майна, зобов’язань,
прав та обов’язкiв, в тому числi Статутний капiтал в сумi 44 703,25 гривень.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КОМПЛЕКС ВIДПОЧИНКУ «ЗАIР»

(код ЄДРПОУ 20614164, адреса місцезнаходження: 08200, Київ
ська обл., м. Iрпiнь, вул. Грибоєдова, 15) повідомляє про проведення поза
чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 12 березня 2018 року
за адресою: Київська обл., м. Iрпiнь, вул. Грибоєдова, 15, приміщення
ПрАТ «Комплекс відпочинку «ЗАІР», зал засідань. Реєстрація акціоне
рів (їх представників) відбудеться з 10.30 до 10.50 в день проведення та за
місцем проведення зборів. Початок зборів о 11.00. Дата складання пере
ліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, 3 березня 2018 року.
Порядок денний (перелік питань, які виносяться на голосування):
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів. При
йняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загаль
них зборах акціонерів.
4. Про припинення ПрАТ «Комплекс відпочинку «ЗАІР», шляхом
перетворення-реорганізації в товариство з обмеженою відповідальністю.
5. Обрання Голови та членів комісії з припинення товариства, шляхом
його перетворення.
6. Затвердження плану перетворення товариства, визначення порядку
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та умов перетворення-реорганізації.
7. Затвердження порядку та умов обміну акцій акціонерного товариства
на частки у статутному капіталі товариства, що створюється.
8. Затвердження порядку та умов викупу акцій у акціонерів у відповід
ності до умов проведення перетворення-реорганізації.
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: Київська обл., м. Iрпiнь, вул. Грибоєдо
ва, 15, каб. директора, у робочі дні (понеділок, четвер) з 10.00 до 13.00. та
вдень проведення зборів за місцем проведення зборів у посадової особи –
Директора Ярошенко І. В.
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.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проекта
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
https://20614164.smida.gov.ua.
Довідки за телефоном (04597) 62-2-48.
Директор ПрАТ «КОМПЛЕКС ВIДПОЧИНКУ «ЗАIР»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

приватне акціонерне товариство
«Хмільницька швейна фабрика
«Лілея»

(код за ЄДРПОУ 00308637, місцезнаходження: 22000, Вінницька область, місто Хмільник, вулиця Пушкіна, будинок 78/1, ел.поштова адреса - par@00308637.pat.ua; тел./факс(04338)22747).
Дата та час проведення річних Загальних зборів акціонерів: 27 березня 2018 року о 10.00 год.
Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: 22000, Вінницька область, місто Хмільник, вулиця Пушкіна, будинок 78/1, адмінбудинок, кімната засідань (кімната засідань нумерації не має).
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних За
гальних зборах товариства: з 9 год.00 хв. до 9 год. 50 хв.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних
Загальних зборах станом на 24 годину 21.03.2018 року.
Для участі у Загальних зборах акціонер повинен мати документ, що
посвідчує особу.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування
на Загальних зборах своєму представникові (або кільком представникам)
та має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника
на Загальних зборах. Надання довіреності не позбавляє його права участі
на цих Загальних зборах замість свого представника. Довіреність, видана
фізичною особою, посвідчується нотаріусом а також може посвідчуватися
депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на
Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом.
Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, акціо
нер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту по
рядку денного Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного
Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища
(найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій,
змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.
Перелік питань, включених до проекту порядку деного:
1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних
зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження по
рядку голосування.
3. Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність
Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами пере
вірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, прий
няття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Реві
зійної комісії Товариства.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітнос
ті Товариства за 2017 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товари
ства за 2017 рік.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової
ради.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової
ради, встановлення розміру їх винагороди.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної
комісії.
12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Затвердження умов договорів з головою та членами Ревізійної ко
місії, встановлення розміру їх винагороди.
14. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з
головою та членами Наглядової ради, з головою та членами Ревізійної
комісії.
15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна
чних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як
одного року з дати прийняття такого рішення.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інфор
мація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату
складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведен
ня Загальних зборів - www.00308637.pat.ua.
Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть
ознайомитися з матеріалами під час підготовки до загальних зборів у ро
бочі дні, робочий час за адресою Товариства: 22000, Вінницька область,
місто Хмільник, вулиця Пушкіна 78/1, адмінбудинок, бухгалтерія, (нумера
ція кабінетів відсутня), а в день зборів - за місцем їх проведення.
Відповідальна – голова Наглядової ради Любасюк Валентина Семе
нівна, телефон для довідок (04338) 2-27-47.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Директор ПрАТ «ЛІЛЕЯ» Матюх Анатолій Володимирович.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МЕДІАГРУП НОВІ ПРОЕКТИ»

(Код за ЄДРПОУ 24451003) повідомляє про втрату оригіналу свідоцтва
про реєстрацію випуску акцій за реєстраційним номером 80/05/1/10 від
09.06.2010р. видане Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку, на загальну суму 80 000,00 грн., 400 простих іменних акцій, номі
нальною вартістю 100,00 грн., форма існування бездокументарна.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ

АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "БЕРЕЗНIВСЬКЕ ПТАХОПIДПРИЄМСТВО"
2. Код за ЄДРПОУ - 02780479
3. Місцезнаходження - 34663, Рівненська обл., Березнівський р-н, с.
Кургани вул. Шляхова, буд. 6
4. Міжміський код, телефон та факс - (03653) 5-56-23, (03653) 5-56-24
5. Електронна поштова адреса - berezneptashka@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації - berezneptashka.pat.ua
7. Вид особливої інформації - Зміна складу посадових осіб емітента.
II. Текст повідомлення
На підставі наказу № 5 "Про припинення трудового договору" від
20.02.2018 року відбулося звільнення головного бухгалтера ПрАТ "Березнівське птахопідприємство" Дмишук Інни Миколаївни за згодою сторін на
підставі поданої Дмишук І.М. заяви про звільнення. Дмишук Інна Миколаївна не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних. Акціями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 6 років 1 місяць. Станом на 20.02.2018 року на посаду головного бухгалтера нікого
не призначено. Посада вакантна.
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 Сердюк Марина Миколаївна. 20.02.2018 року.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“САД”

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "САД"
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00412458
емітента
3. Місцезнаходження емітента
62485 Харкiвська обл., Харкiвський
район, село Мала Рогань
вулиця Яблунева, будинок 29
4. Міжміський код, телефон та факс (057)76-808-76 (057)760-16-84
емітента
5. Електронна поштова адреса
cad@ft.net.ua
емітента
6. Адреса сторінки в мережі
http://sad.nr-avers.com.ua/
Інтернет, яка додатково використо
вується емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації
Вiдомостi про змiну складу
посадових осiб емiтента
Посадова особа Головний бухгалтер Страшко Наталiя Анатолiївна
(паспорт: ММ №729816 виданий Роганським СВМ УМВСУ в Харкiвськiй
областi, 30.10.2000р.) звiльнено з посади 16.02.2018р. вiдповiдно до на
казу №60 вiд 16.02.2018р. у зв’язку iз звiльненням за власним бажанням.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого особа
перебувала на посадi: з 02.04.2010 року.
Посадова особа: Головний бухгалтер Руснак Василь Iванович (пас
порт: серiя КР №187343 виданий Кiцманським РВ УМВС України в
Чернiвецькiй областi, 10.04.1997р.) призначено на посаду 16.02.2018р.
вiдповiдно до наказу №64-0000000053 вiд 16.02.2018р., термiном - без
строково з 16.02.2018р. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протя
гом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: ТОВ «ВЕРА», головний бухгал
тер; ТОВ «ВЕРА», фiнансовий директор.
Голова правлiння ____________ Саксонов Максим Михайлович
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№37, 22 лютого 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Акціонерна компанія «Харківобленерго»

До уваги акціонерів
Акціонерної компанії «Харківобленерго» (далі – Товариство)
(код ЄДРПОУ 00131954),
місцезнаходження товариства: Україна, 61037, Харківська обл., м.
Харків, вул. Плеханівська, 149.
Повідомляємо Вас про проведення позачергових загальних зборів
АК «Харківобленерго»
відповідно до ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства»!
Місце реєстрації учасників та проведення позачергових загальних збо
рів: 61037, м. Харків, вул. Барабашова, 6, кімната 213 (приміщення актово
го залу).
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників
акціонерів) для участі у позачергових загальних зборах: 12.03.2018, з 08
години 30 хвилин до 09 години 30 хвилин.
Дата та час відкриття (проведення) позачергових загальних зборів:
12.03.2018 о10 годині 00 хвилин.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у позачерго
вих загальних зборах, встановлена 03.03.2018 (станом на 24 годину).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ (Перелік питань):
1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Това
риства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів Товари
ства.
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових за
гальних зборів Товариства.
4. Прийняття рішення про виділ з АК «Харківобленерго» нового акціо
нерного товариства.
5. Про порядок і умови виділу.
6. Про створення приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут».
Звертаємо увагу, що відповідно до чинного законодавства акціонери
Товариства не мають право вносити пропозиції по порядку денного цих по
зачергових загальних зборів Товариства!
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою http://www.
oblenergo.kharkov.ua.
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного позачергових загальних зборів, акціонери АК «Харківобленерго»
можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення
до дати проведення позачергових загальних зборів щоденно (крім суботи
та неділі), з 08 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин (в п’ятницю – до
15 годин 45 хвилин, обідня перерва з 12 години 00 хвилин до 12 години
45 хвилин), за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 149, кімната 314, а в
день проведення позачергових загальних зборів – також у місці їх прове
дення з 08 годин 30 хвилин до 09 годин 30 хвилин.
Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами,
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є фінансо
вий директор АК «Харківобленерго» Бардась Андрій Анатолійович.
Телефон для довідок: (057) 740-11-26, (057) 740-10-46, факс:
(057) 731-24-86, е - mail: kanc@obl.kh.energy.gov.ua
Товариство до початку позачергових загальних зборів у встановленому
ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитан

ня акціонерів щодо питань, включених до порядку денного позачергових
загальних зборів до дати проведення позачергових загальних зборів. Това
риство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового
змісту.
Для реєстрації та участі в позачергових загальних зборах акціонерам
необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, також - дові
реність або інші документи, які посвідчують право представника на участь
у позачергових загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодав
ства України.
Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на позачерго
вих загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або упов
новажена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави
чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює
управління державним чи комунальним майном.
Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть
бути представниками інших акціонерів Товариства на позачергових загаль
них зборах Товариства.
Акціонер має право призначити свого представника постійно або на
певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого пред
ставника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.
Повідомлення акціонером Виконавчого органу Товариства про призна
чення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за
допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про
електронний документообіг.
Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних
зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими
посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчу
ватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією
з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі
та голосування на позачергових загальних зборах від імені юридичної осо
би видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її уста
новчими документами.
Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних
зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань,
порядку денного позачергових загальних зборів із зазначенням того, як і за
яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на
позачергових 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 позачергових загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
У разі, якщо для участі в загальних зборах з`явилося декілька представ
ників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана
пізніше.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування
на позачергових зборах декільком своїм представникам.
Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого пред
ставника на позачергових загальних зборах акціонерного товариства.
Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових
загальних зборах не виключає право участі на цих позачергових загальних
зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Наглядова рада АК «Харківобленерго»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕДТЕХСЕРВІС»
ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні
цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ
СТВО «МЕДТЕХСЕРВІС»
Код за ЄДРПОУ: 23154929
Місцезнаходження: 04073, м. Київ, проспект Степана Банде
ри, буд. 21-Б
Міжміський код, телефон та факс: (044) 464-49-72, (044) 464-49-72
Електронна поштова адреса: svsi54@emitent.net.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://medtechservice.com.ua
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента
II. Текст повідомлення
Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «МЕДТЕХСЕР
ВІС» (Протокол №20/02/18 від 20.02.2018 р.) відбулися наступні зміни
складу посадових осіб емітента:
Обрано. Голова комісії з припинення (перетворення) – Тураєв Ігор
Дмитрович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не
надано) з 20.02.2018 р. у зв’язку з припиненням товариства шляхом ре
організації у ТОВ та на підставі рішення Загальних зборів акціонерів
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(Протокол №20/01/18 від 20.02.2018 р.). Строк, на який призначено осо
бу – до закінчення процедури реорганізації. Часткою в статутному капі
талі емітента не володіє. Відсутня непогашена судимість за корисливі та
посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх
п'яти років: з 06.04.2018р. по теперішній час Генеральний директор
ПрАТ «Медтехсервіс». З 27.026.2012р. по 31.05.2017р. Директор
ПрАТ «Візус» та ТОВ «Компанія Візус» (за сумісництвом).
Обрано. Член комісії з припинення (перетворення) – Ткаченко Марія
Петрівна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не нада
но) з 20.02.2018 р. у зв’язку з припиненням товариства шляхом реорганіза
ції у ТОВ та на підставі рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол
№20/02/18 від 20.02.2018 р.). Строк, на який призначено особу – до закін
чення процедури реорганізації. Часткою в статутному капіталі емітента не
володіє. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.
Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з
29.04.2012р. по теперішній час головний бухгалтер ПрАТ «Медтехсервіс».
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід
но із законодавством.
Голова комісії з припинення (перетворення) Тураєв Ігор Дмитрович
21.02.2018р.

№37, 22 лютого 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕДТЕХСЕРВІС»
ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні
цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
I. Загальні відомості
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА
РИСТВО «МЕДТЕХСЕРВІС»
Код за ЄДРПОУ: 23154929
Місцезнаходження: 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери,
буд. 21-Б
Міжміський код, телефон та факс: (044) 464-49-72, (044) 464-49-72
Електронна поштова адреса: svsi54@emitent.net.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://medtechservice.com.ua
Вид особливої інформації: Відомості про припинення емітента
шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства
за рішенням вищого органу емітента або суду
II. Текст повідомлення
20 лютого 2018 року Загальними зборами акціонерів ПрАТ «МЕД
ТЕХСЕРВІС» (Протокол №20/02/18 від 20.02.2018 р.) у зв’язку з не
обхідністю зменшення витрат, пов’язаних з обслуговуванням такої
організаційно-правової форми як Приватне акціонерне товариство,
підвищення оперативності прийняття рішень вищим органом управ
ління з питань діяльності товариства було прийняте рішення про
припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕД
ТЕХСЕРВІС» шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ МЕДТЕХСЕРВІС». «За»
таке рішення проголосували 9 185 голосів (100% голосів присутніх
на зборах), «проти» – 0 голосів (0% голосів присутніх на зборах),
«утримались» – 0 голосів (0% голосів присутніх на зборах).
Повне найменування юридичної особи правонаступника – ТОВА
РИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ МЕД
ТЕХСЕРВІС».

До правонаступника переходять всі активи та зобов’язання ПРИ
ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕДТЕХСЕРВІС». Роз
мір статутного капіталу правонаступника – 1 721 885,94 грн.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕДТЕХСЕРВІС», що
прийняло рішення про реорганізацію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНО
ГО ТОВАРИСТВА «МЕДТЕХСЕРВІС» шляхом перетворення в ТОВА
РИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ МЕД
ТЕХСЕРВІС» здійснює конвертацію акцій в частки ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ МЕДТЕХСЕР
ВІС» та розподіляє серед його учасників.
Відсотковий розмір частки власника акцій у статутному капіталі
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕДТЕХСЕРВІС»,
що реорганізується, має дорівнювати відсотковому розміру його
частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідаль
ністю, що створюється під час реорганізації.
Розмір частки учасника в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ МЕДТЕХСЕР
ВІС» дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій належ
них йому у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО
ВАРИСТВА «МЕДТЕХСЕРВІС» до перетворення. Обмін акцій на
частки правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ
СТВА «МЕДТЕХСЕРВІС» здійснюється таким чином, щоб розмір
статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ
НІСТЮ «КОМПАНІЯ МЕДТЕХСЕРВІС» дорівнював розміру статут
ного капіталу Товариства на момент прийняття рішення про реорга
нізацію (1 721 885,94 грн.).
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль
ність згідно із законодавством.
Голова комісії з припинення (перетворення) Тураєв Ігор Дмитрович
21.02.2018р.
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Приватне акцiонерне товариство «Харкiвський електротехнiчний завод «Трансзв`язок»
Повідомлення
про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство
«Харкiвський електротехнiчний завод «Трансзв`язок»
2. Код за ЄДРПОУ: 01056735
3. Місцезнаходження: 61009 м. Харків, вул. Достоєвського, 16
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 763-23-33 , (0572) 520-120
5. Електронна поштова адреса: info@transsvyaz.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://transsvyaz.pat.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу по
садових осіб емітента
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ІІ. Текст Повідомлення
Зміни відбулись на підставі наданої Бунчуковим О.А. заяви від
06.12.2017 р. про припинення повноважень члена Наглядової ради
ПрАТ «Завод «Трансзв`язок». Повноваження Бунчукова Олега Анатолійо
вича як члена Нагдядової ради припинено з 26.12.2017 р. (ст. 57 п. 1 Закону
України «Про акціонерні товариства»). Дата вчинення дії 12.12.2017 р. дата отримання заяви Бунчукова О.А. ПрАТ «Завод «Трансзв`язок». Бунчу
ков О.А. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має;
акціями ПрАТ «Завод «Трансзв`язок» не володіє; перебував на посаді з
13.01.2016 р. Замість Бунчукова О.А. на посаду члена Наглядової ради на
момент подання інформації нікого непризначено.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. В.о. голови правління Воропаєв С.М.
21.02.2018
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ»
20 лютого 2018 року
ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«МИРОНІВСЬКИЙ
ХЛІБОПРОДУКТ»(місцезнаходження: Україна, 08800, Київська обл., Ми
ронівський р-н, м. Миронівка, вул. Елеваторна,1, ідентифікаційний код
юридичної особи – 25412361) (надалі – Товариство) повідомляє про
проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (на
далі – Загальні збори), які відбудуться08 березня 2018 року об 11-00
годині за адресою: 08800, Київська обл., Миронівський район, м. Миронівка, вул. Елеваторна, буд. 1, в адмінбудинку, приміщення актового залу №1.
Реєстрація акціонерів (учасників) для участі у Загальних зборах відбу
деться з 10-30 до 11-00 у день та за місцем проведення Загальних зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За
гальних зборах – 02 березня 2018 року.
Перелік питань,
що виносяться на голосування:
Порядок денний:
Проекти рішень з питань, включених до
порядку денного:
1. Про обрання членів
Обрати Головою Лічильної комісії – Гвоздєва
Лічильної комісії та
Юрія Валерійовича, Членами Лічильної
прийняття рішення про
комісії – Кучеренко Юлію Вікторівну та Жук
припинення їх повнова
Дар’ю Вікторівну із припиненням їх
жень.
повноважень з моменту закриття Загальних
зборів.
2. Про затвердження
Затвердити порядок та спосіб засвідчення
порядку та способу
бюлетеню для голосування на Загальних збо
засвідчення бюлетеню для рах, шляхом його підписання головою
голосування на Загальних реєстраційної комісії.
зборах.
3. Про обрання Голови та Обрати Головою Загальних зборів – Голод
секретаря Загальних
ненко Вікторію Олександрівну, Секретарем
зборів.
Загальних зборів – Теслю Родіона Ігоровича
на час проведення цих Загальних зборів.
4. Про попереднє надання 4.1. Попередньо надати згоду на вчинення
згоди на вчинення
Товариством значних правочинів щодо (i)
Товариством значних
надання Товариством поруки з метою
правочинів.
забезпечення виконання будь-яких та всіх
зобов’язань будь-якої компанії групи МХП за
договорами та/або іншими правочинами
(інструментами) щодо залучення
фінансування на сукупну основну суму не
більше ніж 750 000 000,00 (сімсот п’ятдесят
мільйонів) доларів США, з процентною
ставкою, що не перевищує 10% (десять
відсотків) річних та строком погашення не
більше 10 (десять) років (надалі –
«Фінансування»), та за всіма іншими
правочинами (в тому числі, договорами,
повідомленнями, листами та іншими
документами), що можуть бути вчинені
(укладені, видані, вручені, оформлені,
підписані) будь-якими компаніями групи МХП
відповідно до умов Фінансування та/або у
зв’язку з Фінансуванням, та відповідно,
попередньо надати згоду на укладення
Товариством в якості поручителя договору
поруки (suretyshipagreement/deed) (надалі –
«Договір поруки»), та (ii) отримання
Товариством позики від компанії ЕМ-ЕЙЧ-ПІ
ЛЮКС С.А [MHP LUX S.A.] у зв’язку з
Фінансуванням та, відповідно, попередньо
надати згоду на укладення Товариством в
якості позичальника угоди про позику
(надалі – «Договір позики»), а також на
укладення будь-яких змін та доповнень
(додатків, додаткових договорів, договорів
про внесення змін, тощо) до Договору поруки
та/або Договору позики, як це може бути
необхідно відповідно до умов Фінансування
та/або у зв’язку з Фінансуванням, з
урахуванням того, що ринкова вартість майна
(робіт, послуг), що є предметом Договору
поруки та Договору позики, може становити
50 і більше відсотків вартості активів за
даними останньої річної фінансової звітності
Товариства.

4.2. Попередньо надати згоду на вчинення
Товариством інших значних правочинів (окрім
Договору поруки та Договору позики), що
мають бути вчинені відповідно до умов
Фінансування та/або у зв’язку з
Фінансуванням щодо взяття Товариством
будь-яких зобов’язань про відшкодування
будь-яких і всіх збитків, витрат та інших сум
будь-якого характеру та виду, що можуть
бути понесені відповідно до умов
Фінансування та/або у зв’язку з
Фінансуванням, які можуть вчинятися
Товариством шляхом укладення договорів
(або іншим чином, як це може бути
передбачено правом, яке буде
застосовуватися) про взяття Товариством на
себе таких зобов’язань у зв’язку з
Фінансуванням, в тому числі, але не
виключно договорів про запевнення, гарантії
та відшкодування (representation,
warrantyandindemnityagreements) (надалі
разом – «Транзакційні документи»), а також
будь-яких змін та доповнень (додатків,
додаткових договорів, договорів про
внесення змін тощо) до будь-яких
Транзакційних документів, як це може бути
необхідно відповідно до умов Фінансування
та/або у зв’язку з Фінансуванням, з
урахуванням того, що ринкова вартість майна
(робіт, послуг), що є предметом
Транзакційних документів, може становити
50 і більше відсотків вартості активів за
даними останньої річної фінансової звітності
Товариства.
Договір поруки, Договір позики та
Транзакційні документи можуть вчинятися
Товариством протягом не більш як одного
року з дати прийняття цього рішення та їх
гранична сукупна вартість не може
перевищувати 2 000 000 000 (два мільярди)
доларів США.
4.3. На підставі та на виконання цієї
попередньо наданої згоди надати Голові
Правління Товариства та особі, яка буде
тимчасово виконувати обов’язки Голови
Правління Товариства, без необхідності
отримання окремого рішення (згоди,
схвалення) Загальних зборів Товариства та/
або Наглядової ради Товариства, згоду та
повноваження на ведення переговорів,
визначення та остаточне погодження умов (з
урахуванням того, що такі умови повинні
відповідати характеру правочинів та
граничній сукупній вартості, що визначені
цим рішенням Загальних зборів), прийняття
рішення про укладення та підписання
(надання, вручення, оформлення) від імені
Товариства Договору поруки, Договору
позики та Транзакційних документів, а також
будь-яких змін та доповнень (додатків,
додаткових договорів про внесення змін) до
Договору поруки, Договору позики та/або
будь-яких Транзакційних документів, а також
вчинення будь-яких інших дій, як це може
бути необхідно відповідно до умов
Фінансування та/або у зв’язку з
Фінансуванням, а також право делегувати всі
вищевказані повноваження будь-якій іншій
особі за власним розсудом в порядку, що
передбачений чинним законодавством
України (в тому числі, на підставі належним
чином виданої довіреності) та статутом
Товариства.
Перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера)
для участі у Загальних зборах
Для участі у Загальних зборах необхідно надати:
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- для акціонера – документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо);
- для представників (довірених осіб) – документ, що посвідчує особу
(паспорт, тощо) та довіреність на право участі у Загальних зборах та голо
сування, засвідчених належним чином.
Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проек
том рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: https://
www.mhp.com.ua/.
Права акціонерів
Акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідни
ми для прийняття рішення з питань порядку денного Загальних зборів, по
чинаючи з дня надіслання акціонерам цього повідомлення, і закінчуючи да
тою проведення Загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства за
адресою: Україна, м. Київ, вул. Заболотного, 158, кабінет №106, з понеділка
по п’ятницю з 10:00 до 12:00, а в день проведення Загальних зборів - у
місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок
ознайомлення акціонерів Товариства з документами – Палій К.В. Довідки
за телефоном: (044) 207-00-40.
Відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства», ак
ціонери Товариства до початку Загальних зборів можуть надавати письмові
запитання Товариству щодо питань, включених до порядку денного Загаль
них зборів та порядку денного Загальних зборів. Оскільки повідомлення про
скликання Загальних зборів здійснюється за скороченою процедурою (не
пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення) відповідно до абзацу першого
частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», порядок
денний Загальних зборів затверджено Наглядовою радою Товариства при
прийнятті рішення про скликання Загальних зборів.
Інформація про кількість акцій
Станом на 20 лютого 2018 року (дата складення переліку акціонерів,
яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), за

гальна кількість акцій Товариства складає 3 147 711 680 (три мільярди сто
сорок сім мільйонів сімсот одинадцять тисяч шістсот вісімдесят) штук прос
тих іменних акцій.
Станом на 20 лютого 2018 року (дата складення переліку акціонерів,
яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), за
гальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 3 147 217 928 (три
мільярди сто сорок сім мільйонів двісті сімнадцять тисяч дев’ятсот двад
цять вісім) штук простих іменних акцій.
Товариство не здійснювало випуск привілейованих акцій.
Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю
Відповідно до статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства»
та статуту Товариства, акціонер має право призначити свого представ
ника (представників) для участі у Загальних зборах, який здійснюватиме
свої повноваження на підставі довіреності, виданої акціонером. Довіре
ність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана
акціонером-фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими по
садовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчу
ватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосу
вання на Загальних зборах від імені акціонера-юридичної особи
видається її керівним органом або іншою особою, уповноваженою на це
її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування
на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто
перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як
і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати (розподілити голо
си під час кумулятивного голосування). Під час голосування на Загаль
них зборах представник акціонера повинен голосувати саме так, як пе
редбачено завданням на голосування. Якщо довіреність не містить
завдання на голосування, представник вирішує всі питання щодо голо
сування на Загальних зборах на свій розсуд.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Вiнницяголовпостач»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
емітента
«Вiнницяголовпостач»
2. Код за ЄДРПОУ
01880612
3. Місцезнаходження
21032, мiсто Вiнниця, вулиця Київська, 78
4. Міжміський код, телефон та (0432) 61-00-74, (0432) 61-00-80
факс
5. Електронна поштова
glavsnab@svitonline.com
адреса
6. Адреса сторінки в мережі
http://Vingolovpostach.at.ua
Інтернет, яка додатково
використовується емітентом
для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про припинення емітента
шляхом злиття, приєднання, поділу,
перетворення або банкрутства за
рішенням вищого органу емітента або
суду

II. Текст повідомлення
Рiшення про припинення Приватного акцiонерного товариства «Вiнниця
головпостач» (надалi –Товариство) шляхом перетворення його в Товари
ство з додатковою вiдповiдальнiстю «Вiнницяголовпостач» прийнято поза
черговими Загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол № 1 вiд
20 лютого 2018 року), якi вiдбулися за адресою: 21032, мiсто Вiнниця, вули
ця Київська, будинок 78, кабiнет № 14, третiй поверх адмiнбудiвлi, тобто за
мiсцезнаходженням Товариства.
Кворум позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 20 лютого 2018 року:
для участi у позачергових Загальних зборах зареєструвалися акцiонери,
яким належить 59 776 голосуючих акцiй (голосiв), що становить 99,81
вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi (64 909) голосуючих акцiй (голосiв).
Результати голосування: «За» - 59 776 голосiв, що становить 100
вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних зборах власникiв голосуючих
акцiй; «Проти» - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах;
«Утрималися» - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах.
Реорганiзацiя Приватного акцiонерного товариства «Вiнницяголовпостч»
буде проводитися вiдповiдно до чинного законодавства України, плану, по
рядку та умов здiйснення перетворення Приватного акцiонерного товари
ства «Вiнницяголовпостач» в Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю
«Вiнницяголовпостач» iз збереженням спiввiдношення кiлькостi акцiй, що
було мiж акцiонерами у Статутному капiталi Товариства, що перетворюєть
ся та передачею ним, згiдно з Передавальним актом, усього майна,
зобов’язань, прав та обов’язкiв, в тому числi Статутний капiтал в сумi
5 401,50 гривень.
Обмеження термiну видачi акцiонерам документiв щодо пiдтвердження
їх прав власностi на частку у Статутному капiталi Товариства з додатковою
вiдповiдальнiстю «Вiнницяголовпостач» не допускаються.
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Збитки при реорганiзацiї шляхом перетворення Приватного акцiонерного
товариства «Вiнницяголовпостач» в Товариство з додатковою
вiдповiдальнiстю «Вiнницяголовпостач» не передбачаються.
Комiсiя з припинення Приватного акцiонерного товариства «Вiнниця
головпостач» призначена у складi 3-х осiб, персонально:
Голова комiсiї з припинення – Слизькоухий Олександр Миколайович,
паспорт серiї АА № 201522, виданий Гайсинським РВ УМВС України у
Вiнницькiй областi 16 квiтня 1996 року, iдентифiкацiйний номер
2883705673.
Члени комiсiї:
- Лонська Галина Петрiвна, паспорт серйї АВ № 086280, виданий
Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 22 лютого 2000 року,
iдентифiкацiйний номер 2106713200;
- Степаненко Андрiй Сергiйович, паспорт серiї АВ № 156044, виданий
Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 18 вересня 2000 року,
iдентифiкацiйний номер 2694110070.
Порядок i строк заявлення кредиторами вимог до Товариства (згiдно
вимог Статтi 82 Закону України «Про акцiонернi товариства» та Статтi 105
Цивiльного Кодексу України):
Строк для заявлення вимог кредиторiв - 2 мiсяцi (60 календарних днiв)
вiд дати оприлюднення повiдомлення на офiцiйному веб-сайтi Централь
ного органу Виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi Дер
жавної реєстрацiї юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громад
ських формувань.
Кредитор, вимоги якого до Акцiонерного товариства, дiяльнiсть якого
припиняється внаслiдок злиття, приєднання, подiлу, перетворення або з
якого здiйснюється видiл, не забезпеченi Договорами застави чи поруки,
протягом 20 днiв пiсля надiслання йому повiдомлення про припинення То
вариства може звернутися з письмовою вимогою про здiйснення на вибiр
Товариства однiєї з таких дiй: забезпечення виконання зобов’язань шляхом
укладення Договорiв застави чи поруки, дострокового припинення або ви
конання зобов’язань перед кредитором та вiдшкодування збиткiв, якщо
iнше не передбачено правочином мiж Товариством та кредитором.
У разi якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цiєю части
ною, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що вiн не вимагає
вiд Товариства вчинення додаткових дiй щодо зобов’язань перед ним.
Спосiб заявлення вимог кредиторiв – письмове звернення за
мiсцезнаходженням Приватного акцiонерного товариства «Вiнницяголов
постач», а саме: 21032, мiсто Вiнниця, вулиця Київська, будинок 78.
Голова комiсiї з припинення ПрАТ «Вiнницяголовпостач» Слизькоухий Олександр Миколайович
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
Директор Давидюк Тетяна Василiвна
21.02.2018
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АГРОФОРТ»
20 лютого 2018 року
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОФОРТ», (місцезна
ходження: вул. Незалежності, 22, м. Кагарлик, оф. 30 Кагарлицький р-н,
Київська область, 09200, ідентифікаційний код юридичної особи –
34378735) (надалі – Товариство) повідомляє про проведення поза
чергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні
збори) які відбудуться08 березня 2018 рокуу формі заочного голосу
вання (опитування). Оскільки Загальні збори проводяться у заочній
формі, реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах не перед
бачена.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За
гальних зборах – 02 березня 2018 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування:
Порядок
Проекти рішень з питань, включених до порядку
денний:
денного:
1. Про обрання
Обрати Головою Лічильної комісії – Гвоздєва Юрія
членів Лічильної Валерійовича, Членами Лічильної комісії – Кучеренко
комісії та
Юлію Вікторівну та Жук Дар’ю Вікторівну із припинен
прийняття
ням їх повноважень з моменту закриття Загальних
рішення про
зборів.
припинення їх
повноважень.
2. Про обрання
Обрати Головою Загальних зборів – Голодненко
Голови та
Вікторію Олександрівну, Секретарем Загальних
секретаря
зборів – Теслю Родіона Ігоровича на час проведення
Загальних
цих Загальних зборів.
зборів.
3. Про попереднє 3.1. Попередньонадати згоду на вчинення
надання згоди на Товариством значних правочинів щодо (i) надання
вчинення
Товариством поруки з метою забезпечення
Товариством
виконання будь-яких та всіх зобов’язань будь-якої
значних
компанії групи МХП за договорами та/або іншими
правочинів.
правочинами (інструментами) щодо залучення
фінансування на сукупну основну суму не більше
ніж 750 000 000,00 (сімсот п’ятдесят мільйонів)
доларів США, з процентною ставкою, що не
перевищує 10% (десять відсотків) річних та
строком погашення не більше 10 (десять) років
(надалі – «Фінансування»), та за всіма іншими
правочинами (в тому числі, договорами,
повідомленнями, листами та іншими документами),
що можуть бути вчинені (укладені, видані, вручені,
оформлені, підписані) будь-якими компаніями групи
МХП відповідно до умов Фінансування та/або у
зв’язку з Фінансуванням, та відповідно, попередньо
надати згоду на укладення Товариством в якості
поручителя договору поруки (suretyshipagreement/
deed) (надалі – «Договір поруки»), та (ii)
отримання Товариством позики від компанії
ЕМ-ЕЙЧ-ПІ ЛЮКС С.А [MHP LUX S.A.] у зв’язку з
Фінансуванням та, відповідно, попередньо надати
згоду на укладення Товариством в якості
позичальника угоди про позику (надалі – «Договір
позики»), а також на укладення будь-яких змін та
доповнень (додатків, додаткових договорів,
договорів про внесення змін, тощо) до Договору
поруки та/або Договору позики, як це може бути
необхідно відповідно до умов Фінансування та/або
у зв’язку з Фінансуванням, з урахуванням того, що
ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є
предметом Договору поруки та Договору позики,
може становити 50 і більше відсотків вартості
активів за даними останньої річної фінансової
звітності Товариства.
3.2. Попередньо надати згоду на вчинення Товари
ством інших значних правочинів (окрім Договору
поруки та Договору позики), що мають бути вчинені
відповідно до умов Фінансування та/або у зв’язку з
Фінансуванням щодо взяття Товариством будь-яких
зобов’язань про відшкодування будь-яких і всіх
збитків, витрат та інших сум будь-якого характеру та
виду, що можуть бути понесені відповідно до умов
Фінансування та/або у зв’язку з Фінансуванням, які
можуть вчинятися Товариством шляхом укладення
договорів (або іншим чином, як це може бути
передбачено правом, яке буде застосовуватися) про
взяття Товариством на себе таких зобов’язань у

зв’язку з Фінансуванням, в тому числі, але не
виключнодоговорів про запевнення, гарантії та
відшкодування (representation, warranty and indemnity
agreements) (надалі разом – «Транзакційні
документи»), а також будь-яких змін та доповнень
(додатків, додаткових договорів, договорів про
внесення змін тощо) до будь-яких Транзакційних
документів, як це може бути необхідно відповідно до
умов Фінансування та/або у зв’язку з Фінансуванням, з
урахуванням того, що ринкова вартість майна (робіт,
послуг), що є предметом Транзакційних документів,
може становити 50 і більше відсотків вартості активів
за даними останньої річної фінансової звітності
Товариства.
Договір поруки, Договір позики та Транзакційні
документи можуть вчинятися Товариством протягом
не більш як одного року з дати прийняття цього
рішення та їх гранична сукупна вартість не може
перевищувати 2 000 000 000 (два мільярди) доларів
США.
3.3. На підставі та на виконання цієї попередньо
наданої згоди надати Президенту Товариства та
особі, яка буде тимчасово виконувати обов’язки
Президента Товариства, без необхідності
отримання окремого рішення (згоди, схвалення)
Загальних зборів Товариства та/або Дирекції
Товариства, згоду та повноваження на ведення
переговорів, визначення та остаточне погодження
умов (з урахуванням того, що такі умови повинні
відповідати характеру правочинів та граничній
сукупній вартості, що визначені цим рішенням
Загальних зборів), прийняття рішення про
укладення та підписання (надання, вручення,
оформлення) від імені Товариства Договору
поруки, Договору позики та Транзакційних
документів, а також будь-яких змін та доповнень
(додатків, додаткових договорів про внесення змін)
до Договору поруки, Договору позики та/або
будь-яких Транзакційних документів, а також
вчинення будь-яких інших дій, як це може бути
необхідно відповідно до умов Фінансування та/або
у зв’язку з Фінансуванням, а також право
делегувати всі вищевказані повноваження
будь-якій іншій особі за власним розсудом в
порядку, що передбачений чинним законодавством
України (в тому числі, на підставі належним
чином виданої довіреності) та статутом
Товариства.
Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з про
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:
http://34378735.infosite.com.ua.
Оскільки Загальні збори проводяться у заочній формі, перелік докумен
тів, що має надати акціонер (представник акціонера) для участі у Загаль
них зборах, не передбачено.
Права акціонерів
Акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідни
ми для прийняття рішення з питань порядку денного Загальних зборів, по
чинаючи з дня надіслання акціонерам цього повідомлення, і закінчуючи
датою проведення Загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства за
адресою: вул. 1-го Травня, 6П, м. Кагарлик, Київська обл., 09200, кабінет
№1, з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 12:00. Посадова особа Товариства,
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з докумен
тами – Лавренюк Л. П.
Довідки за телефоном: 0457352536, 0457352057
Відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товари
ства», акціонери Товариства до початку Загальних зборів можуть на
давати письмові запитання Товариству щодо питань, включених до по
рядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів.
Оскільки повідомлення про скликання Загальних зборів здійснюється
за скороченою процедурою (не пізніше ніж за 15 днів до дати їх про
ведення) відповідно до абзацу першого частини 5 статті 47 Закону
України «Про акціонерні товариства», порядок денний Загальних збо
рів затверджено Дирекцією Товариства при прийнятті рішення про
скликання Загальних зборів.
Інформація про кількість акцій
Станом на 20 лютого2018 року (дата складення переліку акціонерів,
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яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), за
гальна кількість акцій Товариства складає 76 691 697 (сімдесят шість міль
йонів шістсот дев’яносто одна тисяча шістсот дев’яносто сім) штук простих
іменних акцій. Всі акції Товариства є голосуючими акціями. Товариство не
здійснювало випуск привілейованих акцій.
Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю
Відповідно до статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства» та
статуту Товариства, акціонер має право призначити свого представника
(представників) для участі у Загальних зборах, який здійснюватиме свої
повноваження на підставі довіреності, виданої акціонером. Довіреність на
право участі та голосування на Загальних зборах, видана акціонеромфізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими осо

бами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депози
тарною установою. Довіреність на право участі та голосування на
Загальних зборах від імені акціонера-юридичної особи видається її керів
ним органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими до
кументами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних збо
рах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань
порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти
якого) рішення потрібно проголосувати (розподілити голоси під час куму
лятивного голосування). Під час голосування на Загальних зборах пред
ставник акціонера повинен голосувати саме так, як передбачено завдан
ням на голосування. Якщо довіреність не містить завдання на голосування,
представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах
на свій розсуд.

Повідомлення про проведення чергових річних загальних зборів та
проект порядку денного
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!

йомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по
рядку денного, звернувшись з письмовим запитом за адресою: Україна,
01010, місто Київ, вулиця. Михайла Омеляновича-Павленка, б.4 або осо
бисто до відповідальної посадової особи, кожний робочий день з 09-00 по
17-00 (перерва з 13-00 по 14-00 ) за адресою: Україна, 01010, м. Київ,
вул. Левандовська, буд. 5, кв. 3, а в день проведення Загальних зборів також у місці їх проведення.
Письмовий запит щодо ознайомлення з документами необхідними для
прийняття рішень, повинен містити прізвище, ім’я, по батькові (наймену
вання) акціонера, адресу місця проживання (місцезнаходження) або пош
тову адресу, кількість акцій що належать акціонеру. У разі особистого звер
нення до Товариства, акціонер повинен мати документ, що підтверджує
його особу та/або повноваження.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства. Пропозиції вно
сяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо
кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати
проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до
проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих
питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради акціонерного
товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований канди
дат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропо
нується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.
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 акціо
нером до складу органів товариства. Зміни до проекту порядку денного
загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та про
ектів рішень із запропонованих питань.
Для участі у зборах необхідно мати при собі документ, що підтверджує
особу та/або повноваження або документ, що підтверджує особу та довіре
ність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену відпо
відно до діючого Законодавства. Довіреність на право участі та голосування
на загальних зборах, видана фізичній особі, посвідчується нотаріусом або
іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може по
свідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені
юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою
на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосуван
ня на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто пе
релік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за
яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на
загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено
завданням щодо голосування. Акціонер має право видати довіреність на
право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представ
никам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого
представника на загальних зборах Товариства. Надання довіреності на пра
во участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на
цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого пред
ставника. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на за
гальних може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної
особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть
бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Ак
ціонер має право призначити свого представника постійно або на певний
строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника,
повідомивши про це Генерального директора Товариства.
Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайом
лення акціонерів з документами визначається Генеральний директор Това
риства Добровольська Олена Миколаївна.
Довідки за телефоном (044) 235-07-55
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Голова Наглядової ради
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТАУРУС ГРУП»
І.В. Iвченко

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТАУРУС ГРУП» (далі-Товариство),

(місцезнаходження: Україна, 01010, місто Київ, вулиця. Михайла
Омеляновича-Павленка, будинок .4)
Повідомляємо, що «28» березня 2018 року за адресою Україна, 01010,
м. Київ, вул. Левандовська, буд. 5, кв. 3, відбудуться чергові річні загаль
ні збори акціонерів
Реєстрація акціонерів : «28» березня 2018 року з 10.00 до 10.50 за міс
цем проведення загальних зборів Товариства.
Початок зборів об 11.00
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у черго
вих річних загальних зборах – «22» березня 2018 року
Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії чергових річних загальних зборів акціо
нерів Товариства.
2. Про уповноваження Головуючого на загальних зборах та обрання Се
кретаря загальних зборів.
3. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної
комісії Товариства. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.
4. Розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результа
тами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту На
глядової ради.
5. Розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за
результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту Генерального директора.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у
2017 році.
8. Затвердження основних напрямків діяльності на 2018 рік.
9.Прийняття рішення про зміну юридичної адреси Товариства.
10. Внесення змін до Статуту шляхом викладення його у новій редакції,
затвердження нової редакції Статуту Товариства.
11. Затвердження нових редакцій Положення «Про Загальні збори акціо
нерів», Положення «Про Виконавчий орган (Генерального директора)», По
ложення «Про Наглядову раду», Положення «Про Ревізійну комісію».
Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2017 р.
(тис. грн.)
Найменування показника
Період
Звітний
Попередній
Усього активів
102361
102361
Основні засоби (за залишковою вартістю)
102339
102339
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
2
1
Гроші та їх еквіваленти
2
3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-112
-41
Власний капітал
101983
102095
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
85600
85600
Довгострокові зобов’язання і запезпечення
0
0
Поточні зобов’язання і запезпечення
378
266
Чистий фінансовий результат: прибуток
-112
-41
(збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
342400000 342400000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
-0.0003271 -0.0001197
акцію (грн.)
Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація
з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку
денного, а також інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій
станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення
про проведення загальних зборів та на дату складання переліку осіб, які ма
ють право на участь у загальних зборах http://35311357.smida.gov.ua/
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до
дати проведення загальних зборів кожний акціонер має можливість озна
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Приватне акціонерне товариство
«КИЇВРЕСУРСПОСТАЧ»
Приватне акціонерне товариство «КИЇВРЕСУРСПОСТАЧ» (код
ЄДРПОУ 32663874, адреса місцезнаходження м. Київ, вул. Марка Вовч
ка, 14) повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів
акціонерів, які відбудуться 5 квітня 2018 року за адресою: Україна,
м. Київ, вул. Марка Вовчка, 14, оф.4. Реєстрація акціонерів відбудеться
з 10.00 до 10.20 в день проведення та за місцем проведення зборів. По
чаток зборів об 10.30. Дата складання переліку акціонерів, які мають пра
во на участь у зборах станом на 30 березня 2018 року.
Проект Порядку денного
(переліку питань, які виносяться на голосування):
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів. При
йняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяль
ності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками його
розгляду.
4. Звіт Наглядової ради товариства за підсумками 2017 року.. При
йняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт ревізійної комісії товариства за підсумками 2017 року. Прийнят
тя 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 То
вариства за 2017 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.
Внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного, а та
кож ознайомитись з матеріалами під час підготовки до загальних зборів
та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування,
можна за місцезнаходженням товариства: м. Київ, вул.. М.Вовчка, 14,
оф.4, у робочі дні ( з понеділка по п’ятницю) з 9.00 до 13.00. та вдень про
ведення зборів за місцем проведення зборів ( до початку зборів) у поса
дової особи директора Поповича В.О.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек
том порядку денного та проектами рішень щодо кожного з питань, вклю
чених до проекту порядку денного: https:// kievresurspostach.in.ua.

Для участі у зборах акціонери повинні мати документи, що підтвер
джують їх особу, представники акціонерів повинні мати документи, що
підтверджують їх особу та довіреність на право представляти інтереси
акціонерів.
Довідки за телефоном (044) 463-93-95 ПрАТ «КИЇВРЕСУРСПОС
ТАЧ» (Емітент), (044) 500-16-07/08 «НВП «Магістр» (Депозитарна
установа).
Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис.грн.).
період
Найменування показника
поперезвітний
дній
Усього активів
11964
12082
Основні засоби
9716
10047
Довгострокові фінансові інвестиції
873
1055
Запаси
3
2
Сумарна дебіторська заборгованість
1094
721
Грошові кошти та їх еквіваленти
278
257
Нерозподілений прибуток
-9954
-9792
Власний капітал
9442
9604
Статутний капітал
7640
7640
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
2522
2478
Чистий прибуток (збиток)
-162
-87
Середньорічна кількість акцій (шт.)
3848731
3848731
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
23
21
(осіб)
Наглядова рада ПрАТ «КИЇВРЕСУРСПОСТАЧ»

Приватне акціонерне товариство
«УКРАЇНСЬКА АВІАЦІЙНО-ТОРГОВА КОМПАНІЯ «АВІАПОСТАЧ»
Приватне акціонерне товариство «УКРАЇНСЬКА АВІАЦІЙНО-ТОРГОВА
КОМПАНІЯ «АВІАПОСТАЧ»(код ЄДРПОУ 01131939, адреса місцезнахо
дження м.Київ, пр..Повітрофлотський, 92-Б) повідомляє про проведення
річних (чергових) загальних зборів акціонерів, які відбудуться 5 квітня
2018 року за адресою: Україна, м. Київ, вул. Марка Вовчка, 14, оф.4.
Реєстрація акціонерів відбудеться з 11.00 до 11.20 в день проведення та
за місцем проведення зборів. Початок зборів об 11.30. Дата складання
переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах станом на
30 березня 2018 року.
Проект Порядку денного (переліку питань, які виносяться на
голосування):
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів. При
йняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Наглядової ради товариства за підсумками 2017 року.. При
йняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт ревізійної комісії товариства за підсумками 2017 року. Прийнят
тя 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 То
вариства за 2017 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.
Внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного, а та
кож ознайомитись з матеріалами під час підготовки до загальних зборів
та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування,
можна за місцезнаходженням товариства: м. Київ, вул.. М.Вовчка, 14,
оф.4, у робочі дні ( з понеділка по п’ятницю) з 9.00 до 13.00. та вдень про
ведення зборів за місцем проведення зборів ( до початку зборів) у поса
дової особи директора Поповича В.О.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек
том порядку денного та проектами рішень щодо кожного з питань, вклю
чених до проекту порядку денного: https:// aviapostach.in.ua/

Для участі у зборах акціонери повинні мати документи, що підтвер
джують їх особу, представники акціонерів повинні мати документи, що
підтверджують їх особу та довіреність на право представляти інтереси
акціонерів.
Довідки за телефоном (044) 246-18-18 ПАТ «УАТК «АВІАПОСТАЧ»
(Емітент), (044) 500-1607/08 «НВП «Магістр» (Депозитарна устано
ва).
Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис.грн.).
Найменування показника
період
звітний
попередній
Усього активів
8417
9036
Основні засоби
7231
8592
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
3
7
Сумарна дебіторська заборгованість
1117
416
Грошові кошти та їх еквіваленти
66
21
Нерозподілений прибуток
-5484
-5032
Власний капітал
8681
9133
Статутний капітал
3149
3149
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
494
661
Чистий прибуток (збиток)
-452
-227
Середньорічна кількість акцій (шт.)
12596055 12596055
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
20
21
(осіб)
Наглядова рада ПрАТ «УАТК «АВІАПОСТАЧ»
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№37, 22 лютого 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про проведення річних загальних зборів

Публічного акціонерного товариства «Новоград-Волинський хлібозавод» (далі – Товариство)
Місцезнаходження: 11701, вул. Героїв Майдану, буд.10,
м. Новоград-Волинський, Житомирська обл.
Дата проведення зборів: 26 березня 2018 року. Початок зборів:
11-00 година, місце проведення зборів: 11709, Житомирська обл.,
м. Новоград-Волинський, вул.Герцена, 46 (автопарк товариства,
кім.№2).
Реєстрація акціонерів (представників) для участі у зборах - 26 берез
ня 2018 року - з 09:00 до 10:45 за адресою: 11709, Житомирська об
ласть, м. Новоград-Волинський, вул.Герцена,46, кім.№2.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь
в загальних зборах – станом на 24 годину 20 березня 2018 року.
Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів
лічильну комісію у складі Савчук Наталії Анатоліївни, Яцук Світлани Ми
колаївни, Мосійчука Володимира Васильовича.
2. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки
фінансово-господарської діяльності за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів
діяльності товариства на 2018 рік.
Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товари
ства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2017 рік. За
твердити основні напрями діяльності товариства на 2018 рік.
3. Звіт голови наглядової ради Товариства за 2017рік, прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення: Затвердити звіт голови Наглядової ради про робо
ту за 2017рік.
4. Звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновків ревізійної комісії.
Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за
2017рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017рік. Розподіл
прибутку Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік. З
чистого прибутку, отриманого Товариством, 1575 тис.грн направити на
виплату дивідендів, а решту чистого прибутку у розмірі 2362 тис.грн за
лишити нерозподіленим.
6. Про виплату дивідендів акціонерам Товариства, затвердження розміру дивідендів та способу виплати дивідендів.
Проект рішення: Виплатити дивіденди акціонерам Товариства за
гальною сумою 1575 тис. грн. Затвердити розмір дивідендів на 1 акцію
Товариства у сумі 0,50809 грн. Виплату дивідендів здійснити через де
позитарну систему України.
7. Зміна типу Товариства.
Проект рішення: Змінити тип Товариства з публічного на приват
ний.
8. Зміна найменування Товариства.
Проект рішення: Змінити повне найменування Товариства з «Пуб
лічне акціонерне товариство «Новоград-Волинський хлібозавод» на
«Приватне акціонерне товариство «Новоград-Волинський хлібозавод»,
скорочене найменування - з «ПАТ «Новоград-Волинський хлібозавод»
на «ПрАТ «Новоград-Волинський хлібозавод».
9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом
викладення його в новій редакції.
Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства
шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову загаль
них зборів Мізернюк Ольгу Володимирівну та секретаря загальних збо
рів Шинкарук Людмилу Анатоліївну підписати Статут в новій редакції.
Уповноважити Генерального директора Товариства Портянко Сергія Фе
доровича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій
редакції.
10. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.
Проект рішення: Внести зміни та доповнення до положень Товари
ства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду» та «Про Генерально
го директора» шляхом викладення їх в новій редакції.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення:
Припинити повноваження членів Ревізійної комісії: Товариства Щелу
панової Світлани Володимирівни, Музичука Володимира Михайловича,
Гордійчука Володимира Дмитровича, Корнійчук Валентини Арсенівни.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів На-
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глядової ради Товариства.
Проект рішення:
Припинити повноваження членів Наглядової ради: Товариства Мі
зернюк Ольги Володимирівни, Портянка Андрія Сергійовича, Сербін
Віри Олексіївни, Смажука Володимира Кузьмовича, Захарова Богдана
Анатолійовича, Парий Людмили Миколаївни, Бучинської Надії Володи
мирівни.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Обрання членів Наглядової ради Товариства здій
снюється шляхом кумулятивного голосування.
14. Встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради
Товариства. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з
Головою та членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи,
яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Встановити, що голова Налядової ради здійснює
свої повноваження на оплатній основі, а члени Наглядової ради Товари
ства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити
умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової
ради Товариства. Уповноважити Генерального директора Портянко
Сергія Федоровича підписати договори з Головою та членами Наглядо
вої ради Товариства.
15. Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
Проект рішення:
1) Надати згоду на отримання кредиту в АТ «Райффайзен Банк
Аваль» у розмірі до 3 млн. грн. на поповнення обігових коштів для ви
конання Плану розвитку товариства на 2018 рік.
2) Надати згоду на укладання договору з ТОВ «АТБ-Маркет» на по
ставку хлібобулочних виробів сумою до 15 млн.грн. на рік.
Надати Генеральному директору Товариства Портянко Сергію Федо
ровичу повноваження на укладення та підписання від імені Товариства
договорів/додаткових угод та інших документів, необхідних для виконан
ня даного рішення, за умови погодження Наглядовою радою всіх інших
умов цих договорів/додаткових угод та інших документів.
Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що
посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи,
що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право
брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не об
межуючись цим:
- керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських фор
мувань, статут юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юри
дичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про на
дання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних
зборах;
- представник акціонера за довіреністю – посвідчену згідно з чинним
законодавством України довіреність, яка надає представнику право на
участь та голосування на загальних зборах.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосуван
ня на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання дові
реності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає
право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість
свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію
учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого пред
ставника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Генерального
директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У
разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представни
ків акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому
була видана пізніше.
Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд
або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.
Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документа
ми, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денно
го, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звер
татися за місцезнаходженням Товариства: 11701, Житомирська область,
м. Новоград-Волинський, вул. Героїв Майдану, буд. 10, каб. №12, у робо
чі дні, робочі години, а в день проведення загальних зборів - за місцем
проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за поря
док ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор
Товариства Портянко Сергій Федорович. Акціонери мають право на
правляти письмові запитання щодо питань, включених до проекту по
рядку денного загальних зборів та до порядку денного загальних збо
рів.
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Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денно
го загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загаль
них зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше
ніж за 7 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються
в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та ма
ють містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів),
який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, запро
поноване питання для включення до проекту порядку денного з проек
том рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту
порядку денного, та/або прізвище, ім’я, по батькові кандидата, кількість
та тип належних йому акцій Товариства та іншу інформацію, передбаче
ну чинним законодавством України. Акціонери мають право оскаржувати
у суді рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку

денного загальних зборів. З запитаннями та за роз’ясненнями щодо по
рядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть
звертатися до генерального директора Товариства Портянка Сергія Фе
доровича за наведеним нижче номером телефону.
Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про прове
дення загальних зборів, складеним станом на 06.02.2018 року, загальна
кількість простих іменних акцій Товариства становить 3099832 штуки, за
гальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 2924253 штук.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень
до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інфор
мація, передбачена чинним законодавством України: http://nvhlib.com.ua.
Довідки за телефоном: (04141) 3-55-69, 3-55-83.
Наглядова рада

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗЕРНОПРОДУКТ МХП»
21 лютого 2018 року
ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«ЗЕРНОПРОДУКТ
МХП»(місцезнаходження: вул. Елеваторна, 1, м. Миронівка, Київська обл.,
08800, ідентифікаційний код юридичної особи – 32547211) (надалі – Товариство) повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціо
нерів Товариства (надалі – Загальні збори)які відбудуться09 березня
2018 рокуу формі заочного голосування (опитування). Оскільки Загальні
збори проводяться у заочній формі, реєстрація акціонерів для участі у За
гальних зборах не передбачена.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За
гальних зборах – 02 березня 2018 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування:
Порядок денний:
Проекти рішень з питань, включених до
порядку денного:
1. Про обрання членів
Обрати Головою Лічильної комісії – Гвоздєва
Лічильної комісії та
Юрія Валерійовича, Членами Лічильної
прийняття рішення про комісії – Кучеренко Юлію Вікторівну та Жук
припинення їх повнова Дар’ю Вікторівну із припиненням їх повнова
жень.
жень з моменту закриття Загальних зборів.
2. Про обрання Голови
Обрати Головою Загальних зборів – Голоднен
та секретаря Загальних ко Вікторію Олександрівну, Секретарем
Загальних зборів – Теслю Родіона Ігоровича на
зборів.
час проведення цих Загальних зборів.
3. Про попереднє
3.1. Попередньо надати згоду на вчинення
надання згоди на вчинен Товариством значних правочинів щодо (i)
ня Товариством значних надання Товариством поруки з метою забезпе
правочинів.
чення виконання будь-яких та всіх зобов’язань
будь-якої компанії групи МХП за договорами та/
або іншими правочинами (інструментами) щодо
залучення фінансування на сукупну основну
суму не більше ніж 750 000 000,00 (сімсот
п’ятдесят мільйонів) доларів США, з процент
ною ставкою, що не перевищує 10% (десять
відсотків) річних та строком погашення не
більше 10 (десять) років (надалі – «Фінансування»), та за всіма іншими правочинами (в
тому числі, договорами, повідомленнями,
листами та іншими документами), що можуть
бути вчинені (укладені, видані, вручені,
оформлені, підписані) будь-якими компаніями
групи МХП відповідно до умов Фінансування
та/або у зв’язку з Фінансуванням, та відповід
но, попередньо надати згоду на укладення
Товариством в якості поручителя договору
поруки (suretyshipagreement/deed) (надалі –
«Договір поруки»), та (ii) отримання Товари
ством позики від компанії ЕМ-ЕЙЧ-ПІ ЛЮКС
С.А [MHP LUX S.A.] у зв’язку з Фінансуванням
та, відповідно, попередньо надати згоду на
укладення Товариством в якості позичальника
угоди про позику (надалі – «Договір позики»),
а також на укладення будь-яких змін та
доповнень (додатків, додаткових договорів,
договорів про внесення змін, тощо) до
Договору поруки та/або Договору позики, як це
може бути необхідно відповідно до умов
Фінансування та/або у зв’язку з Фінансуванням,
з урахуванням того, що ринкова вартість майна
(робіт, послуг), що є предметом Договору
поруки та Договору позики, може становити
50 і більше відсотків вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності Товари
ства.

3.2. Попередньо надати згоду на вчинення
Товариством інших значних правочинів (окрім
Договору поруки та Договору позики), що
мають бути вчинені відповідно до умов
Фінансування та/або у зв’язку з Фінансуванням
щодо взяття Товариством будь-яких
зобов’язань про відшкодування будь-яких і всіх
збитків, витрат та інших сум будь-якого
характеру та виду, що можуть бути понесені
відповідно до умов Фінансування та/або у
зв’язку з Фінансуванням, які можуть вчинятися
Товариством шляхом укладення договорів (або
іншим чином, як це може бути передбачено
правом, яке буде застосовуватися) про взяття
Товариством на себе таких зобов’язань у
зв’язку з Фінансуванням, в тому числі, але не
виключно,договорів про запевнення, гарантії та
відшкодування (representation, warranty and
indemnity agreements) (надалі разом – «Транз
акційні документи»), а також будь-яких змін
та доповнень (додатків, додаткових договорів,
договорів про внесення змін тощо) до
будь-яких Транзакційних документів, як це
може бути необхідно відповідно до умов
Фінансування та/або у зв’язку з Фінансуванням,
з урахуванням того, що ринкова вартість майна
(робіт, послуг), що є предметом Транзакційних
документів, може становити 50 і більше
відсотків вартості активів за даними останньої
річної фінансової звітності Товариства.
Договір поруки, Договір позики та Транзакційні
документи можуть вчинятися Товариством
протягом не більш як одного року з дати
прийняття цього рішення та їх гранична
сукупна вартість не може перевищувати
2 000 000 000 (два мільярди) доларів США.
3.3. На підставі та на виконання цієї попередньо
наданої згоди надати Президенту Товариства та
особі, яка буде тимчасово виконувати обов’язки
Президента Товариства, без необхідності отри
мання окремого рішення (згоди, схвалення) За
гальних зборів Товариства та/або Дирекції Това
риства, згоду та повноваження на ведення
переговорів, визначення та остаточне погоджен
ня умов (з урахуванням того, що такі умови повин
ні відповідати характеру правочинів та граничній
сукупній вартості, що визначені цим рішенням
Загальних зборів), прийняття рішення про укла
дення та підписання (надання, вручення, оформ
лення) від імені Товариства Договору поруки,
Договору позики та Транзакційних документів, а
також будь-яких змін та доповнень (додатків, до
даткових договорів про внесення змін) до Дого
вору поруки, Договору позики та/або будь-яких
Транзакційних документів, а також вчинення
будь-яких інших дій, як це може бути необхідно
відповідно до умов Фінансування та/або у зв’язку
з Фінансуванням, а також право делегувати всі
вищевказані повноваження будь-якій іншій особі
за власним розсудом в порядку, що передбаче
ний чинним законодавством України (в тому чис
лі, на підставі належним чином виданої довіре
ності) та статутом Товариства.
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Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проек
том рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:
http://32547211.infosite.com.ua.
Оскільки Загальні збори проводяться у заочній формі, перелік докумен
тів, що має надати акціонер (представник акціонера) для участі у Загальних
зборах, не передбачено.
Права акціонерів
Акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхід
ними для прийняття рішення з питань порядку денного Загальних зборів,
починаючи з дня надіслання акціонерам цього повідомлення, і закінчуючи
датою проведення Загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства
за адресою: вул. Слобода, 141, м. Ладижин, Вінницька обл., 24320, кабі
нет № 1, з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 12:00. Посадова особа Това
риства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з
документами – Лишак І. В. Довідки за телефоном: (04343) 67613,
(04343) 61381.
Відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства», ак
ціонери Товариства до початку Загальних зборів можуть надавати письмові
запитання Товариству щодо питань, включених до порядку денного Загаль
них зборів та порядку денного Загальних зборів. Оскільки повідомлення про
скликання Загальних зборів здійснюється за скороченою процедурою (не
пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення) відповідно до абзацу першого
частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», порядок
денний Загальних зборів затверджено Дирекцією Товариства при прийнятті
рішення про скликання Загальних зборів.
Інформація про кількість акцій

Станом на 20 лютого2018 року (дата складення переліку акціонерів,
яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), за
гальна кількість акцій Товариства складає 317 152 000 (триста сімнадцять
мільйонів сто п’ятдесят дві тисячі) штук простих іменних акцій. Всі акції То
вариства є голосуючими акціями. Товариство не здійснювало випуск приві
лейованих акцій.
Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю
Відповідно до статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства» та
статуту Товариства, акціонер має право призначити свого представника
(представників) для участі у Загальних зборах, який здійснюватиме свої
повноваження на підставі довіреності, виданої акціонером. Довіреність на
право участі та голосування на Загальних зборах, видана акціонеромфізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими осо
бами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депози
тарною установою. Довіреність на право участі та голосування на
Загальних зборах від імені акціонера-юридичної особи видається її керів
ним органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими до
кументами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних збо
рах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань
порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти
якого) рішення потрібно проголосувати (розподілити голоси під час куму
лятивного голосування). Під час голосування на Загальних зборах пред
ставник акціонера повинен голосувати саме так, як передбачено завдан
ням на голосування. Якщо довіреність не містить завдання на голосування,
представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах
на свій розсуд.

«Шановні акціонери

АДРЕСА ВЕБ-САЙТУ АТ «ЛЕКХІМ», НА ЯКОМУ РОЗМІЩЕНА ІНФОР
МАЦІЯ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ
ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:lekhim.ua. СТАНОМ НА ДАТУ СКЛА
ДАННЯ ПЕРЕЛІКУ ОСІБ, ЯКИМ НАДСИЛАЄТЬСЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО
ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ ТА ГО
ЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ СТАНОВИТЬ 107 000 ШТУК.
АКЦІОНЕР ДЛЯ ЙОГО УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ МАЄ НАДАТИ
ПАСПОРТ, А ПРЕДСТАВНИК – ДОВІРЕНІСТЬ ОФОРМЛЕНУ В ПОРЯДКУ
ПЕРЕДБАЧЕНОМУ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ.
АКЦІОНЕРИ МОЖУТЬ ОЗНАЙОМИТИСЬ З ДОКУМЕНТАМИ, НЕОБХІД
НИМИ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВІД
ДАТИ НАДІСЛАННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ
ЗБОРІВ ДО ДАТИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ У РОБОЧІ ДНІ, РО
БОЧИЙ ЧАС ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ, 23, КІМНАТА
№1, А В ДЕНЬ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ – ТАКОЖ У МІСЦІ ЇХ
ПРОВЕДЕННЯ.
КОЖЕН АКЦІОНЕР МАЄ ПРАВО ВНЕСТИ ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПИ
ТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ
ЗБОРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА НЕ ПІЗНІШЕ НІЖ ЗА 20 ДНІВ
ДО ДАТИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕНОГО ТОВАРИ
СТВА.
ПОСАДОВА ОСОБА ТОВАРИСТВА, ВІДПОВІДАЛЬНА ЗА ПОРЯДОК
ОЗНАЙОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ З ДОКУМЕНТАМИ – ЧЛЕН ПРАВЛІННЯ
МАЗУРИК ВАЛЕНТИНА СТЕПАНІВНА.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
Найменування показника
період
звітний
попередній
Усього активів
647096
589628
Основні засоби (за залишковою
27580
18175
вартістю)
Запаси
96464
46081
Сумарна дебіторська заборгованість
458049
475597
Гроші та їх еквіваленти
39493
23157
Нерозподілений прибуток (непокритий
_
___
збиток)
Власний капітал
349180
258695
Зареєстрований (пайовий/статутний)
21400
21400
капітал
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
___
___
Поточні зобов’язання і забезпечення
248875
309533
Чистий фінансовий результат: прибуток
101774
95915
(збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
107000
107000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
951,15888
896,40187
акцію (грн.)

АТ «Лекхім»!,
Правління приватного акціонерного товариства «Лекхім»
запрошує Вас взяти участь у чергових загальних зборах ак
ціонерів Товариства, які відбудуться 27 БЕРЕЗНЯ 2018 року о
16:00 замісцезнаходженням АТ «Лекхім» за адресою: м. Київ,
вул. Шота Руставелі, 23, КІМНАТА №1.
реєстрація АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ) ДЛЯ учаСТІ У ЗА
ГАЛЬНИХ ЗБОРАХ БУДЕ проводитИСЬ 27.03.2018 Р. з 15.00 до 16.00 .
дата складання переліку акціонерів, які мають право на
участь у загальних зборах НА 24 ГОДИНУ 21 БЕРЕЗНЯ 2018 р.
Порядок денний:
1.Обрання робочих органів річних загальних зборів акціонерів АТ «ЛЕК
ХІМ» та затвердження регламенту.
Проект рішення:
- обрати лічильну комісію - Радькіну І.О.;
- обрати головою зборів Печаєва В.К. та секретарем зборів Мазурик В.С.;
- затвердити наступний регламент проведення загальних зборів:
для доповідей з усіх питань порядку денного – до 15 хвилин;
для відповідей на запитання до доповідачів – до 5 хвилин;
для роз’яснень, зауважень, пропозицій, інформації і довідок – до 3 хви
лин.
2.Затвердження порядку та способу засвідчення Бюлетенів для голо
сування на загальних зборах АТ «Лекхім».
Проект рішення:
- затвердити порядок та спосіб засвідчення Бюлетенів для голосування
на загальних зборах АТ «Лекхім».
3.Звіт Правління АТ «ЛЕКХІМ» про результати фінансово-господарської
діяльності за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
Правління.
Проект рішення:
- затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської ді
яльності за 2017 рік;
- визнати роботу Правління за 2017 рік задовільною.
4.Звіт ревізора про перевірку фінансово-господарської діяльності
АТ «ЛЕКХІМ» за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
ревізора.
Проект рішення:
- прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізора про перевірку фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2017 рік.
5. Затвердження фінансової звітності АТ «ЛЕКХІМ» за 2017 рік.
Проект рішення:
- затвердити річний звіт АТ «Лекхім» за 2017 рік.
6.Розподіл прибутку АТ «ЛЕКХІМ» за результатами 2017 року, строки та
порядок виплати частки прибутку (дивідендів).
Проект рішення:
- розподілити прибуток Товариства за результатами роботи в 2017
році;
- залишок прибутку залишити нерозподіленим;
- нарахування та виплату дивідендів здійснити згідно переліку осіб, які
мають право на отримання дивідендів;
- виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам товариства.
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Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у загаль
нодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку про ринок цінних паперів.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління АТ «Лекхім» Печаєв Валерій Костянтинович
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Фінансовий звіт

приватного акціонерного
товариства «Інвестиційний фонд
«Київська Русь - МДС»

за підсумками діяльності у 2017 році
(Код за ЄДРПОУ: 21075315)
Місцезнаходження: 01025, м. Київ, пров. Рильський, буд. 3, оф. 36
Поштова адреса: 01001, м. Київ, пров. Рильський, буд. 3, оф. 36
тел.: (044) 278-43-41; 278-48-50
Довідка про вартість чистих активів Фонду
в тис. грн.
1. АКТИВИ ФОНДУ
на 01.01.17 р на 01.01.18
р
1.1. Нематеріальні активи за залишковою
вартістю
1.2. Незавершене будівництво
1.3. Основні засоби за залишковою вартістю
40,2
4 391,4
1.4. Довгострокові фінансові інвестиції
20 836,5
25 224,6
1.5. Довгострокова дебіторська заборгованість
1.6. Відстрочені податкові активи
1.7. Інші необоротні активи
25,4
25,4
1.8. Запаси
62,4
45,8
1.9. Векселі одержані
1.10. Дебіторська заборгованість за товари,
832,7
580,0
роботи, послуги за чистою реалізаційною
вартістю
1.11. Дебіторська заборгованість за розрахун
ками:
А) з бюджетом
107,3
108,1

Б) за виданими авансами
В) з нарахованих доходів
г) із внутрішніх розрахунків
1.12. Інша поточна дебіторська заборгованість,
в тому числі:
приватизаційні папери в розрахунках за
об’єкти приватизації
1.13. Поточні фінансові інвестиції
1.14. Грошові кошти та їх еквіваленти:
А) в національній валюті
Б) в іноземній валюті
1.15. Інші оборотні активи
1.16. Витрати майбутніх періодів
1.17. РАЗОМ АКТИВИ ФОНДУ (сума рядків
1.1 – 1.16)
2. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ФОНДУ
3. ВАРТІСТЬ ЧИСТИХ АКТИВІВ (ряд. 1.17 –
ряд. 2)
4. Кількість акцій та інвестиційних
сертифікатів в обігу, одиниць
5. Вартість чистих активів з розрахунку на
акцію та інвестиційний сертифікат в обігу
(ряд. 3 : ряд. 4), грн.

161,8
-

6 147,3
-

-

-

5 839,1
373,9
28 279,3

80,7
374,7
36 978,0

593,0
27 686,3

102,1
36 875,9

13 845 655

13 845 655

2,00

2,66

Структура довідки про вартість чистих активів побудована за принци
пом розрахунку основного показника діяльності інвестиційного фонду вартості чистих активів на один інвестиційний пай (сертифікат або акцію).
Зобов’язання Фонду на кінець звітного періоду становлять 102,1 тис. грн.,
чисті активи Фонду - 36 875,9 тис. грн.
Інвестиційний портфель Фонду станом на 1 січня 2018 року включає в
себе пакети акцій 187 емітентів.

Перелік та кількість цінних паперів одного емітента (в розмірі більше одного відсотка активів Фонду), що перебувають у власності Фонду
станом на 1 січня 2018 року.
Назва емітента
Статутний
Кількість акцій у власності
Частка у статутному фонді
фонд емітента,
Фонду,
емітента,
грн.
шт.
%
ВАТ «Криворізький завод гірничого машинобудування»
16 666 000,00
1 141 581
1,7140
ПАТ «Алчевський металургійний комбінат», м.
2 577 525 480,30
5 929 088
0,0230
Алчевськ
ПАТ «Укрбудресурси», м. Київ
1 950 000,00
254 950
3,2686
ПрАТ «Уманьферммаш», м. Умань
46 962 880,25
4 844 852
2,5791
ПАТ «Алчевський коксохімичнйи завод», м. Алчевськ
752 990 000,00
964 500
0,0320
ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче
710 850 000,00
19 900
0,0280
об’єднання», м. Суми
ВАТ «Тернопільобленерго», м. Тернопіль
15 272 040,00
1 091 240
1,7863
ПАТ «САН ІнБев Україна», м. Київ
95 106 553,00
2 356 000
0,0248
ПрАТ «Реалізаційна база», м. Київ
1 792 000,00
2 424 575
6,7650
ВАТ «Акціонерний комерційний банк «Гарант»,
41 421 000,00
85 375 000
2,0612
м. Київ
ПАТ «Херсонводбуд», м. Херсон
12 951 800,00
65 545 200
5,0607
ПАТ «Донецький металургійний завод», м. Донецьк
90 560 290,00
3 156 000
0,8712
ВАТ «Хмельницьке спеціалізоване підприємство
940 438,00
376 174
10,0000
№ 527»
ПАТ «Укрсоцбанк», м. Київ
16 546 491 082,40
494 108
0,0003
ПрАТ «Птахокомбінат «Бершадський», Вінницька обл.
6 691 141,00
1 830 345
1,3677
ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод», м.
1 470 370,00
570 000
0,3877
Полтава
ПрАТ «Авдієвський коксохімічний завод», м. Авдіївка
343 310 000,00
27 500
0,0141
ПрАТ «Концерн Стирол», м. Горлівка
949 384 800,00
4 300
0,0159
ПАТ «Полтаваплемсервіс»
2 144 430,00
725 155
8,4539
ПАТ «Автомобільна компанія «Богдан Моторс», м.
1 101 357 364,50
487 000
0,0111
Луцьк
ПАТ «Укртелеком», м. Київ
4 681 562 000,00
629 700
0,0034
ПАТ «Стаханівський вагонобудівний завод», м.
237 708 985,50
265 697
0,1174
Стаханів
ВАТ «Українська перестрахувальна компанія «Гарант
44 300 908,00
11 505 400
1,2986
Ре»
ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий
155 682 280,00
203 120
0,0326
комбінат»
ПрАТ «Туристичний комплекс «Черемош»,
48 851 428,50
674 400
0,3451
м. Чернівці
ПАТ «Бром», м. Красноперекопськ
17 779 768,00
470 500
0,6616
ПрАТ «Маріупольський завод важкого машинобуду
83 846 866,00
239 758
0,0715
вання»
ПАТ «Марганецький гірничо-збагачувальний
366 625 500,00
118 000
0,0080
комбінат»
ПАТ «Яготинрайагрохім», м. Яготин
2 601 915,00
774 685
7,4434
ПАТ «Кримелектромашторг», м. Сімферополь
3 842 064,00
285 776
1,8595
ПАТ «Еластомір», м. Горлівка
183 253,75
1 692 493
9,2358
ПАТ «Центренерго», м. Київ
480 229 240,40
25 250
0,0068
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО «СПЕЦВУГЛЕМАШ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
відомості про зміну складу посадових осіб емітента) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ
ПIДПРИЄМСТВО «СПЕЦВУГЛЕМАШ»
2. Код за ЄДРПОУ
25101423
3. Місцезнаходження
84603, мiсто Горлiвка, вулиця
Володарського, будинок 9
4. Міжміський код, телефон та факс (062) 333-69-17 (062) 333-69-17
5. Електронна поштова адреса
info@specuglemash.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі
http://specvuglemash.pat.ua/
Інтернет, яка додатково використо
вується емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
19.02.2018р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «НВП
«СПЕЦВУГЛЕМАШ» (протокол №1/2018 вiд 19.02.2018р.) прийнято рiшення
про змiну складу посадових осiб емiтента: з 19 лютого 2018р. припинено, у
зв’язку з закiнченням термiну дiї та обранням нового складу наглядової
ради Товариства, повноваження членiв Наглядової ради у повному складi,
у тому числi Голови наглядової ради - Чмиренко Сергiя Миколайовича.
Фiзична (посадова) особа згоди на розкриття паспортних даних не надала;
володiє 24,533333% акцiй у статутному капiталi емiтента; непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа пере
бувала на посадi з 19.04.2014р. до обрання нового складу наглядової ради.
Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала наступнi посади:
заступник директора зi збуту готової продукцiї, голова наглядової ради.
19.02.2018р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «НВП
«СПЕЦВУГЛЕМАШ» (протокол №1/2018 вiд 19.02.2018р.) прийнято рiшення
про змiну складу посадових осiб емiтента: з 19 лютого 2018р. припинено, у
зв’язку з закiнченням термiну дiї та обранням нового складу наглядової
ради Товариства, повноваження членiв Наглядової ради у повному складi,
у тому числi Члена наглядової ради - Рибки Олени Валерiївни. Фiзична (по
садова) особа згоди на розкриття паспортних даних не надала; володiє
0.266666% акцiй у статутному капiталi емiтента; непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа перебувала на
посадi з 19.04.2014р. до обрання нового складу наглядової ради. Протягом
останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: головний
бухгалтер, член наглядової ради.
19.02.2018р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «НВП
«СПЕЦВУГЛЕМАШ» (протокол №1/2018 вiд 19.02.2018р.) прийнято рiшення
про змiну складу посадових осiб емiтента: з 19 лютого 2018р. припинено, у
зв’язку з закiнченням термiну дiї та обранням нового складу наглядової
ради Товариства, повноваження членiв Наглядової ради у повному складi,
у тому числi Члена наглядової ради - Шинкаренко Любовi Iванiвни. Фiзична
(посадова) особа згоди на розкриття паспортних даних не надала; володiє
2.4% акцiй у статутному капiталi емiтента; непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа перебувала на
посадi з 19.04.2014р. до обрання нового складу наглядової ради. Протягом
останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: корпора
тивний секретар, пенсiонер, член наглядової ради, корпоративний секре
тар.

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 то-

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження
4. Міжміський код, телефон та факс
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторінки в мережі Інтер
нет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації

вариство "Львiвський
жиркомбiнат"
00333598
79015, Львiв, Городоцька 132
032-2440200 032-2419042
lgk@lgk.com.ua
lgk.com.ua

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента
II. Текст повідомлення
Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №2/2018-2 вiд
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19.02.2018р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «НВП
«СПЕЦВУГЛЕМАШ» (протокол №1/2018 вiд 19.02.2018р.) прийнято рiшення
про змiну складу посадових осiб емiтента: з 19 лютого 2018р. припинено, у
зв’язку з закiнченням термiну дiї та обранням нового ревiзора Товариства,
повноваження ревiзора - Балєва Олександра Олександровича. Фiзична
(посадова) особа згоди на розкриття паспортних даних не надала; акцiями
у статутному капiталi емiтента не володiє; непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа перебувала на
посадi з 19.04.2014р. до обрання нового ревiзора. Протягом останнiх п’яти
рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: директор, ревiзор.
19.02.2018р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «НВП
«СПЕЦВУГЛЕМАШ» (протокол №1/2018 вiд 19.02.2018р.) прийнято рiшення
про змiну складу посадових осiб емiтента: на посаду голови наглядової
ради Товариства з 20 лютого 2018 року обрано - Чмиренко Сергiя Микола
йовича. Фiзична (посадова) особа згоди на розкриття паспортних даних не
надала, володiє 24,533333% акцiй у статутному капiталi емiтента, непога
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, протягом останнiх
п’яти рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: заступник директора
зi збуту готової продукцiї, голова наглядової ради. Голова наглядової ради
є акцiонером Товариства. Строк, на який обрано особу – 3 роки.
19.02.2018р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «НВП
«СПЕЦВУГЛЕМАШ» (протокол №1/2018 вiд 19.02.2018р.) прийнято рiшення
про змiну складу посадових осiб емiтента: на посаду члена наглядової
ради Товариства з 20 лютого 2018 року обрано - Рибку Олену Валерiївну.
Фiзична (посадова) особа згоди на розкриття паспортних даних не надала,
володiє 0,266666% акцiй у статутному капiталi емiтента, непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, протягом останнiх п’яти
рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: головний бухгалтер, член
наглядової ради. Член наглядової ради є акцiонером Товариства. Строк, на
який обрано особу – 3 роки.
19.02.2018р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «НВП
«СПЕЦВУГЛЕМАШ» (протокол №1/2018 вiд 19.02.2018р.) прийнято рiшення
про змiну складу посадових осiб емiтента: на посаду члена наглядової
ради Товариства з 20 лютого 2018 року обрано - Шинкаренко Любов
Iванiвну. Фiзична (посадова) особа згоди на розкриття паспортних даних не
надала, володiє 2,4% акцiй у статутному капiталi емiтента, непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, протягом останнiх п’яти
рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: корпоративний секретар,
пенсiонер, член наглядової ради, корпоративний секретар. Член наглядо
вої ради є акцiонером Товариства. Строк, на який обрано особу – 3 роки.
19.02.2018р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «НВП
«СПЕЦВУГЛЕМАШ» (протокол №1/2018 вiд 19.02.2018р.) прийнято рiшення
про змiну складу посадових осiб емiтента: на посаду ревiзора Товариства
з 20 лютого 2018 року обрано - Балєва Олександра Олександровича.
Фiзична (посадова) особа згоди на розкриття паспортних даних не надала,
акцiями у статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини немає, протягом останнiх п’яти рокiв по
садова особа обiймала наступнi посади: директор, ревiзор. Строк, на який
обрано особу – 5 рокiв.
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
Атаманенко Сергiй Анатолiйович
Директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
20.02.2018
(дата)

19.02.2018) припинено повноваження Голови правління Товариства Чаба
на Юрія Миколайовича. Непогашеної судимості за злочини, вчиненні з ко
рисливих мотивів та злочини у сфері господарської, службової діяльності
не має. Акціями Товариства не володіє.
Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №2/2018-2 вiд
19.02.2018) обрано Головою правління Товариства Рогового Юрiя Олексі
йовича. Непогашеної судимості за злочини, вчинення з корисливих мотивів
та злочини у сфері господарської, службової діяльності не має. Акціями
Товариства не володіє. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом
останнiх п'яти рокiв: операцiйний диретор «Концерн Хлiбпром». Згоду на
розкриття паспортних даних особа не надала.
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
Чабан Юрiй Миколайович
Голова правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
20.02.2018
(дата)

№37, 22 лютого 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство
“Донбасенерго”
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство
емітента
"Донбасенерго"
2. Код за ЄДРПОУ
23343582
3. Місцезнаходження
03150, м.Київ, вул. Предславинська, 34 А
4. Міжміський код, телефон
(044)2909707 (044)2909710
та факс
5. Електронна поштова
office@de.com.ua
адреса
6. Адреса сторінки в мережі http://de.com.ua/uk/document/osobaja_
Інтернет, яка додатково
informacija
використовується
емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента
II. Текст повідомлення
Наглядовою радою 20.02.2018 р. (протокол №2) на пiдставi Статуту та
Положення про Наглядову раду ПАТ «Донбасенерго» Опихайленко Євген
Анатолiйович обраний Головою Наглядової ради на строк з 20.02.2018р. до
проведення наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв.
Опихайленко Є.А. обраний до складу Наглядової ради 20.04.2017р.
рiчними Загальними зборами як представник акцiонера - Приватного
акцiонерного товариства «Енергоiнвест Холдинг» (ЄДРПОУ 38769061),
який є власником 14389687шт. простих iменних акцiй ПАТ «Донбасенерго»,
що становить 60,859007% статутного капiталу.
Опихайленко Є.А. володiє 30 шт. простих iменних акцiй ПАТ «Донбас
енерго», що становить 0,000126% статутного капiталу, не надавав згоду на
розкриття паспортних даних, не має непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини.
Посади, якi обiймав(-є) протягом останнiх п'яти рокiв: директор юри
дичної фiрми, виконавчий директор Б, голова Наглядової ради, дирек
тор з правових питань (за сумiсництвом), член (секретар) Наглядової

ради, член Наглядової ради та член комiтету Наглядової ради з питань
визначення винагороди посадовим особам Товариства та з питань при
значень.
Обґрунтування змiн: Опихайленко Є.А. обраний Головою Наглядової
ради замiсть Хейло О.В., повноваження якого як Голови Наглядової ради
припинено 12.02.2018р. одночасно з припиненням повноважень члена На
глядової ради.
Наглядовою радою 20.02.2018 р. (протокол №2) на пiдставi Статуту та
Положення про комiтет Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго» з питань
аудиту Сергiєнко Андрiй Валерiйович обраний членом комiтету Наглядової
ради з питань аудиту на строк з 20.02.2018р. до проведення наступних
рiчних Загальних зборiв.
Вiдповiдно до повiдомлення про замiну члена Наглядової ради
12.02.2018р. Сергiєнко А.В. набув повноважень члена Наглядової ради
ПАТ «Донбасенерго» - представника акцiонера Товариства - Приватного
акцiонерного товариства «Енергоiнвест холдинг» (ЄДРПОУ 38769061),
який є власником 14389687шт. простих iменних акцiй ПАТ «Донбасенерго»,
що становить 60,859007% статутного капiталу.
Сергiєнко А.В. не володiє акцiями ПАТ «Донбасенерго», не надавав зго
ду на розкриття паспортних даних, не має непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини.
Посади, якi обiймав(-є) протягом останнiх п'яти рокiв: перший заступник
Генерального директора – директор з правового забезпечення та
iнформацiйної безпеки, директор, член Наглядової ради.
Обґрунтування змiн: Сергiєнко А.В. обраний членом комiтету Наглядо
вої ради з питань аудиту замiсть Хейло О.В., повноваження якого як члена
комiтету Наглядової ради з питань аудиту припинено 12.02.2018р. одно
часно з припиненням повноважень члена Наглядової ради.
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
Генеральний директор
Бондаренко Едуард Миколайович
20.02.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОМИРГОРОДСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»
(ідентифікаційний код в ЄДР 00954685) місцезнаходження якого: Украї
на, 26000, Кіровоградська обл., Новомиргородський район, м. Новомирго
род, вул. Залізнична, буд. 45. повідомляє про скликання позачергових за
гальних зборів акціонерів, які відбудуться 24 березня 2018 року
о 13 годині 00 хвилин за адресою: Україна, 26000, Кіровоградська обл.,
Новомиргородський район, м. Новомиргород, вул. Залізнична,
буд. 45, каб. № 11 (актовий зал адмін. будівлі)
Реєстрація акціонерів буде здійснюватися з 12 години 20 хвилин до 12 го
дини 50 хвилин за адресою місця проведення загальних зборів акціонерів.
Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проводитись
24 березня 2018 р за місцем проведення загальних зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль
них зборах акціонерів: 20.03.2018 року.
Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного
голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку
денного
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення
їх повноважень;
Проект рішення «Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної
комісії – Авксентієва Наталія Вікторівна; Член лічильної комісії: - Жеребен
ко Наталія Василівна. Припинити повноваження лічильної комісії по завер
шенню загальних зборів.»
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів
Проект рішення «Обрати Головою зборів – Головченко Тетяну Федорів
ну; Сектетарем зборів –Прокопова Сергія Вікторовича.»
3. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Новомирго
родський елеватор» у повному складі.
Проект рішення «Припинити повноваження членів Наглядової ради
ПрАТ «Новомиргородський елеватор» у повному складі.»
4. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Новомиргородський елева
тор»
Проект рішення не оприлюднюється, тому що голосування по такому
питанню здійснюється шляхом кумулятивного голосування (п.5, частина 3,
ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»)
5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть
ся з членами Наглядової ради ПрАТ «Новомиргородський елеватор». Об
рання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових дого

ворів з членами Наглядової ради.
Проект рішення «Затвердити в запропонованій редакції умови цивільноправових договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «Новомиргородський
елеватор». Уповноважити Голову Правління ПрАТ «Новомиргородський
елеватор» підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової
ради ПрАТ «Новомиргородський елеватор».
6. Припинення повноважень членів ревізійної комісії ПрАТ «Новомирго
родський елеватор» у повному складі.
Проект рішення «Припинити повноваження ревізійної комісії ПрАТ «Но
вомиргородський елеватор» у повному складі.
7. Обрання членів ревізійної комісії ПрАТ «Новомиргородський елева
тор».
Проект рішення не оприлюднюється, тому що голосування по такому
питанню здійснюється шляхом кумулятивного голосування (п.5, частина 3,
ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»)
Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право озна
йомиться з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по
рядку денного Загальних зборів, зокрема але не виключно з проектом до
говору про обов’язковий викуп акцій. після отримання повідомлення про
проведення Загальних зборів. Акціонери можуть ознайомитись із зазначе
ними документами, у робочі дні за адресою: Україна, 26000, Кіровоград
ська обл., Новомиргородський район, м. Новомиргород, вул. Залізнична,
буд. 45.,каб № 14 (кабінет юриста), у робочі дні (понеділок – п’ятниця) з
10.00 до 17.00 (перерва з 13.00 до 13.45), а в день проведення Загальних
зборів акціонерів – у місці їх проведення.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з
документами – Голова правління ПрАТ «НОВОМИРГОРОДСЬКИЙ ЕЛЕВА
ТОР» Прокопов С.В.
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, а щодо кандидатів до складу органів
товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.
Зазначені пропозиції мають відповідати вимогам, визначеним Законом
України «Про акціонерні товариства».
Акціонери мають право надати письмові запитання та отримати пись
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мові відповіді щодо питань, включених до проекту порядку денного загаль
них зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загаль
них зборів.
Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати
здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій
у випадках та порядку, визначених ст.69 Закону України «Про акціонерні
товариства».
Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі пере
ліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Для участі
у Загальних зборах акціонеру (його представнику) необхідно мати доку
мент, що ідентифікує особу, який зафіксований у реєстрі (бажано - пас
порт), представнику(ам) акціонера – також документ, що підтверджує пов
новаження представника на участь у Загальних зборах у відповідності до
вимог чинного законодавства України; для керівника акціонера - юридич
ної особи: завірені печаткою юридичної особи витяг зі Статуту та докумен
ти, що підтверджують його обрання (призначення) на посаду керівника,
паспорт.
Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства
може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а та
кож уповноважена особа держави чи територіальної громади.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими осо
бами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитар
ною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на
загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою

особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціо
нерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто пере
лік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке
(проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на за
гальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено
завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо
голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загаль
них зборах акціонерів на свій розсуд.
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
ТАКОЖ ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ, що власники цінних паперів, які не
уклали договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено
згідно пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему Украї
ни», мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах
акціонерного товариства, що проводяться після 11.10.2014 року (без видачі
таким особам бюлетеня для голосування).
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а
також інформація, зазначена в частині 4 ст.35 Закону України «Про акціо
нерні товариства»: http://novomirgorod-elevator.com.ua/
Відповідно до переліку осіб, яким надсилається повідомлення про про
ведення загальних зборів складеного ПАТ «НДУ» станом «21» лютого 2018
року загальна кількість акцій складає 7 400 800 шт , кількість голосуючих
акцій 6 343 640 шт.

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

1.8. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових
осіб емітента.
2. Текст повідомлення
16 лютого 2018 року рішенням Генерального директора ПрАТ «АБСУКР» (Наказ №12-к від 16лютого 2018 року) звільнено Головного бухгалте
ра ПрАТ «АБС-УКР»Геніну Віру Йосипівну (паспорт серії СН №237777, ви
даний Московським РУГУ МВС України в м.Києві 09 липня 1996 року)
07 березня 2018 року. Звільнення посадової особи виконаноза угодою сто
рін на підставі заяви Геніної В.Й., Наказу №12-к від 16.02.2018р. Часткою у
статутному капіталі емітента не володіє; обіймала дану посаду 7 місяців
7 днів. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
Замість звільненої особи на дану посаду нікого не було призначено.
3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством.
Генеральний директор
Сарахман О.І.
16.02.2018 р.
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АБС-УКР»

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ
СТВО «АБС-УКР»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне това
риство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 24720911
1.4. Місцезнаходження емітента: 04050, м.Київ, вул. Глибочицька,
буд.32-В
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 331-71-60
1.6. Електронна поштова адреса емітента: abs-ukr@security-cb.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.absu.com.ua
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО "ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ IНЖЕНЕРНО-ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР "КОНТАКТ"
2

2. Код за ЄДРПОУ: 13428292
3. Місцезнаходження емітента: 49006, м. Днiпро, вул. Кабардинська, б.

4. Міжміський код, телефон та факс: 0562317603, 0562317688
5. Електронна поштова адреса: lasko@kontakt.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.kontakt.biz.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про
виплату дивідендів
II. Текст повідомлення
На пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Днiпропетровський iнженерно-технiчний
центр "Контакт" (протокол № 19-02/18 вiд 19.02.2018 р) про виплату дивiдендiв прийнято рiшення про встановлення дати складання перелiку осiб,
якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати.
Дата прийняття позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення про виплату дивiдендiв - 19.02.2018 р. Дата складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв - 06.03.2018 р. Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення Загальних
зборiв акцiонерiв - 9 600 000,00 грн (дев'ять мiльйонiв шiстсот тисяч гривень нуль копiйок). На 1 (одну) просту акцiю нараховується сума дивiдендiв у розмiрi 64 000,00 гривень. Строк виплати дивiдендiв - 6 мiсяцiв. Спосiб виплати дивiдендiв - безпосередньо акцiонерам. Порядок виплати дивiдендiв - дивiденди виплачуються в грошовiй формi кiлькома частками;
виплати здiйснюються одночасно всiм особам, якi мають право на отримання дивiдендiв, пропорцiйно згiдно перелiком осiб, якi мають право на
отримання дивiдендiв, складеним станом на 06.03.2018 р., вiдповiдно до
кiлькостi належним їх акцiй на дату складання перелiку.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Директор Черниш В.В. 20.02.2018 р.

Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕРЕЗНIВСЬКЕ
ПТАХОПIДПРИЄМСТВО"
1. Повне найменування емітента

-

2. Код за ЄДРПОУ - 02780479
3. Місцезнаходження - 34663, Рівненська обл., Березнівський р-н, с.
Кургани вул. Шляхова, буд. 6
4. Міжміський код, телефон та факс - (03653) 5-56-23, (03653) 5-5624
5. Електронна поштова адреса - berezneptashka@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації - berezneptashka.pat.ua
7. Вид особливої інформації - Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
На підставі наказу № 6 від 21.02.2018 року "Про переведення на іншу посаду" відбулося призначення на посаду головного бухгалтера
ПрАТ "Березнівське птахопідприємство" Дубинченко М.М. відповідно до
поданої нею заяви замість звільненої 20.02.2018 року Дмишук І.М. Дубинченко Марію Миколаївну переведено на посаду головного бухгалтера ПрАТ "Березнівське птахопідприємство" із посади бухгалтера. Дубинченко М.М. не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних.
Не володіє акціями емітента. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Призначена на посаду безстроково. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер ТзОВ "Маяк-3", бухгалтер ТзОВ "Маяк-3", з 22.09.2017 року - бухгалтер ПрАТ "Березнівське птахопідприємство".
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно із законодавством.
Голова правління
Сердюк Марина Миколаївна
21.02.2018 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ IНЖЕНЕРНО-ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР "КОНТАКТ"

2. Код за ЄДРПОУ: 13428292
3. Місцезнаходження емітента: 49006, м. Днiпро, вул. Кабардинська, б. 2
4. Міжміський код, телефон та факс: 0562317603, 0562317688
5. Електронна поштова адреса: lasko@kontakt.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.kontakt.biz.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ДIТЦ "Контакт" 19.02.2018 р.
прийнято рiшення схвалити наступнi значнi правочини, що були вчиненi
(укладенi) Товариством, а саме:
1. Договори поставки обладнання № 2172801 вiд 26.12.2017 р., №
2172791 вiд 26.12.2017р., № 2172811 вiд 26.12.2017 р., укладенi з ДП
"НВК "Фотоприлад" на суму 17300 тис. грн. Ринкова вартiсть майна, що є
предметом правочину - 17300 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 60284 тис. грн. Спiввiдношення
ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 28,7 %.
2. Договор поставки обладнання № 3585 вiд 07.12.2017 р. укладений
з ПАТ "АрселорМiттал Кривий Рiг" на суму 12850 тис. грн. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину - 12850 тис. грн. Вартiсть активiв
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 60284 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до
вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
- 21,3 %.
3. Договiр поставки обладнання № 256/ДК вiд 16.05.2017 р. укладений
з ДП "Житомирський бронетанковий завод" на суму 7000 тис. грн. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину - 7000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 60284
тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi - 11,6 %.
4. Договори поставки обладнання з ДП "ККБ "Луч" № 2172731 вiд
27.11.2017 р., № 2172741 вiд 27.11.2017 р., на суму 15700 тис. грн. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину - 15700 тис. грн. Вартiсть
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 60284
тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi - 26,0 %.
5.Договiр комiсiї № 2151362 вiд 25.12.2015 р. укладений з ФОП Легкобит на придбання товарiв на суму 27000 тис. грн. Ринкова вартiсть майна,
що є предметом правочину - 27000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 60284 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 44,8 %.
6. Договiр комiсiї, укладений з ФОП Ясько на придбання товарiв на суму 28500 тис. грн. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину 28500 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 60284 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 47,3 %.
7. Договiр купiвлi-продажу обладнання № TLT-31102017-125CCN-2 вiд
31.10.2017 р. з фiрмою "WIMAe.K." на загальну суму 316 855 Євро, що
складає 11112,90 тис. грн. за курсом НБУ на 31.10.2017 р. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину - 11112,90 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 60284 тис.
грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину,
до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 18,4 %.
8. Договiр купiвлi-продажу обладнання №TLT-842Mi ECO-2 вiд
16.01.2018 р. з фiрмою "TL Technology AG" на загальну суму 481600
швейц. франкiв, що складає 14315,56 тис. грн. за курсом НБУ на
16.01.2018 р. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину 14315,56 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi - 60284 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi
майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 23,7 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 150 шт.; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 145 шт.; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняте рiшення - 145 шт., "проти" - 0 шт.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Директор Черниш В.В. 20.02.2018 р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ВІДРОДЖЕННЯ-ЛКІ"

ідентифікаційний код 19157046, місцезнаходження (юридична адреса) якого 49030, м.Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 46, далі Товариство, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів,
які відбудуться 02 квітня 2018 року о 13.00 год. за адресою: м. Дніпро,
вул. Ярослава Мудрого, буд. 53, 2-й поверх.
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в річних загальних зборах буде проводиться у день та за містом проведення зборів:
м.Дніпро, вул. Ярослава Мудрого, буд.53, 2-й поверх.
Початок реєстрації - 12-30, закінчення реєстрації - 12-50. Для участі в
річних загальних 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 річних загальних зборах - 24 година 27 березня 2018 року.
Відповідно до законодавства України акціонери можуть ознайомитись
з документами, пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою:
м.Дніпро, проспект Д.Яворницького, 46, кабінет директора, після надання письмового запиту до Виконавчого органу Товариства.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів
з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного - директор Товариства Луніна К.І.
Адреса веб-сайту товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів: vidrod.com.ua.
Довідки за телефоном: (056) 370-32-13.
Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів та
припинення 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 виконавчого органу про результати фінансово-господарської
діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Повідомлення про проведення загальних зборів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ПРОМИСЛОВО-СТРАХОВА
КОМПАНІЯ"

(код за ЄДРПОУ 24131636, місцезнаходження: м.Харків, вул. Вернадського, б. 1. оф. 280, надалі - Товариство)
Наглядова рада Товариства повідомляє, що річні загальні збори Товариства (надалі - Збори) відбудуться 27 березня 2018 року о 15-00 за адресою: м. Харків, вул. Вернадського, б. 1, оф. 280. Реєстрація акціонерів проводиться у день та за місцем проведення Зборів з 14-00 до 14-50 за
київським часом.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, буде складено
станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів, а саме
на 22.03.2018. Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів а саме на 01.02.2018:
загальна кількість акцій - 7 110 шт., загальна кількість голосуючих акцій - 7
070 шт.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Про обрання членів Лічильної комісії.
2. Про розгляд звіту Правління Товариства за 2017 рік та затвердження
заходів за результатами його розгляду.
3. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів
за результатами його висновку.
5. Про затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2017 рік.
6. Про прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради,
звіту Правління та звіту Ревізора Товариства.
7. Про затвердження річного звіту Товариства.
8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням
вимог, передбачених законом.
9. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів які можуть вчинятися Товариством.
Акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в офісі за місцезнаходженням Товариства, а саме в м. Харкові по вул. Вернадського, б. 1,
оф. 280 у робочі дні (з понеділка по п'ятницю), робочий час (з 9-00 до 18-
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5. Звіт та висновки ревізора, щодо фінансової звітності Товариства за
2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків ревізора.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2017 році.
8. Надання згоди на прийняття рішення про схвалення правочину,
щодо вчинення якого є заінтересованість.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)
Найменування показників

Період
Звітний Попередній

Усього активів

344

382,2

Основні засоби

223

222,1

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси, товари

1,6

1,6

Сумарна дебіторська заборгованість

47,8

66,5

Грошові кошти та їх еквіваленти

71,6

92

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

160,9

293,1

Власний капітал

183,3

315,5

Статутний капітал

22,4

22,4

Довгострокові зобов’язання

-

-

160,7

66,7

Чистий прибуток (збиток)

67,8

125,9

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2237

2237

2

2

Поточні зобов’язання

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

Виконавчий орган ПрАТ "Відродження-ЛКІ"
00) та шляхом письмового звернення до Президента Товариства Олійника
Ігоря Юрійовича, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх
проведення. Телефон для довідок: (057) 771-01-79, 771-01-80. Адреса
власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного,
www.iic.kharkov.ua. Товариство до дати проведення зборів надає письмові
відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до
проекту порядку денного загальних зборів.
Кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства.
Пропозиції вносяться не пізніше ніж 20 днів до дати проведення загальних
зборів акціонерного товариства. Пропозиція до проекту порядку денного
загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із
зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або
більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню
до проекту порядку денного загальних зборів.
Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту
денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Кожний акціонер має право оскаржити в суді рішення товариства про відмову
у включені його пропозицій до проекту порядку денного. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до
проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.
Для участі в Зборах кожному акціонеру Товариства необхідно мати при
собі документ, що посвідчує його особу, представникам акціонерів - також
довіреність на право участі у Зборах.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом
або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ про обслуговування рахунка в цінних паперах з депозитарною установою від власного імені, при визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ на загальних зборах акціонерів ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРСЕЛОРМІТТАЛ
БЕРИСЛАВ".
Повне найменування товариства:

Місцезнаходження товариства: Херсонська область, Високопільський
район, смт. Архангельське, вул. Суворова, буд. 45.
Дата, час та місце проведення загальних зборів: 05 квітня 2018 року о
13-00, Херсонська область, Високопільський район, смт. Архангельське,
вул. Шевченко, буд. 45а (зал засідань).
Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 12.00.
Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:
12.30.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 30 березня 2018 року.
Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1). Обрання членів лічильної комісії.
2). Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора.
3). Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4). Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
5). Затвердження річного звіту товариства.
6). Розподіл прибутку і збитків товариства.
7). Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
8). Обрання членів Наглядової ради.
9). Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що
укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів
(контрактів) з членами Наглядової ради.
10). Внесення та затвердження змін до статуту товариства шляхом його викладення в новій редакції.
11). Внесення змін до положення про загальні збори акціонерів та положення про наглядову раду товариства шляхом затвердження нових редакцій цих положень.
12). Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства": http://ukraine.arcelormittal.com/ index.php?id=74&lang=ru.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: до дати проведення - за місцезнаходженням товариства (адміністративна будівля, кімната №1) у робочі дні з 09.00 до 17.00, а в день проведення загальних
зборів - також у місці їх проведення з 11.30 до 12.30.
Для ознайомлення з документами акціонерам при собі необхідно мати паспорт, а представникам (уповноваженим особам), крім того, документ, який відповідно до чинного законодавства, підтверджує повноваження представника.
Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення
акціонерів з документами - Смоляренко Л.І.. Телефон для довідок: (056)
499-16-52, Товстоган Олександр Володимирович.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)
період
Найменування показника

звітний
2017 рік

попередній
2016 рік

Усього активів

25565

34321

Основні засоби (за залишковою вартістю)

2993

3531

Запаси

13031

13431

Сумарна дебіторська заборгованість

549

705

Гроші та їх еквіваленти

41

23

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-142674

-156612

Власний капітал

-141611

-155549

Зареєстрований (статутний) капітал

1063

1063

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

1400

4828

165776

185042

Поточні зобов’язання і забезпечення
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн)

13938

-13660

4250597

4250597

3,28

-3,21

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"РЕГIОНАЛЬНА ТЕЛЕМОВНА КОМПАНIЯ
"ТОНIС-ЦЕНТР"

(код за ЄДРПОУ 14059592), місцезнаходження 61057, м.Харкiв,
вул.Римарська, б.23-А, тел./факс (057) 7-191-151, e-mail 14059592@sodruzhestvo.com.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет tv7.kharkov.ua.
Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента
Головний бухгалтер Жук Свiтлана Вiталiївна (паспорт: серiя ММ номер
516375 виданий ЦВМ Дзержинського РВХМУУМВСУ в Харкiвськiй областi 20.07.2000) звiльнено 19.02.2018 (дата вчинення дiї 19.02.2018). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа перебувала на посадi з 08.12.2005. Рiшення
прийнято Генеральним директором (наказ № 4-к вiд 19.02.2018).
Головний бухгалтер Лазарева Лiлiя Сергiївна (паспорт: серiя ММ номер 177967 виданий Солоницiвським ВМ Дергачiвського РВ УМВСУ в
Харкiвськiй обл. 21.07.1999) призначено 19.02.2018 (дата вчинення дiї
19.02.2018). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Особу призначено безстроково, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв, заступник головного
бухгалтера. Рiшення прийнято Генеральним директором (наказ ? 5-к вiд
19.02.2018).
Генеральний директор Марченко О.Г. підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО "СПЕЦСТРОЙ"

2. Код за ЄДРПОУ: 24126007
3. Місцезнаходження: 61003, мiсто Харкiв, майдан Конституцiї будинок1, офiс 1
4. Міжміський код, телефон та факс: 0675723922 0544631970
5. Електронна поштова адреса: specstroy@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.specstoy.kh.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення
Загальнi збори акцiонерiв прийняли рiшення про укладання договору
з ПАТ "Сумиобленерго" на постачання електроенергiї у 2018 роцi на суму
1500000,00грн. ; загальна кiлькiсть голосуючих акцiй -100 шт; кiлькiсть голосуючих акцiй що зареєстрованi для участi у загальних зборах 100 шт.;
голосували "за" - 100, "проти" - 0
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади
Директор Степанцов Андрiй Вiталiйович 19.02.2018 р.
Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО "СПЕЦСТРОЙ"

2. Код за ЄДРПОУ: 24126007
3. Місцезнаходження: 61003, мiсто Харкiв, майдан Конституцiї, будинок 1, офiс 1
4. Міжміський код, телефон та факс: +380675723922 0544631970
5. Електронна поштова адреса: specstroy@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.specstroy.kh.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення
закупiвля тмц, обладнання, послуг на загальну суму до 2000 000,00
грн. загальна кiлькiсть голосуючих акцiй -100 шт; кiлькiсть голосуючих акцiй що зареєстрованi для участi у загальних зборах 100 шт.; голосували
"за" - 100, "проти" - 0
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади
Директор Степанцов Андрiй Вiталiйович 19.02.2018 р.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№37, 22 лютого 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Товариство з обмеженою відповідальністю «Таволга Трейд», код ЄДРПОУ 41637059, яке знаходиться

за адресою: 69121, місто Запоріжжя, вул. Курганна, буд. 3-В, має намір
придбати акції Приватного акціонерного товариства «Бердянський завод
підйомно-транспортного обладнання», код ЄДРПОУ 41637059, яке знахо
диться за адресою: Україна, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Горько
Повідомлення про
виникнення особливої
інформації емітента
ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
I. Загальні відомості
«БУД.ТРАНС»
1. Повне найменування
емітента - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
Додаток 45

ТОВАРИСТВО "БЕРЕЗНIВСЬКЕ
ПТАХОПIДПРИЄМСдо Положення
про розкриття інформації
ТВО"
емітентами цінних паперів

2. Код за ЄДРПОУ - 02780479
(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
3. Місцезнаходження
34663, Рівненська
обл.,
РІЧНА- ІНФОРМАЦІЯ
за 2017
рікБерезнівський р-н, с.
Кургани
вул. Шляхова,
буд. 6приватне (закрите) розміщення цінних
емітентів,
які здійснили
4. Міжміський
телефон(закритих)
та факс - (03653)
5-56-23,
(03653) 5-56-24
паперів,
а також код,
приватних
акціонерних
товариств,
які не
5.
Електронна поштова
- berezneptashka@emitent.net.ua
здійснювали
публічнеадреса
(відкрите)
розміщення цінних паперів,
6. Адреса
сторінки
в мережі Інтернет,
яка додатково
використовується
крім
публічних
акціонерних
товариств,
які здійснили
приватне
емітентом для розкриття
інформації
- berezneptashka.pat.ua
(закрите)
розміщення
цінних паперів
7. Вид(для
особливої
інформації
- Зміна складу
посадових
осіб емітента.
опублікування
у офіційному
друкованому
виданні)
II. Тексткод
повідомлення
1. Повне найменування емітента,
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
На підставі
наказу № 5 "Про припинення
трудового
договору" від
за ЄДРПОУ,
місцезнаходження,
ТОВАРИСТВО
«БУД.ТРАНС»,
20.02.2018 року відбулося звільнення головного бухгалтера ПрАТ "Березміжміський код та телефон емітента
32250695, 01042 м. Київ
нівське птахопідприємство" Дмишук Інни Миколаївни за згодою сторін на
Печерський р-н
підставі поданої Дмишук І.М. заяви про звільнення. Дмишук Інна Миколабул. Марiї Приймаченко,
ївна не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних. Акціями емiбуд.1/27, 044 285-23-38
тента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи2. Дата розкриття повного тексту річної 22.02.2018р.
ни немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 6 років 1 міінформації у загальнодоступній
сяць. Станом на 20.02.2018 року на посаду головного бухгалтера нікого
інформаційній
даних
Комісії
не
призначено.базі
Посада
вакантна.
http://budtrans.informs.net.ua
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
III. Підпис
на 1.
якій
розміщено
регулярну
річну
Особа,
зазначена
нижче,
підтверджує достовірність інформації, що
інформацію
міститься
у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Голова правління Сердюк Марина Миколаївна. 20.02.2018 року.
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

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

товариство
«Лiзингова компанiя
«Укртранслiзинг»

30674235
01133 мiсто Київ Вулиця Євгена
Коновальця, будинок 32-Г, офiс 8
4. Міжміський код, телефон та факс +38 (044) 284-23-00 +38 (044) 284-23-00
5. Електронна поштова адреса
office@utl.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується емі
тентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Павлишинець Юрiй Вiкторович (Паспорт: серiя СО №396297, виданий
Жовтневим РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 01 червня 2000) займав посаду
члена Наглядової ради ПрАТ «Укртранслiзинг» та був призначений пред
ставником акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» у складi Наглядової ради
ПрАТ «Укртранслiзинг». Повноваження Павлишинця Ю.В. припинено у
зв'язку iз повiдомленням ПАТ «Укрзалiзниця» вiд 16.02.2018 р. №Ц/624/604-18 (вх. ПрАТ «Укртранслiзинг» №УТЛ-52 вiд 19.02.2018 р.) про
замiну представника у складi Наглядової ради ПрАТ «Укртранслiзинг» на
пiдставi рiшення правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» вiд 08.02.2018 р. (протокол
№Ц-64/13 Ком.т). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Не
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Павлиши
нець
Ю.В.
перебував
на
посадi
члена
Наглядової
ради
ПрАТ «Укртранслiзинг» з 19 жовтня 2017 року по 19 лютого 2018 р.
Богдан Дмитро Леонiдович (Паспорт: серiя МЕ №218464, виданий Пе
черським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 11.06.2003) призначений на по
саду члена Наглядової ради ПрАТ «Укртранслiзинг» з 19 лютого 2018 року
на пiдставi повiдомлення ПАТ «Укрзалiзниця» вiд 16.02.2018 р. №Ц/624/604-18 (вх. ПрАТ «Укртранслiзинг» №УТЛ-52 вiд 19.02.2018 р.) про
замiну представника у складi Наглядової ради ПрАТ «Укртранслiзинг» на
пiдставi рiшення правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» вiд 08.02.2018 р. (протокол
№Ц-64/13 Ком.т). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Не
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Богдан Дми
тро Леонiдович призначений на посаду члена Наглядової ради
ПрАТ «Укртранслiзинг» на строк до дати прийняття Загальними зборами
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го, буд.7, за наступними характеристиками:
- Вид цінних паперів: Прості іменні акції;
- Емітент: ПрАТ «БЗПТО»;
- Форма акцій: бездокументарна;
- Кількість акцій: 500 783 667 штуки, що складає 49,88% Статутного ка
піталу ПрАТ «БЗПТО».

ПРАТ "ЗАВОД БУДГІДРОПРИЛАД"

повідомляє про зміни та доповнення в опублікованому в газеті "Відомості НКЦПФР", № 33 (2786) від 16.02.2018р. повідомленні про порядок
реалізації акціонерами ПрАТ "Завод Будгідроприлад" переважного права на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій:
Замість: "ПрАТ "Завод Будгідроприлад" (код за ЄДРПОУ 00240276)
повідомляє про порядок реалізації акціонерами переважного права на
придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій додаткової
емісії:" слід читати:
Повідомлення про порядок реалізації акціонерами ПрАТ "Завод Будгідроприлад" (код за ЄДРПОУ 00240276) переважного права на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій згідно рішення позачергових загальних зборів акціонерів від 18.12.2017 року.
Загальна кількість розміщуваних товариством акцій - 10 000 000
штук,
ціна розміщення - 0,50грн.
Правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право: переважним правом акціонера - власника
простих акцій є право акціонера придбавати розміщувані товариством
прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. У разі необхідності, округлення розрахункової кількості акцій відбувається за загальноприйнятим математичним
правилом в сторону збільшення до цілої кількості акцій.
Строк і порядок реалізації зазначеного права:
акцiонерiв ПрАТ «Укртранслiзинг» рiшення про припинення його повнова
жень або до дати отримання вiд ПАТ «Укрзалiзниця» iнформацiї про його
замiну у складi Наглядової ради ПрАТ «Укртранслiзинг». Член Наглядової
ради Богдан Дмитро Леонiдович є представником акцiонера
ПАТ «Укрзалiзниця» (частка в статутному капiталi – 47,6691%). Iншi поса
ди, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: 09.2009-02.2011 –
старший лаборант вiддiлу ресурсний центр, старший лаборант науковометодичного центру координацiї закладiв ППО, регiональних та мiжнародних
зв’язкiв ресурсного центру, провiдний економiст фiнансово-економiчного
вiддiлу Унiверситету менеджменту освiти, старший лаборант iнформацiйних
i комунiкацiйних технологiй ДВНЗ «Унiверситет менеджменту освiти»
(м. Київ); 11.2011-04.2013 – радник Мiнiстра вiддiлу радникiв Управлiння
забезпечення дiяльностi Вiце-прем’єр-мiнiстра–Мiнiстра (патронатна служ
ба), головний спецiалiст вiддiлу регiональних проблем Департаменту
монiторингу, аналiзу та оптимiзацiї соцiальної сфери, головний спецiалiст
вiддiлу державного регулювання зайнятостi та трудової мiграцiї Департа
менту ринку працi та зайнятостi Мiнiстерства соцiальної полiтики України
(м. Київ); 04.2013-10.2014 – головний консультант вiддiлу реформування
охорони здоров’я Головного управлiння з питань реформування соцiальної
полiтики, головний консультант вiддiлу соцiальних вiдносин Головного
управлiння з питань соцiальної полiтики Адмiнiстрацiї Президента України;
02.2015-08.2015 – радник першого заступника Генерального директора
вiддiлу забезпечення якостi, аудиту та адаптацiї документiв ДП «Держаний
експертний центр Мiнiстерства охорони здоров’я України» (м. Київ);
11.2015-01.2016 – заступник начальника управлiння економiки – начальник
планово-економiчного вiддiлу Департаменту охорони здоров’я (м. Київ);
04.2016-09.2016 – заступник директора Департаменту – начальник
управлiння мiжнародної технiчної допомоги, європейської iнтеграцiї та
iнвестицiйної дiяльностi Департаменту зовнiшнiх вiдносин, зовнiшньоекономiчної та iнвестицiйної дiяльностi облдержадмiнiстрацiї (м. Луганськ);
11.2016-01.2017 – заступник начальника вiддiлу технiчного нагляду з
капiтального будiвництва, реконструкцiї та ремонту Департаменту розвитку
iнфраструктури та житлово-комунального господарства облдержадмiнiстрацiї (м. Одеса); 02.2017 - по т.ч. - начальник вiддiлу забезпечення
дiяльностi вищого органу, наглядової ради та ревiзiйної комiсiї Департамен
ту корпоративного управлiння.
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
Татарець Петро Васильович
Генеральний директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
2018.02.19
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акцiонерне товариство «Луцький пивзавод»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальнівідомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство «Луцький пивзавод»
2. Код за ЄДРПОУ
00381775
3. Місцезнаходження
43021, Волинська обл., м.Луцьк,
вул.Винниченка,69
4. Міжміський код, телефон та факс (0332)78-49-60, 78-49-60
5. Електронна поштова адреса
lu.pyvzavod@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, www.zeman.com.ua
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Згiдно з Наказом по пiдприємству ПрАТ «Луцький пивзавод» вiд
21.02.2018 р., №3-к, призначено на посаду головного бухгалтера Костенко
Оксану Анатолiївну (паспорт серiї АС № 838734, виданий Горохiвським РВ
УМВС України у Волинськiй областi 05.09.2002 р.). Термiн приначення – не
визначений. Iншi посади, якiо бiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв:
ТзОВ «Захiд - Сiтка», ТзОВ «Софiлайт», ПП «Люкс Ефект», ТзОВ «Натуралiка
Груп» - головний бухгалтер. Часткою в статутному капiталi емiтента не
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Директор
Голубчик Максим Вiталiйович
Найменування посади
(підпис)
(ініціали та прізвищекерівника)
М.П.
21.02.2018
(дата)

ПриватнЕ акціонернЕ товариствО
«Завод «Кузня на РибальсЬкому»

Приватне акціонерне товариство «СХІД»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1.Загальні відомості:
1.1. Повне найменування емітента
ПриватнЕ акціонернЕ
товариствО «Завод
«Кузня на Рибальському»
1.2.Організаційно правова форма
Акціонерне товариство
емітента
1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14312364
1.4.Мсіцезнаходження емітента
04176 місто Київ,
вулиця Електриків, 26
1.5.Міжміський код, телефон та факс (044) 425-10-00, (044) 425-21-50.
емітента
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, https://zkr.com.ua
яка додатково використовується емі
тентом для розкриття інформації
1.7.Електорнна поштова адреса емітента adalari@lk.kiev.ua
1.8. Дата вчинення події
20 лютого 2018 року
1.9.Вид особливої інформації
Прийняття рішення про надання
згоди на вчинення значних
правочинів
2.Текст повідомлення:
2.1.Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, назва уповноваженого органу, що його прийняв:
рішення про надання згоди на вчинення значного правочину прийнято по
зачерговими Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного
товариства «Завод «Кузня на Рибальському» 20 лютого 2018 р.
2.2.Предмет правочину: отримання кредиту.
2.3.Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 528 984 тис. грн.
2.4.Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 1 798 370 тис. грн.
2.5.Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є
предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 29,41%
2.6.Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення
(зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами):
загальна кількість голосуючих акцій: 3 252 469 штук;
кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних
зборах: 3 225 723 штук;
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення:
3 225 723 штук;
кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі
шення: 0 штук.
2.7.Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства:
відсутні.
3.Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль
ність згідно з законодавством України:
Голова Правління
ПрАТ «Завод «Кузня на РибальсЬкому»__________ Шандра
Валерій Олександрович
/ підпис МП /

(далі Товариство)
Код за ЄДРПОУ 24372676
Юридична адреса: 02096, м. Київ, вул. Бориспільська, 9.
Фактична адреса: 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 9. Тел/факс
(044)576-56-95.
Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
базі даних НКЦПФР
22.02.2018 р.
Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: 24372676.smida.gov.ua
Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудиторської
фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Приватне підприємство
«АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «РЕЙТІНГ-АУДИТ». Код за ЄДРПОУ
30687076.
Інформація про загальні збори: чергові загальні збори акціонерів від
булися 24 березня 2017 року о 15.00. за місцезнаходженням Товариства
за адресою: 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 9 (приміщення дирекції
Товариства, корпус 49). Реєстрація акціонерів 24.03.2017р. з 14.00 до
14.45 години за переліком акціонерів, які мають право на участь у загаль
них зборах, складеному на 24 годину 20.03.2017 р.
Питання, що розглядалися:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів та надання їй повнова
жень щодо засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для ку
мулятивного голосування цих загальних зборів.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо
сування та бюлетенів для кумулятивного голосування з питань порядку
денного.
4. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів.
5. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства
за 2016 рік та основні напрямки розвитку на 2017 рік.
6. Звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік.
7. Звіт та висновки ревізора Товариства про перевірку фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2016 рік.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів: директора, нагля
дової ради, ревізора.
9. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за звітний пері
од.
10. Розподіл прибутку за 2016 рік.
11. Припинення повноважень голови та членів наглядової ради Това
риства.
12. Встановлення кількісного складу наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати
муться з головою та членами наглядової ради Товариства. Обрання осо
би, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами
наглядової ради Товариства.
15. Припинення повноважень директора Товариства.
16. Обрання директора Товариства.
17. Затвердження умов контракту, який укладатиметься з директором.
Обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту з директо
ром Товариства.
18. Припинення повноважень ревізора Товариства.
19. Обрання ревізора Товариства.
20. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладати
меться з ревізором Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на
підписання договору з ревізором Товариства.
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалося.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ»

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
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИемітента
СТВО «ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ»
2. Код за ЄДРПОУ
00191023
3. Місцезнаходження
50079, м. Кривий Рiг
4. Міжміський код, телефон (056) 400-64-17 (056) 400-69-12
та факс
5. Електронна поштова
sergey.stepashkin@metinvestholding.
адреса
com
6. Адреса сторінки в мережі https://sevgok.metinvestholding.com/ru/
Інтернет, яка додатково
about/info
використовується емітентом
для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

II. Текст повідомлення
Наглядовою радою ПРАТ «ПІВНГЗК» 19 лютого 2018 року прийнято
рішення (Протокол № 287) про зміну до складу посадових осіб, а
саме:
• припинити 19 лютого 2018 р. повноваження Генерального дирек
тора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВНІЧНИЙ
ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» Тимошенко Павла Геннаді
йовича (паспорт АО 331471, виданий 10.03.2016 р. Саксаганський РВ
у м. Кривому Розі ГУ ДМС України в Дніпропетровській області) на під
ставі особистої заяви за власним бажанням. Тимошенко П.Г. перебу
вав на посаді з 04 березня 2015 року. Рішення прийнято відповідно до
пункту 16.10.1.9. Статуту ПРАТ «ПІВНГЗК». Часткою у Статутному ка
піталі ПРАТ «ПІВНГЗК» не володіє. Непогашеної судимості за корис
ливі та посадові злочини не має;

• призначити виконуючим обов’язки Генерального директора ПРИ
ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» Скачкова Андрія Анатолійовича почи
наючи з 20 лютого 2018 року до дати відкликання (припинення
повноважень). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспорт
них даних. Часткою у Статутному капіталі ПРАТ «ПІВНГЗК» не воло
діє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Рішення прийнято відповідно до пункту 16.10.1.9. Статуту
ПРАТ «ПІВНГЗК».
Протягом останніх п’яти років Скачков Андрій Анатолійовичобіймав
посади:
- Заступника головного інженера з гірничорудного виробництва –
начальник гірничо-збагачувального комплексу «Укрмеханобр»;
- Начальник гірничо-збагачувального комплексу «Укрмеханобр»;
- Директор з технології та планування виробництва департаменту
технології та планування виробництва гірничодобувного дивізіону
ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» м.Кривий Ріг;
- Директор з виробництва гірничодобувних активів департаменту з
виробництва гірничодобувних активів дирекції з виробництва
ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» м.Кривий Ріг;
Особа, що вказана нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно 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.Виконуючий
обов'язки Генерального
Скачков Андрiй Анатолiйович
директора
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П.
20.02.2018
(дата)

Публічне акціонерне товариство
«Авіаційне підприємство спеціального призначення «Меридіан»
Шановний акціонер !
Публічне акціонерне товариство «Авіаційне підприємство спеціального
призначення «Меридіан» повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів
відбудуться 26 березня 2018 року в 11 год. 30 хв. за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Супрунівка, вул. Київська, 2 Ж,
поверх 1, приміщення бухгалтерії Товариства.
Реєстрація учасників загальних зборів 26 березня 2018 року з
11 год.00 хв. до 11год. 20 хв. за місцем проведення зборів.
Місцезнаходження АТ: Полтавська область, Полтавський район, с. Су
прунівка, вул. Київська, 2 Ж.
Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження Передавального акту у зв’язку з припиненням Товари
ства шляхом перетворення.
4. Звіти Комісії з припинення, Наглядової ради та Ревізійної комісії, за
твердження висновків Ревізійної комісії та прийняття рішень за наслідками
розгляду звітів.
5. Затвердження річного звіту та балансу щодо результатів діяльності
Товариства за 2017 рік.
6. Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за 2017 рік.
7. Затвердження значних правочинів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль
них зборах - 20.03.2018р.
Для участі у зборах необхідно мати документ, що посвідчує особу, а
представникам акціонерів додатково – довіреність на право участі та голо
сування на загальних зборах, оформлену згідно чинного законодавства.
Участь в зборах приймає той представник акціонера, довіреність якому ви
дана пізніше; представник вирішує всі питання щодо голосування на за
гальних зборах акціонерів на свій розсуд, якщо інше не визначено в дові
реності.
Інформація, з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного, розміщена в мережі Інтернет на веб-сайті Това
риства за адресою 01130667.smida.gov.ua.
Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до
проекту порядку денного зборів, а також щодо нових кандидатів до складу
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органів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати
проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не
пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції вно
сяться в порядку, передбаченому ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства».
Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прий
няття рішень з питань порядку денного: в день проведення загальних
зборів-в місці проведення зборів, а до дати зборів - по понеділках, середах
та п’ятницях з 12.00 до 16.00 год. за адресою Товариства: Полтавська об
ласть, Полтавський район, с. Супрунівка, вул. Київська, 2 Ж, поверх 1, при
міщення бухгалтерії Товариства. Відповідальна особа АТ – Голова Комісії з
припинення Грицай Віталій Іванович. Контактний номер: 0532-2-59-12
Основні показники фінансово – господарської діяльності АТ за
2017 рік (тис.грн.)
Найменування показника
Період
Звітний
Попередній
Усього активів
847
1217
Основні засоби
708
977
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
10
105
Сумарна дебіторська заборгованість
78
125
Грошові кошти та їх еквіваленти
15
Нерозподілений прибуток
-4489
-4103
Власний капітал
390
776
Статутний капітал
4879
4879
Довгострокові зобов’язання
92
71
Поточні зобов’язання
365
370
Чистий прибуток (збиток)
1
-2083
Середньорічна кількість акцій (шт.)
4878600
4878600
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на
викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець
2
2
періоду (осіб)
ПАТ АПСП «Меридіан»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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 «СІЛЬПО РІТЕЙЛ»

2. Код за ЄДРПОУ: 33870708
3. Місцезнаходження: 08132 м. Вишневе, вул. Промислова, 5
4. Міжміський код, телефон та факс: 0444963200, 0444963200
5. Електронна поштова адреса: ir.nesterenko@ip-group.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://fozzy.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рі
шення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст Повідомлення
19.02.2018 рішенням акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ
СТВА «СІЛЬПО РІТЕЙЛ» було вирішено: попередньо надати згоду на вчинен
ня Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом 1 (одного)
року з дня проведення цих річних Загальних зборів Товариства значних право
чинів, у тому числі, але не виключно: договорів позики, поставки, купівліПовідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»; 2. Код за ЄДРПОУ:

22815333; 3. Місцезнаходження: 14000 місто Чернігів вулиця Гонча (Горько
го) будинок 40; 4. Міжміський код, телефон та факс: 0462 654559 0462
654559; 5. Електронна поштова адреса: kanc@energy.cn.ua; 6. Адреса сто
рінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз
криття інформації: chernigivoblenergo.com.ua; 7. Вид особливої інформації
відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні
папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог
глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі заяви
за власним бажанням.
Посадова особа Міхєєв Сергій Олександрович, яка займала посаду
тимчасово виконуючого обов»язки члена Правління, Заступника Голови

продажу, будь-яких інших господарських договорів, за якими Товариство ви
ступає чи буде виступати будь-якою із сторін, граничною сукупною вартістю
активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. При цьо
му вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від
збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/
зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової
звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют. Гранич
на сукупна вартість правочинів - 883749 тис. грн. Вартість активів емітента за
даними останньої річної фінансової звітності - 883749 тис. грн. Співвідношен
ня граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за
даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 100%. Загальна
кількість голосуючих акцій - 173 782 675 шт., кількість голосуючих акцій, що
зареєстровані для участі у загальних зборах - 173 782 675 шт, кількість голо
суючих акцій, що проголосували «за» - 173 782 675 шт, що складає 100 % голо
сів акціонерів від загальної кількості, «Проти» - 0 голосів, що складає 0 % голо
сів акціонерів від загальної кількості.
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
Крушинська І.В.
20.02.2018
Правління, припинила повноваження.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 місяці 6 днів.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Особу, яка б виконувала обов»язки члена Правління, Заступника Голо
ви Правління, не призначено.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2.
Голова Правління
Ткач В.І.
Фінансовий директор

(підпис)

Сорока І.В.
(ініціали та прізвище керівника)
16.02.2018
(дата)
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