
ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІнформацІйнІ повІдомлення та 
новини нКцпфр

нКцпфр відновила, зупинила,  
скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управління 
та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, п. 4 глави 1 розділу ІV 
Положення про порядок здійснення емісії облігацій підпри-
ємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх 
обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них 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 відповід-
но до документів, отриманих від СТОВ «ДРУЖБА-НОВА» 
(код за ЄДРПОУ: 31333767, вул. Комарова, 59, смт. Варва, 
Чернігівська область, 17600) на скасування реєстрації ви-
пуску облігацій у зв’язку з погашенням облігацій, скасовано 
реєстрацію випуску облігацій Стов «дрУЖБа-нова» се-
рії а. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій СТОВ 
«ДРУЖБА-НОВА» серії А від 08.05.2012 №100/2/12, дата 
видачі свідоцтва – 30.01.2013, дата видачі дубліката – 
03.01.2018, видане Національною комісією з цінних папе-
рів та фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№ 34-Кф-С-о від 05 березня 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 Комі-
сії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, на підставі підп. 3 п. 1 

глави 2 розділу V Положення про порядок здійснення емісії 
облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових 
організацій та їх обігу, затвердженого рішенням Комісії  
від 27.12.2013 № 2998, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 28.01.2014 за №171/24948 (зі змінами), відпо-
відно до відомостей з Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань у формі витягу від 05.03.2018 №1003708035 
щодо внесення 04.01.2018 запису про державну реєстра-
цію припинення ЗАТ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД СТАЛЕ-
ВИХ ТРУБ «ЮТІСТ» (код за ЄДРПОУ: 30926951) за судо-
вим рішенням про припинення юридичної особи у зв’язку з 
визнанням її банкрутом, 26.12.2017, Б38/1801-10, Госпо-
дарський суд Дніпропетровської області, та інформації, на-
даної департаментом Комісії у Східному регіоні службовою 
запискою від 27.02.2018 №23/03/123, скасовано реєстра-
цію випуску облігацій Зат «нІКополЬСЬКий Завод 
СталевиХ трУБ «ЮтІСт» (код за ЄДРПОУ: 30926951) 
серії а. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій  
ЗАТ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД СТАЛЕВИХ ТРУБ «ЮТІСТ» 
(код за ЄДРПОУ: 30926951) серії А від 07.03.2007 №126/2/07, 
видане Державною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку, анульовано – розпорядження № 35-Кф-С-о від  
05 березня 2018 року. 

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі п. 9 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, 
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зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно до відомос-
тей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фі-
зичних осіб - підприємців та громадських формувань у 
формі витягу від 05.03.2018 №1003708035 щодо внесен-
ня 04.01.2018 запису про державну реєстрацію припи-
нення ЗАТ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД СТАЛЕВИХ ТРУБ 
«ЮТІСТ» (код за ЄДРПОУ: 30926951) за судовим рішен-
ням про припинення юридичної особи у зв’язку з визна-
нням її банкрутом, 26.12.2017, Б38/1801-10, Господар-
ський суд Дніпропетровської області, та інформації, 
наданої департаментом Комісії у Східному регіоні служ-
бовою запискою від 27.02.2018 №23/03/123, скасовано 
реєстрацію випуску акцій Зат «нІКополЬСЬКий За-
вод СталевиХ трУБ «ЮтІСт» (код за ЄДРПОУ: 
30926951). Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій  
ЗАТ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД СТАЛЕВИХ ТРУБ 
«ЮТІСТ» (код за ЄДРПОУ: 30926951) від 18.06.2004 року 
№37/04/1/04, видане Дніпропетровським територіальним 
управлінням Державної комісії з цінних паперів та  
фондового ринку, анульовано – розпорядження  
№ 75-Кф-С-а від 05 березня 2018 року. 

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі п. 
9 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно до відомос-
тей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фі-
зичних осіб - підприємців та громадських формувань у 
формі витягу від 05.03.2018 №1003708056 щодо внесен-
ня 19.01.2018 запису про державну реєстрацію припи-
нення ЗАТ «ТОРГОВИЙ ДІМ «КЕРАМІН-УКРАЇНА» (код 
за ЄДРПОУ: 34273080) за судовим рішенням про припи-
нення юридичної особи у зв’язку з визнанням її банкру-
том, 13.12.2017, 13.12.2017, 904/4863/13, Господарський 
суд Дніпропетровської області, та інформації, наданої 
департаментом Комісії у Східному регіоні службовою за-
пискою від 27.02.2018 №23/03/123, скасовано реєстра-
цію випуску акцій Зат «торГовий дІм «КерамІн-
УКраЇна» (код за ЄДРПОУ: 34273080). Свідоцтво про 
реєстрацію випуску акцій ЗАТ «ТОРГОВИЙ ДІМ 
«КЕРАМІН-УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ: 34273080) від 
19.06.2006 року №21/04/1/06, видане Дніпропетровським 
територіальним управлінням Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку, анульовано – розпоря-
дження № 76-Кф-С-а від 05 березня 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, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843 (зі змінами), на підставі п.п.1 п.4. гл. 1 
розд. ІV Положення про порядок здійснення емісії облігацій 
підприємств, облігацій міжнародних фінансових організа-
цій та їх обігу, затвердженого рішенням Комісії від 27.12.13  р 

№ 2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.01.14р. за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до до-
кументів, отриманих від ТОВ «Будспецсервіс», код за 
ЄДРПОУ: 32555547, 01103, м. Київ, вул. Михайла Драгоми-
рова, 16, приміщ. 270, на скасування реєстрації випуску об-
лігацій серії «DD» у зв’язку з погашенням, скасовано реє-
страцію випуску облігацій тов «Будспецсервіс» серії 
«DD». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій  
ТОВ «Будспецсервіс» серії «DD» від 05.04.2013р. 
№48/2/2013, видане 29.07.2013р. Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпо-
рядження № 30-Кф-С-о від 05 березня 2018 року. 

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 (зі 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 27.12.13 р № 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 «CC» у 
зв’язку з погашенням, скасовано реєстрацію випуску об-
лігацій тов «Будспецсервіс» серії «CC». Свідоцтво 
про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Будспецсервіс» 
серії «CC» від 05.04.2013р. №47/2/2013, видане 
12.08.2013р. Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку, анульовано – розпорядження  
№ 29-Кф-С-о від 05 березня 2018 року. 

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Наці-
ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
10.11.2015р. №1843 (зі змінами), пункту 3 розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23.04.2013р. №737, зареєстровано-
го в Міністерстві юстиції України 28.05.2013р. за 
№822/23354 (зі змінами), та відповідно до документів, 
наданих Публічним акціонерним товариством «КЛАСИК-
БАНК», 49044, м. Дніпро, просп. Карла Маркса, 39-А, код 
за ЄДРПОУ: 23926846, на скасування реєстрації випуску 
акцій у зв’язку з ліквідацією акціонерного товариства, 
скасовано реєстрацію випуску акцій публічного акціо-
нерного товариства «КлаСиКБанК». Свідоцтво про 
реєстрацію випуску акцій Публічного акціонерного това-
риства «КЛАСИКБАНК» від 19 січня 2010 року №07/1/10, 
видане Державною комісією з цінних паперів та фондо-
вого ринку, анульовано – розпорядження № 77-Кф-С-а 
від 06 березня 2018 року. 

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
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ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Наці-
ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
10.11.2015р. №1843 (зі змінами), пункту 3 розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23.04.2013р. №737, зареєстровано-
го в Міністерстві юстиції України 28.05.2013р. за 
№822/23354 (зі змінами), та відповідно до документів, 
наданих Публічним акціонерним товариством «КЛАСИК-
БАНК», 49044, м. Дніпро, просп. Карла Маркса, 39-А, код 
за ЄДРПОУ: 23926846, на скасування реєстрації випуску 
акцій у зв’язку з ліквідацією акціонерного товариства, 
скасовано реєстрацію випуску акцій публічного акціо-

нерного товариства «КлаСиКБанК». Тимчасове сві-
доцтво про реєстрацію випуску акцій Публічного акціо-
нерного товариства «КЛАСИКБАНК» №06/1/2016-Т від 
28 січня 2016 року, видане Національною комісією з цін-
них паперів та фондового ринку, анульовано – розпоря-
дження № 78-Кф-Ст-а від 06 березня 2018 року. 

06.03.2018 р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
при використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу нКцпфр обов’язкове.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«КерамІКа» 

(код за ЄДРПОУ 30592304, місцезнаходження: 62433, Харківська обл., 
м.  Люботин, вул. Челюскіна, 180)

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів,
які відбудуться 10 квітня 2018 р. о 12:00 годин 

за адресою: 62433, Харківська обл., м. люботин, вул. Челюскіна, 180, 
кімн. № 2.

Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем про-
ведення зборів з 11:20 до 11:45 год. 

порядоК денний 
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень. 
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
3. Про порядок проведення загальних зборів.
4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого 

та кумулятивного голосування.
5. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльнос-

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

6. Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту.

7. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2017 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2017 рік. 
9. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства, її підписання, 

та проведення державної реєстрації змін до установчих документів Това-
риства.

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

найменування показника період
звітний попере-

дній
Усього активів 869,3 995,2
Основні засоби (за залишковою вартістю) 10,2 20
Запаси 173,6 195,1
Сумарна дебіторська заборгованість 21,1 58,4
Гроші та їх еквіваленти 4,4 61,7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -287,6 -170,6
Власний капітал 841,0 958,0
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 1128,6 1128,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 28,3  37,2
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -117,0 4,1

Середньорічна кількість акцій (шт.) 2 257 186 2 257 186
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

- -

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах станом на 24 годину 03 квітня 2018 року, за три робочі дні до дня 
проведення зборів. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – 
http://zao-keramika.com.ua 
порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів: 

Від дати надіслання повідомлення до дати проведення загальних збо-
рів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного, звертатися за адресою: 62433, 
Харківська обл., м. Люботин, вул. Челюскіна, 180, кімн.№ 2 з понеділка по 
п’ятницю з 10-00 до 16-00 год. Посадова особа, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами - Директор Тарусіна І.Р.

А також права надані акціонерам відповідно до вимог статті 36 ЗУ «Про 
акціонерні товариства».

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів відповідно до вимог статті 38 
ЗУ «Про акціонерні товариства». Пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати про-
ведення загальних зборів акціонерів товариства, а щодо кандидатів до 
складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення 
загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту по-
рядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвід-
чує особу (паСпорт). Представникам акціонерів – паспорт або інший до-
кумент що посвідчує особу і довіреність на право участі та голосування, 
оформлену відповідно до чинного законодавства України.

Відповідно вимогам статті 39 ЗУ «Про акціонерні товариства» представ-
ником акціонера може бути фізична особа або уповноважена особа юри-
дичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи 
не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних 
зборах. Представник за довіреністю має права щодо участі у загальних 
зборах акціонерів відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» та вирі-
шує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій 
розсуд, якщо інше не визначено в довіреності. Акціонер має право видати 
довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, призна-
чити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право 
у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це ви-
конавчий орган акціонерного товариства. 

Телефон для довідок: (057) 786-24-99 директор прат «Кераміка»

рІЧна ІнформацІя 
емітента цінних паперів пат «УКрГаЗпромБанК» 

за 2015 рік 
1. Повне найменування емітента, іденти-
фікаційний код юридичної особи, місце-
знаходження, міжміський код і телефон 
емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "УКРГАЗПРОМБАНК", 
24262992, Київ, 
вул. Дніпровська набережна,13, 
+380442911150 

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

07.03.2018

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

www.ugpb.com

4. Найменування, ідентифікаційний код юри-
дичної особи - аудиторської фірми, якою 
проведений аудит фінансової звітності

За звітний період аудиторська пе-
ревірка банку не здійснювалась, 
аудиторський звіт не складався

5. інформація про загальні збори У 2015 році загальні збори акціо-
нерові банку не відбувались, у 
тому числі з огляду на запрова-
джену процедуру ліквідації ПАТ 
"УКРГАЗПРОМБАНК"

6. Інформація про дивіденди Рішення щодо виплати 
дивідендів не приймалось
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ШановнІ аКцІонери!
приватне аКцІонерне товариСтво «алЬ-

цеСт», що знаходиться за адресою:08130, Україна, Київська область, 
Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вул. Пе-
тропавлівська, будинок 4, інформує про проведення чергових Загальних 
зборів акціонерів

Дата та час реєстрації учасників Зборів: 10 квітня 2018 року з 10.00 
до 11.00

Дата та час відкриття Зборів: 10 квітня 2018 року об 11.00
Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 08130, Україна, Ки-

ївська область, Києво-Святошинський район, село петропавлівська 
Борщагівка, вул. петропавлівська, будинок 4

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у збо-
рах: 03 квітня 2018 року 

порядок денний чергових (річних) Загальних зборів акціонерів:
1. Про обрання голови та секретаря, лічильної комісії та затвердження 

регламенту зборів.
2. Про затвердження річного балансу Товариства за період з 01 січня 

по 31 грудня 2017 року. 
3. Про розподіл прибутку Товариства за 2017 рік.
4. Про затвердження звіту Генерального директора Товариства (вико-

навчого органу) та звіту аудитора Товариства за 2017 рік.
5. Про надання повноважень Генеральному директору на підписання 

договорів. 
6. Щодо надання згоди на вчинення значних правочинів. 
Для участі у зборах необхідно надати:
- для акціонера — документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо);
- для представників (довірених осіб) — документ, що посвідчує особу 

(паспорт, тощо) та довіреність на право участі в зборах та голосуванні, 
засвідчену належним чином.

З документами, пов'язаними з порядком денним зборів, акціонери (їх пред-
ставники) можуть ознайомитися за адресою: 08130, Україна, Київська область, 
Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вул. Петро-
павлівська, будинок 4 до дати проведення зборів в робочі дні: з понеділка по 
п'ятницю з 9.00 до 17.00. Адреса веб-сайту АТ «Альцест»: http://altsest.com/ua.
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис. грн.)
Найменування показника  Період 

звітний попередній
Усього активів 150190 138938
Основні засоби (за залишковою вартістю) 36245 37005
Довгострокові фінансові інвестиції 908 911
Запаси 53944 46878
Сумарна дебіторська заборгованість 34263 26975
Грошові кошти та їх еквіваленти 1592 1680
Нерозподілений прибуток 25163 19368
Власний капітал 36933 31138
Статутний капітал 1650 1650
Довгострокові зобов'язання 41124 45954
Поточні зобов'язання 68475 59162
Чистий прибуток (збиток) 5795 9480
Середньорічна кількість акцій (шт.) 200 шт. 200 шт.
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

___ ___

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

___ ___

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 155 153

Генеральний директор  лисов д.в.

Скасування інформації 
пат «УКрнафтоХІмпроеКт» 

Місцезнаходження: 04053, м. Київ, Кудрявський узвіз, 5-Б
ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» повідомляє, що 06.03.2018 самостійно 

виявило технічну помилку, допущену при розміщенні 23.02.2018 року в 
бюлетені «Відомості НКЦПФР» №38 інформації про проведення річних 
Загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ». Зокрема, в 
повідомленні невірно зазначено дату проведення річних Загальних зборів 
акціонерів ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» - 28.03.2018 року, замість – 
11.04.2018 року. У зв’язку із чим зазначена інформація спростовується.

Виправлене повідомлення буде оприлюднено в бюлетені «Відомості 
НКЦПФР» одночасно зі спростуванням.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що 
вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
законодавства:

Уповноважений наглядовою радою
Голова правління 
пат «УКрнафтоХІмпроеКт»  а.С.левандовський

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
рІЧна ІнформацІя за 2017р.

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

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

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

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

привате аКцiонерне товари-
Ство «веГа», 23503666, 08110  
Київська область Києво-Святошинський р-н 
с.михайлiвка-рубежiвка вул.Шкiльна, буд.30, 
(044) 468-60-48

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

07.03.2018р.

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

http://www.kvint.com.ua

повідомлення  
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  

«оКСІ БанК»
2. Код за ЄДРПОУ 
09306278
3. Місцезнаходження 
79019 м. Львів вул. Газова, 17
4. Міжміський код, телефон та факс 
(032) 2323735 (032) 2425860
5. Електронна поштова адреса 
info@okcibank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
http.//www.okcibank.com.ua/pro-bank/zvitnist
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 

Рішення про обрання прийнято Спостережною радою ПАТ «ОКСІ 
БАНК» 05.03.2018 р. Обрання посадової особи виконано на підставі 
Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПАТ «ОКСІ 
БАНК». Бойко Юрій Омелянович (паспорт: серія КА номер 867991 ви-
даний 21.07.1998 р. Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській 
області) обрано на посаду Член Правління. Володiє часткою в статут-
ному капіталі мiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
на який обрано особу: три роки. Інші посади, які обіймала особа про-
тягом останніх п’яти років: директор Західного міжрегіонального управ-
ління Департаменту мережі відділень ПАТ «Універсал Банк», Керівник 
проекту Управління споживчого кредитування Департаменту розвитку 
споживчого кредитування ПАТ «Банк Михайлівський», Начальник За-
хідної регіональної дирекції ПАТ «Банк Михайлівський», Керівник про-
ектів ПАТ «Платинум Банк», Директор Департаменту фінансового ана-
лізу розвитку та контролю ПАТ «ОКСІ БАНК». Розмір пакета акцій 
емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

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 Романюк А. В.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
06.03.2018

(дата) 
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пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«наУКово-вироБниЧе пІдприЄмСтво «радІй»

повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента 

i. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «РАДІЙ»
2. Код за ЄДРПОУ 14312430
3. Місцезнаходження: 25009 м.Кіровоград, вул. Героїв Сталінграда, 29

4. Міжміський код, телефон та факс 0522 55-15-28, 0522 55-53-96
5. Електронна поштова адреса: emitent@radiy.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.radiy.com
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким 

належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного това-
риства

ii. текст повідомлення 

№
з/п

Дата повідомлення 
емітента особою, 
що здійснює облік 
права власності на 
акції в депозитарній 

системі або 
акціонером

Повне найменування юридич-
ної особи - власника пакета 

акцій або зазначення "фізична 
особа"

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з 
торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстрацій-
ного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави 
про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - не-

резидента)

Розмір частки 
акціонера до 

зміни
(у відсотках 

до статутного 
капіталу)

Розмір частки 
акціонера 

після зміни
(у відсотках до 

статутного 
капіталу)

1 2 3 4 5 6 
1 05.03.2018 фізична особа 9,878812 9,878812
Зміст інформації:
05.03.2018 року ПАТ «НВП «Радій» (надалі - емітент) на підставі переліку акціонерів, отриманого від депозитарію, стало відомо, що розмір частки 
акціонера – «фізична особа» становить 9,878812% в загальній кількості акцій та 12,73% в загальній кількості голосуючих акцій емітента.
2 05.03.2018 фізична особа 9,293386 9,293386
Зміст інформації:
05.03.2018 року ПАТ «НВП «Радій» (надалі - емітент) на підставі переліку акціонерів, отриманого від депозитарію, стало відомо, що розмір частки 
акціонера – «фізична особа» становить 9,293386% в загальній кількості акцій та 11,98 % в загальній кількості голосуючих акцій емітента.
3 05.03.2018 Публічне акціонерне товари-

ство «Кіровоградграніт»
13744297 8,922606 8,922606

Зміст інформації:
05.03.2018 року ПАТ «НВП «Радій» (надалі - емітент) на підставі переліку акціонерів, отриманого від депозитарію, стало відомо, що розмір частки 
акціонера – Публічне акціонерне товариство «Кіровоградграніт» (код за ЄДРПОУ 13744297), місцезнаходження: Кіровоградська обл., с.Соколівське, 
вул.Шосейна, 50 становить 8,922606 % в загальній кількості акцій та 11,5 % в загальній кількості голосуючих акцій емітента.

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 о.а.Сіора 05.03.2018р.

Шановний акціонер!
приватне аКцІонерне товариСтво «торГІвелЬно-

поБУтовий КомплеКС «форУм»» 
(код за ЄДРПОУ: 31146911, місцезнаходження: 71600, Запорізька обл., 

Василівський район, місто Василівка, вул. Театральна, буд. 6), 
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів То-

вариства, які відбудуться 20 квітня 2018 року о 14:30 годині за адре-
сою: 71600, Запорізька обл., василівський район, місто василів-
ка, вул. театральна, буд.6, приймальня №1.

перелік питань проекту порядку денного:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для го-

лосування на загальних зборах Товариства. 
3. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку про-

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

діяльності Товариства за 2017 рік та його затвердження. 
5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та його затверджен-

ня.
6. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2017 рік та їх 

затвердження.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2017 

рік. 
Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем про-

ведення зборів з 13.30 до 14.15 год. Дата складання переліку акціо-
нерів, які мають право на участь у загальних зборах, 16.04.2018 року 
на 24 годину. Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при 
собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та доручення на 
право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформ-
лену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонери Товари-
ства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосов-
но порядку денного у робочі дні з 09.00 до 16.00 год. за адресою: 

71600, Запорізька обл., Василівський район, місто Василівка,  
вул. Театральна , буд. 6, приймальня №1, і в день проведення за-
гальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відпо-
відальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Ди-
ректор Суздалєва Інна Павлівна.

Телефон для довідок: (06175) 7-26-11. 
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-

ектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку 
денного:info@Forum.pat.ua

основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства

 (тис.грн.)
найменування показника  період

звітний попередній
Усього активів  1012,9 1008,5
Основні засоби  677,9 694,1
Запаси  113,8 98,4
Сумарна дебіторська заборгованість 160,0 159,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 32,4 27,1
Нерозподілений прибуток (438,9) (431,0)
Власний капітал 957,3 965,2
Статутний капітал 713,9 713,9
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 55,6 43,3
Чистий прибуток (збиток) (7,9) (55,4)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 71386 71386
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

4 5

наглядова рада прат «торгівельно-побутовий комплекс «форум»

приватне аКцІонерне товариСтво 
«торГІвелЬно-поБУтовий КомплеКС «форУм»
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 ЗатвердЖено
наглядовою радою прат «Укрнафтопродукт»

протокол № 3 від 01.03.2018 року
до уваги акціонерів

приватного акціонерного товариства «Укрнафтопродукт», (далі – то-
вариство) 

(код ЄдрпоУ 00018201), місцезнаходження товариства: 02094, 
Україна, м. Київ, бульвар верховної ради, 34.

повідомляємо вас про проведення річних загальних зборів 
прат «Укрнафтопродукт»

Місце реєстрації учасників та проведення річних загальних зборів:  
м. Київ, бульвар Верховної Ради,34, офіс.610.Дата та час початку і закінчення 
реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у річних загальних 
зборах: 10.04.2018, з 11 години 00 хвилин до 11 години 50 хвилин. Дата та час 
відкриття (проведення) річних загальних зборів: 10.04.2018 о 12 годині 00 хви-
лин. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах, встановлена 03.04.2018 (станом на 24 годину).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 1. Обрання членів лічильної комісії річних 
загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх 
повноважень.2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних за-
гальних зборів Товариства.3. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 
2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.4. Звіт Виконав-
чого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства 
у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.5. Звіт Реві-
зійної комісії Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його 
розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 
рік.6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.7. Розподіл прибут-
ку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2017 
році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням ви-
мог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-
господарської діяльності Товариства у 2017 році.8. Внесення змін до Стату-
ту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.9. Встановлення 
чітких цілей діяльності Товариства на 2019 рік.10. Затвердження Положення 
про принципи формування Наглядової ради Товариства.11. Затвердження По-
ложення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.12. Затверджен-
ня принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товари-

ства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.1. Об-
рати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства у такому складі:  
1) Лавренко Андрій Іванович – голова лічильної комісії; 2) Лісовий Олександр 
Іванович - член лічильної комісії;3) Сурник Петро Федорович - член лічильної 
комісії.2. Припинити повноваження лічильної комісії річних загальних зборів 
Товариства після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.

2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних за-
гальних зборів Товариства.

Затвердити такий порядок проведення (регламенту) річних загальних 
зборів Товариства (далі – збори):Звіт Виконавчого органу Товариства – до 
20 хв. Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді по питан-
ням порядку денного – до 10 хв. Виступи з питань порядку денного – до 3 
хв. Повторні виступи – до 2 хв. Відповіді на запитання – до 3 хв. Зауважен-
ня по процедурі ведення зборів – до 2 хв. Запитання доповідачам подавати 
Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера 
(ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначен-
ня реквізитів, не розглядатимуться. Голова зборів ставить питання на голо-
сування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється 
Головою загальних зборів, за умови, що за рішенням про зміну черговості 
розгляду питань порядку денного віддано не менше трьох чвертей голосів 
акціонерів, які зареєструвалися для у часті у загальних зборах.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетеня-
ми. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний про-
ект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та 
винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає 
у бюлетені свій варіант голосування. Голосування на зборах проводиться за 
принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення 
кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення ку-
мулятивного голосування. Після закінчення голосування з питання порядку 
денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для го-
лосування. Лічильна комісія збирає бюлетені та підраховує голоси. Голова 
зборів оголошує результати голосування. Бюлетень для голосування визна-
ється недійсним у разі, якщо:- він відрізняється від офіційно виготовленого 
Товариством зразка;- на ньому відсутній підпис акціонера (представника ак-
ціонера);- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;- акціонер 
(представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив біль-
ше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення. Бюлетені для 
голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів. 
Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його 
представнику) під час його реєстрації для участі в річних загальних зборах 
підписом голови реєстраційної комісії та печаткою Товариства.

3. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році та 
прийняття рішення за наслідками його розгляду.Взяти до відома звіт 
Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році.

4. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідка-
ми його розгляду. Взяти до відома звіт Виконавчого органу про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та заходи, затвер-
джені Наглядовою радою, за результатами його розгляду.

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, прийняття рі-
шення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ре-
візійної комісії Товариства за 2017 рік.

проект рішення № 1:Взяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії То-
вариства про роботу за 2017 рік. проект рішення № 2:У зв’язку з відсутністю 
звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства – зняти питання з розгляду.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
проект рішення № 1:Взяти до відома річний звіт Товариства за 2017 рік.
проект рішення № 2:Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, з ура-

хуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «Аудит-
Стандарт» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звіт-
ності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 
році. проект рішення № 3:Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

7. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами 
діяльності Товариства у 2017 році, в тому числі затвердження роз-
міру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодав-
ством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяль-
ності Товариства у 2017 році. Розподілити чистий прибуток, отриманий 
Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 
році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної 
власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базо-
вого нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату 
дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році 
господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права 
держави», наступним чином:75 % - на виплату дивідендів акціонерам 
Товариства;15 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;10 % - на 
здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2018 
рік. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи То-
вариства за 2017 рік у розмірі – 43150,64 гри. Встановити, що виплата диві-
дендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

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

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій 
редакції.2. Змінити найменування Товариства на Акціонерне товариство 
«Укрнафтопродукт».3. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати 
Статут Товариства у новій редакції. 4. Доручити керівнику Виконавчого органу 
Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодав-
ством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.5. Пе-
редбачити, що повноваження посадових осіб, обраних до органів Товариства 
до моменту реєстрації Статуту Товариства в новій редакції є чинними, та такі 
особи вважаються обраними з моменту їх обрання на строк визначений у Ста-
туті Товариства, що затверджений рішенням цих загальних зборів.

9. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2019 рік. 
Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2019 рік:- провадження 
Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефектив-
ності, нарощування темпів господарської діяльності.

10. Затвердження Положення про принципи формування Нагля-
дової ради Товариства.

Затвердити Положення про принципи формування Наглядової ради То-
вариства

11. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової 
ради Товариства.

проект № 1 рішення: Затвердити Положення про винагороду членів На-
глядової ради Товариства. проект № 2 рішення: Зняти питання з розгляду

12 Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управлін-
ня Товариства.

проект № 1 рішення: Затвердити Кодекс корпоративного управління 
Товариства

проект № 2 рішення: Зняти питання з розгляду.
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 

денного річних загальних зборів Товариства, акціонери Товариства можуть 
ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати 
проведення річних загальних зборів у робочі дні (понеділок - четвер), з  
11 години 00 хвилин до 15 години 00 хвилин (обідня перерва з 13 години  
00 хвилин до 13 години 45 хвилин), у п’ятницю з 10 години 00 хвилин до  
13 години 00 хвилин (обідня перерва відсутня) за адресою: 02094 м. Київ 
бульвар Верховної Ради,34, а в день проведення річних загальних збо-
рів  – за місцем їх проведення, за адресою: 02094 м. Київ бульвар Верхо-
вної Ради,34.Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є 
т.в.о генерального директора Чейпеш Лариса Вікторівна. Телефон для до-

приватне аКцІонерне товариСтво «УКрнафтопродУКт»
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відок: 044-573-30-16, 096-3725902.Інформація з проектами рішень щодо 
кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-
сайті Товариства за адресою: ib2599.smida.gov.ua.

Товариство до початку річних загальних зборів у встановленому ним по-
рядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акці-
онерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загаль-
них зборів та порядку денного річних загальних зборів до дати проведення 
річних загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь 
на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести про-
позиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загаль-
них зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів 
товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожно-
го з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати прове-
дення річних загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу 
органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних 
загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту по-
рядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Про-
позиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити 
інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціоне-
ра (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена на-
глядової ради - незалежного директора. Інформація, визначена у пропози-
ціях щодо членів наглядової ради Товариства відповідно до частини другої 
статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», обов'язково включа-
ється до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відпо-
відного кандидата. Пропозиція до проекту порядку денного річних загаль-
них зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища 
(найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу на-
лежних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а 
також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який про-
понується 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 річних загальних зборів. У такому разі рішення 
наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не ви-
магається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денно-
го, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про 
акціонерні товариства». У разі подання акціонером пропозиції до проекту 
порядку денного річних загальних зборів щодо дострокового припинення 
повноважень голови колегіального виконавчого органу одночасно 
обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови 
колегіального виконавчого органу акціонерного товариства або призначен-
ня особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до про-
екту порядку денного річних загальних зборів вносяться лише шляхом 
включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Рі-
шення про відмову у включенні до проекту порядку денного річних загаль-
них зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є влас-
никами 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки 
у разі: 

недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим час-
тини 2 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти 
даних, передбачених абзацом першим частини 2 або частиною 3 статті 38 
Закону України «Про акціонерні товариства».

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного річних за-
гальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким нале-
жать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, 
передбачених абзацом другим та/або третім частини 6 статті 38 Закону 
України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодно-
го проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з 
інших підстав, визначених статутом Товариства. Мотивоване рішення про 
відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного річних загаль-
них зборів Товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом 
трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту по-
рядку денного річних загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів 
до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни 
та направляє порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на 
підставі пропозицій акціонерів.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні 
його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення 
річних загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постано-
вити рішення про зобов'язання Товариства провести загальні збори з питан-
ня, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмов-
лено акціонеру. Для реєстрації та участі в річних загальних зборах акціонерам 
необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, також - дові-
реність або інші документи, які посвідчують право представника на участь у 
річних загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства Украї-
ни. Представником акціонера на річних загальних зборах акціонерного това-
риства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, 
а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові 
особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представни-
ками інших акціонерів Товариства на річних загальних зборах Товариства. 
Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на річних загальних 
зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа 
юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної 
громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи 
комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника 
постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замі-
нити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. 
Повідомлення акціонером Виконавчого органу Товариства про призначення, 
заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомо-
гою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електро-
нний документообіг. Довіреність на право участі та голосування на річних за-
гальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або 
іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може по-
свідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комі-
сією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право учас-
ті та голосування на річних загальних зборах від імені юридичної особи 
видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими 
документами. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних 
зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, по-
рядку денного річних загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти 
якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на річних загаль-
них зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено за-
вданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо го-
лосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на річних 
загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати дові-
реність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм 
представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити 
свого представника на річних загальних зборах акціонерного товариства. На-
дання довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах 
не виключає право участі на цих річних загальних зборах акціонера, який ви-
дав довіреність, замість свого представника.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
прат «Укрнафтопродукт» (тис. грн)

найменування показника період
2017 рік 2016 рік

Усього активів 64833 64701
Основні засоби (за залишковою вартістю) 81 73
Запаси 67 9
Сумарна дебіторська заборгованість 2205 2145
Гроші та їх еквіваленти 175 234
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -27551 -27481
Власний капітал 61331 61261
Зареєстрований (статутний) капітал 36653 36653
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення 3502 3440
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 71 -417
Середньорічна кількість акцій (шт.) 122176490 122176490
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

0,0006 -0,0035

* Попередні данні, які можуть бути скориговані з урахуванням висновків 
зовнішнього аудитора. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським 
висновком, буде надана на загальних зборах Товариства.

повідомлення 
про прийняття рішення про виплату дивідендів.

повне найменування емітента: приватне аКцІонерне 
товариСтво «СУми-надра»

Ідентифікаційний код за ЄдрпоУ емітента: 23818944.
місцезнаходження емітента: 40000, м. Суми, пров. Кленовий, 15
міжміський код, телефон та факс емітента: 050 301 59 11
електронна поштова адреса: zat_23818944@aft.org.ua
вид особливої інформації: Повідомлення про прийняття рішення про 

виплату дивідендів
текст повідомлення

Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «СУМИ-НАДРА» 

від 02 березня 2018 року, Протокол № 44, прийнято рішення про виплату 
дивідендів з чистого прибутку за результатами діяльності Товариства у 
2017 році та нерозподіленого прибутку минулих років. Дата складання пе-
реліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 19 березня 2018 
року. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно з рішенням збо-
рів, із розрахунку 604,00 грн. на одну просту належну акціонеру акцію. 
Строк виплати дивідендів до 01 вересня 2018 р. Спосіб виплати дивіден-
дів: грошовими коштами безпосередньо акціонерам. Порядок виплати: ви-
плата дивідендів здійснюється трьома частинами пропорційно всім акціо-
нерам, що мають право на отримання дивідендів у такі дати: 15 травня, 15 
червня та 16 липня 2018 року.

директор прат «СУми-надра»  ткачов м.К.
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приватне аКцІонерне товариСтво
«нео вІта»

Місцезнаходження: Україна, 01021, м. Київ, Кловський Узвіз, будинок 9/2, 
оф. 71, тел. 044-502-89-34

05.03.2018 р.  м. Київ 
наказ:

Провести дострокове погашення облігацій ПрАТ «Нео Віта» серій AQ, 
AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, AY, AZ, BA, BB у зв’язку із достроковим введен-
ням в експлуатацію житлових будинків № 001g, № 001j, №001k, №001m 
15-ї черги будівництва об’єкту «Будівництво житлово-офісного та торго-
вельного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями громад-
ського, соціального та торгівельного призначення з підземним та наземним 
паркінгом на вул. Регенераторній, 4, просп. Возз‘єднання, 19, вул. Березне-
вій, 12 у Дніпровському районі м. Києва») (назва об‘єкту будівництва відпо-
відно до Сертифікату серії КВ №162172921067 виданого Державною 
архітектурно-будівельною інспекцією України: «Будівництво житлово-
офісного та торговельного комплексу з вбудовано-прибудованими примі-
щеннями громадського, соціального та торгівельного призначення з під-

земним та наземним паркінгом на вул. Регенераторній, 4, просп. 
Возз‘єднання, 19, вул. Березневій, 12 у Дніпровському районі м. Києва»).

Встановити нову (дострокову) дату початку пред’явлення випуску облі-
гацій серій AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, AY, AZ, BA, BB до погашення -  
15 березня 2018 року. Встановити нову (дострокову) дату закінчення пога-
шення випуску облігацій серій AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, AY, AZ, BA, BB 
15 серпня 2018 року.

Здійснити повідомлення власників облігацій серій AQ, AR, AS, AT, AU, 
AV, AW, AX, AY, AZ, BA, BB усіма доступними засобами, повідомивши їх про 
прийняття об’єкта будівництва до експлуатації та про дострокове погашен-
ня облігацій, шляхом надсилання персональних повідомлень та здійснення 
оголошення в тих самих друкованих виданнях, де був опублікований Про-
спект емісії облігацій, та у місцевій пресі за 10 днів до початку дострокового 
погашення зазначених серій облігацій.

Генеральний директор
прат «нео віта» вальчук Ю.л.

(посада) М.П. (підпис) (прізвище, ім'я, 
по батькові)

До уваги акціонерів!

приватноГо аКцІонерноГо 
товариСтва «КраматорСЬКий Завод 

металевиХ КонСтрУКцІй»
Місцезнаходження: 84306, Донецька область, м. Краматорськ, 

вул.  Радгоспна, буд. 15
Приватне акціонерне товариство «Краматорський завод металевих кон-

струкцій» код ЄДРПОУ 01412242 (надалі - Товариство) повідомляє про 
проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі - Збори) які від-
будуться 17 квітня 2018 року о 10:00 годині за адресою: 84306, донецька 
область, м. Краматорськ, вул. радгоспна, б. 15, 3 поверх, зал засі-
дань.

Реєстрація учасників Зборів відбудеться 17 квітня 2018 року з 09:30 год. 
до 09:50 год. за місцем проведення Зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в Зборах 
11 квітня 2018 року станом на 24:00 годин.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідо-
млення про проведення загальних зборів, загальна кількість простих акцій: 
6318 штук, кількість голосуючих акцій 6137 штук.

порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування.
3. Про обрання голови та секретаря Зборів.
4. Про звіт дирекції Товариства за 2017 рік.
5. Про звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік.
6. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2017 рік.
7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись 

в 2018 році.
10. Припинення повноважень лічильної комісії.
Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або 

інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно 
мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіре-
ність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Для ке-
рівника акціонера - юридичної особи - паспорт та виписку з Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських 
формувань 

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати про-
ведення Зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го, за місцезнаходженням Товариства: 84306, Донецька область, м. Крама-
торськ, вул. Радгоспна, буд. 15, 2 поверх «Юрисконсульт», у робочі дні, з 
07-30 годин до 16-00 годин. В день проведення Зборів – також у місці їх 
проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 

документами – Чернишов Юрій Олексійович. 
Товариство роз’яснює, що не пізніше, як за 20 днів до дати проведення 

загальних зборів кожен акціонер може запропонувати включення додатко-
вих питань та проектів рішень із запропонованих питань до порядку денно-
го, Пропозиція повинна бути направлена на адресу Товариства: (Україна, 
84306, м. Краматорськ, вул. Радгоспна, 15). Пропозиція буде вважатися та-
кою, що подана вчасно, якщо вона подана за 20 днів до дати проведення 
загальних зборів безпосередньо до Товариства або відправлена листом на 
адресу Товариства. Пропозиція акціонера щодо порядку денного загальних 
зборів повинна містити: прізвище, ім'я та по батькові (для фізичної особи) 
або найменування (для юридичної особи) акціонера, що вносить пропози-
цію; відомості про кількість, тип та категорію акцій, які належать акціонеру; 
повне формулювання питання (частини питання), яке пропонується внести 
до порядку денного та проект рішення із запропонованого питання. 

Пропозиція повинна бути підписана кожним акціонером (його представ-
ником), що її вносить, із зазначенням кількості акцій, яку має кожен акціо-
нер. У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції 
додається довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому по-
рядку), що містить відомості, передбачені чинним законодавством.

Оскарження акціонером рішення Наглядової Ради про відмову у вклю-
ченні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє про-
ведення загальних зборів акціонерів.

Телефон для довідок: 06264-6-68-35 
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного за-
гальних зборів акціонерів Товариства: www.kzmk.com.ua

основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)

найменування показника
період

Звітний попере-
дній

Усього активів 69227 37297
Основні засоби (за залишковою вартістю) 6753 5623
Запаси 24716 12150
Сумарна дебіторська заборгованість 13976 4887
Гроші та їх еквіваленти 19357 14165
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

35755 30500

Власний капітал 39849 34594
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 619 619
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 779 305
Поточні зобов’язання і забезпечення 28599 2398
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

5254 -2410

Середньорічна кількість акцій (шт.) 6318 6318
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
 акцію (грн.)

831 -381

наглядова рада прат «КЗмК»

Особлива інформація прат «КиЇвСпецтранС» (код ЄДРПОУ 
02772037), адреса: 04208, м. Київ, проспект Правди, 85; тел. (044) 400-49-54. 
E-mail: kievspectrans@kst.in.ua, ВЕБ-сторінка емітента: kst.in.ua. Відомості про 
зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСПЕЦТРАНС» повідомляє, що 
05.03.2018 р. отримано від ПАТ «НДУ» перелiк акцiонерiв станом на 
26.02.2018  р., з якого стало вiдомо про змiни, якi вiдбулися на рахунках власни-
кiв 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме:  1. У Фізичної особи, яка до 
зміни пакету акцій не мала частки у Статутному капіталі Емітента ( 0 акцій, 0%), 

вiдбулося збiльшення кiлькостi голосуючих акцiй. Розмiр частки пiсля змiни 
розмiру пакета акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй – 53247406 шт. (46,835% вiд за-
гальної кiлькостi акцій та 46,835 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй);  2. У 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Таргет Трейд», код ЄДРПОУ 
36592818, місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 17, літ. 1А, кор-
пус 2, кімната 204, яке до змiни розмiру пакета акцiй володiло пакетом 53247406 
акцій, що становив 46,835% від загальної кількості акцій та 46,835% голосуючих 
акцій, вiдбулося зменшення кiлькостi голосуючих акцiй. Розмiр частки пiсля 
змiни розмiру пакета акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй – 0 акцій (0% вiд загальної 
кiлькостi акцій та 0% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй).



№47, 7 березня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

9

до уваги акціонерів
пУБлІЧноГо аКцІонерноГо товариСтва 

«УКраЇнСЬКий ІнСтитУт по проеКтУваннЮ 
нафтоперероБниХ І нафтоХІмІЧниХ 
пІдприЄмСтв «УКрнафтоХІмпроеКт»

Місцезнаходження: 04053, м. Київ, Кудрявський узвіз, 5-Б
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО 

ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБНИХ І НАФТОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
«УКНАФТОХІМПРОЕКТ» (надалі - Товариство) повідомляє, що Наглядовою 
радою Товариства прийнято рішення про проведення річних загальних зборів 
акціонерів (надалі – «Загальні збори»), які відбудуться 11 квітня 2018 року за 
адресою: приміщення головного корпусу пат «УКрнафтоХІмпроеКт», 
м. Київ, Кудрявський узвіз 5-Б, в конференц-залі, каб.501, 5 поверх.

Реєстрація акціонерів проводиться з 08.30 годин до 09.45 годин. 
Початок Загальних зборів об 10.00 годині. 
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в річних 

Загальних зборах - 04 квітня 2018 року (станом на 24.00) .
Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку 

осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а 
саме, на 23.02.2018р.) – 64 961 969 (шістдесят чотири мільйони дев’ятсот шіст-
десят одна тисяча дев’ятсот шістдесят дев’ять) штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складен-
ня переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загаль-
них зборів, а саме, на 23.02.2018р.) – 64 831 700 (шістдесят чотири мільйони 
вісімсот тридцять одна тисяча сімсот) штук простих іменних акцій.

проеКт порядКУ денноГо:
1. Про обрання лічильної комісії чергових Загальних зборів.
2. Про затвердження регламенту проведення річних Загальних зборів 

акціонерів Товариства.
3. Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту На-

глядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товари-
ства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

4. Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Голови 
Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства 
за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

5. Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної 
комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товари-
ства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

6.Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2017 рік та 
затвердження заходів за результатами його розгляду.

7. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік.
8. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік. 
9. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Нагля-

дової ради Товариства..
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх 
винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання 
цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

12. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 
можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття рі-
шення річними Загальними зборами акціонерів.

13. Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голо-
сували «проти» прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинен-
ня значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного 
року з дати прийняття рішення річними Загальними зборами акціонерів.

Інформація з проектами рішень щодо питань, включених до проекту по-
рядку денного, розміщена на власному веб-сайті за адресою – http:// www.
unxp.com.ua/zbori35.pdf.

Для участі в річних Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі 
паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів 
необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та 
довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. До-
віреність на право участі та голосування на річних 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 річ-
них Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або 
іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представником акціонера на річних Загальних зборах Товариства може 
бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником 
акціонера - фізичної чи юридичної особи на річних Загальних зборах Товари-
ства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах 
Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік пи-
тань, порядку денного річних Загальних зборів із зазначенням того, як і за 
яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 
річних Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як пе-

редбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить за-
вдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосу-
вання на річних Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на річних Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має 
право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на річних 
Загальних зборах Товариства. 

Надання довіреності на право участі та голосування на річних Загаль-
них зборах не виключає право участі на цих річних Загальних зборах акціо-
нера, який видав довіреність, замість свого представника. 

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних 
зборів до дати прове дення річних Загальних зборів Товариства акціонери 
мають можливість ознайо ми тися з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку ден ного та проектом (проектами) рішення з 
питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 04053, м. Київ, 
Кудрявський узвіз, 5-Б (кабінет 330) у робочі дні, робочий час з 09-00 годи-
ни до 17-00 години. В день проведення річних Загальних зборів – також у 
місці їх проведення за адресою: приміщення головного корпусу ПАТ «УКР-
НАФТОХІМПРОЕКТ», м. Київ, Кудрявський узвіз 5-Б, в конференц-залі, 
каб.501, 5 поверх. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами: Голова Правління Товариства – Левандовський А.С.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення річних За-
гальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, нада-
них акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін 
до зазначених документів у зв'язку із змінами в проекті порядку денного чи у 
зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше 
ніж за 10 (десять) днів до дати проведення річних Загальних зборів.

Товариство до початку річних Загальних зборів у встановленому ним 
порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання 
акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних За-
гальних зборів та порядку денного річних Загальних зборів до дати прове-
дення річних Загальних зборів (до 11.04.2018р.). Товариство може надати 
одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. 

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, 
включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства. 
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних За-
гальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не 
пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних Загальних зборів. Пропозиції 
щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити від-
повідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного 
річних Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначен-
ням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або 
класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішен-
ня, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який про-
понується цим акціонером до складу органів Товариства. Адреса, за якою акціо-
нери Товариства можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного 
річних Загальних зборів Товариства: 04053, м. Київ, Кудрявський узвіз, 5-Б,  
ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ».

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

Зміни до проекту порядку денного річних Загальних зборів вносяться 
лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонова-
них питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих 
акціонерами питань або проектів рішень.

основні показники фІнанСово - ГоСподарСЬКоЇ дІялЬноСтІ
пУБлІЧноГо аКцІонерноГо товариСтва «УКрнафтоХІмпроеКт» 

(тис.грн.)
найменування показників період

2016 р. 2017 р.
Усього активів 261 539 247 050
Основні засоби 207 787 177 847
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Виробничі запаси  596  510
Сумарна дебіторська заборгованість 19 955 12 023
Грошові кошти та їх еквіваленти 18 260 10 062
Нерозподілений прибуток (365 525) (439 922)
Власний капітал (105 117) (179 514)
Статутний капітал 16 240 16 240
Довгострокові зобов’язання 361 870 399 777
Поточні зобов’язання 4 786 26 787
Чистий прибуток (збиток) (108 065) (74 397)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 64 961 969 64 961 969
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 528 528

Телефон для довідок: тел. (044) 482-58-70 
Уповноважений наглядовою радою
Голова правління 
пат «УКрнафтоХІмпроеКт»  а.С.левандовський
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою радою ПрАТ «Херсонська ТЕЦ»

Протокол №4/2018 від 02.03.2018 року
до уваги акціонерів

приватного акціонерного товариства «Херсонська теплоелектроцен-
траль»

(далі – прат «Херсонська тец», товариство)
(код ЄдрпоУ 00131771),

місцезнаходження товариства: Бериславське шосе, 1, місто Херсон, 
Україна, 73000.

повідомляємо вас про проведення річних загальних зборів 
прат «Херсонська тец»!

Місце реєстрації учасників та проведення річних загальних зборів: 
м.  Херсон, Бериславське шосе, 1, конференц-зал прат «Херсонська 
тец» (2-й поверх).

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників ак-
ціонерів) для участі у річних загальних зборах: 18 квітня 2018 року, з 10 го-
дини 00 хвилин до 10 години 45 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) річних загальних зборів: 18 квітня 
2018 року об 11 годині 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах, встановлена 12 квітня 2018 року (станом на 24 годину).

проеКт порядКУ денноГо:
1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства 

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

зборів Товариства.
3. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської 

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

4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році та прий-
няття рішення за наслідками його розгляду.

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

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Визначення порядку покриття збитків Товариства, отриманих за 

підсумками роботи у 2017 році.
8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в 

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

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

вариства.
12. Затвердження Положення про принципи формування Наглядової 

ради Товариства.
13. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

знач них правочинів.
ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів та прий-

няття рішення про припинення їх повноважень.
1.1. Обрати членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства:
- Шуляка Людмила Анатоліївна – Голова лічильної комісії;
- Фролов Юрій Валентинович – член лічильної комісії.
1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії річних загальних збо-

рів Товариства після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних 

зборів Товариства.
Звіт голови Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.
Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді з питань по-

рядку денного – до 10 хв.
Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.
Повторні виступи – до 2 хв.
Відповіді на запитання – до 3 хв.
Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.
Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з 

зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної осо-
би). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгля-
ду питань порядку денного здійснюється Головою загальних зборів за умо-
ви, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного 
віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися 
для участі у загальних зборах.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлете-
нями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний 
проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питан-
ня та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер 
відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча ак-
ція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених 
на голосування на зборах.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер 
зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лі-
чильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати 
голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:
- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або по-

значив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.
Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час 

підрахунку голосів.
Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його 

представнику) під час його реєстрації для участі в річних загальних зборах під-
писом голови реєстраційної комісії та печаткою акціонерного товариства.

3. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками 
його розгляду.

Взяти до відома звіт Виконавчого органу про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2017 рік та заходи, затверджені На-
глядовою радою, за результатами його розгляду.

4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році та прий-
няття рішення за наслідками його розгляду.

Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за 

наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії То-
вариства за 2017 рік. 

проект рішення №1
Взяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про робо-

ту за 2017 рік.
проект рішення №2
У зв’язку з відсутністю звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства – 

зняти питання з розгляду.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
проект рішення № 1:
Взяти до відома річний звіт Товариства за 2017 рік.
проект рішення № 2:
Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, з урахуванням обставин, 

що стали підставою для висловлення ТОВ АФ «Профі-Аудит» думки із за-
стереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результата-
ми фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

проект рішення № 3:
Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
7. Визначення порядку покриття збитків Товариства, отриманих за 

підсумками роботи у 2017 році.
Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2017 році, будуть покриті 

за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.
8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в 

новій редакції.
1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту То-

вариства в новій редакції.
2. Змінити найменування Товариства на Акціонерне товариство  

«Херсонська теплоелектроцентраль».
3. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товари-

ства у новій редакції. 
4. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передо-

ручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну 
реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

5. Передбачити, що повноваження посадових осіб, обраних до органів 
Товариства до моменту реєстрації Статуту Товариства в новій редакції, є 
чинними, та такі особи вважаються обраними з моменту їх обрання на 
строк, визначений у Статуті Товариства, що затверджений рішенням цих 
загальних зборів.

9. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2019 рік.
Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2019 рік:
- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибут-

ковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.
10. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради 

Товариства.
проект рішення №1
Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
проект рішення №2
Зняти питання з розгляду.
11. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління То-

вариства.
проект рішення №1

приватне аКцІонерне товариСтво «ХерСонСЬКа теплоелеКтроцентралЬ»
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Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства.
проект рішення №2
Зняти питання з розгляду.
12. Затвердження Положення про принципи формування Наглядової 

ради Товариства.
Затвердити Положення про принципи формування Наглядової ради.
13. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

знач них правочинів.
Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів:
1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході поточної 

господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих річ-
них загальних зборів акціонерів значних правочинів, а саме – укладення 
договорів на осінньо-зимовий опалювальний період 2018-2019 років:

- з НАК «Нафтогаз України» для виробництва теплової енергії, яка  
споживається населенням, гранична вартість яких не перевищуватиме  
300 000 000,0 грн.;

- з НАК «Нафтогаз України» на виробництво електричної енергії, гранич-
на вартість яких не перевищуватиме 255 000 000,0 грн.;

- з НАК «Нафтогаз України» для виробництва теплової енергії, яка спо-
живається бюджетними установами/організаціями, гранична вартість яких 
не перевищуватиме 50 000 000,0 грн.;

- з НАК «Нафтогаз України» для виробництва теплової енергії, яка спо-
живається підприємствами, організаціями та іншими споживачами (крім бю-
джетних установ/організацій), гранична вартість яких не перевищуватиме 
40 000 000,0 грн.

2. Уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства (з правом пе-
редоручення) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних за-
гальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товари-
ства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення.

3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство 
має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 цього рішення, щодо яких 
загальні збори Товариства попередньо надали згоду на вчинення, без отриман-
ня згоди Наглядової ради Товариства на вчинення таких значних правочинів.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного річних загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитися з 
дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення річних 
загальних зборів щоденно (крім вихідних, святкових та неробочих днів), з по-
неділка по четвер – з 07 години 30 хвилин до 16 години 30 хвилин, у п’ятницю  – 
з 07 години 30 хвилин до 15 години 15 хвилин (обідня перерва з 12 години  
15 хвилин до 13 години 00 хвилин), за адресою: Україна, 73000, м. Херсон, 
Бериславське шосе, 1, а в день проведення річних загальних зборів  – також 
у місці їх проведення з 9 години 00 хвилин до 10 години 00 хвилин.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є корпоратив-
ний секретар Колганов Олександр Гарійович.

Телефон для довідок: (0552) 35-24-56.
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 

проекту порядку денного розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: 
tec.kherson.ua.

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

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

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

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

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

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного за-
гальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегі-
ального виконавчого органу, одночасно обов’язково подається пропозиція 
щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу 
акціонерного товариства або призначення особи, яка тимчасово здійснюва-

тиме його повноваження.
Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шля-

хом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.
Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних 

зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 
5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі:

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

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

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних 
зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 
5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених 
абзацом другим та/або третім частини 6 статті 38 Закону України «Про акці-
онерна товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішен-
ня із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, ви-
значених статутом Товариства.

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

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

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його 
пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загаль-
них 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.

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

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства 
може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а та-
кож уповноважена особа держави чи територіальної громади.

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

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

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на пев-
ний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представ-
ника, 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 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 може міс-
тити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного за-
гальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно 
голосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен 
голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо до-
віреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі 
питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

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

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

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

оСновнІ поКаЗниКи
фінансово-господарської діяльності прат «Херсонська тец» (тис. грн.)
найменування показника період

2017 2016
Усього активів 454 081 405 978
Основні засоби (за залишковою вартістю) 118 623 99 225
Запаси 18 987 13 489
Сумарна дебіторська заборгованість 206 984 202 646
Грошові кошти та їх еквіваленти 24 502 14 269
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) - 369 436 - 290 478
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Власний капітал - 274 913 - 193 011
Зареєстрований (статутний) капітал 29 742 29 742
Довгострокові зобов'язання і забезпечення – 39
Поточні зобов'язання і забезпечення 728 994 598 950

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) - 81 611 - 130 358
Середньорічна кількість акцій (шт.) – –
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

– –

повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів 

приватноГо аКцІонерноГо 
товариСтва «КраноБУдІвна фІрма 

«СтрІла»
Наглядова рада приватноГо аКцІонерноГо товариСтва «Кра-

ноБУдІвна фІрма «СтрІла» (далі – Товариство), код 01349495, місце-
знаходження та юридична адреса: 07400, Київська обл., м. Бровари,  
вул. Щолківська, 1, повідомляє, що Річні Загальні збори акціонерів ПРИ-
ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРАНОБУДІВНА ФІРМА «СТРІ-
ЛА» відбудуться 11 квітня 2018 року о 14:00 год. за адресою: 07400,  
Київська обл., м. Бровари, вул. Щолківська (Січових Стрільців), 1, 
адміністративно-господарчий корпус № 1, 1-й поверх, кім. № 1. Пере-
лік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Річних Загаль-
них зборів акціонерів Товариства, складено станом 22 лютого 2018 року. 
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбудеться в 
день проведення зборів з 13:00 до 13:45 год. за місцем проведення загаль-
них зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Річних Загаль-
них зборах акціонерів Товариства буде складено станом на 24 годину  
04 квітня 2018 року. 

проект порядку денного(перелік питань разом з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного):
1. Про обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування.
3. Про обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Про затвердження регламенту загальних зборів.
5. Про затвердження порядку подачі пропозицій для голосування.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління Товари-

ства за 2017 рік. 
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової Ради 

Товариства за 2017 рік.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії 

Товариства за 2017 рік.
9. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Това-

риства за 2017 рік (річного звіту та балансу).
10. Про затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства 

за 2017 рік.
11. Про попереднє надання згоди на вчинення правочинів із заінтересо-

ваністю, які можуть вчинятись Товариством у 2018 році.
12. Про зміну назви вулиці місцезнаходження Товариства.
13. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викла-

дення його у новій редакції та надання повноважень на його підписання.
14. Внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду То-

вариства, шляхом викладення його у новій редакції та надання повнова-
жень на його підписання.

15. Прийняття рішення про попереднє погодження вчинення Товари-
ством значного правочину або правочинів.

16. Уповноваження особи на підписання значного правочину або право-
чинів.

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 10945 11971
Основні засоби 8026 8599
Довгострокові фінансові інвестиції 
Запаси 1702 2116
Сумарна дебіторська заборгованість 1051 996
Грошові кошти та їх еквіваленти 115 260
Нерозподілений прибуток -1005 -1030
Власний капітал 9108 9083
Статутний капітал 6210 6210
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 1837 2888
Чистий прибуток (збиток) 25 896
Середньорічна кількість акцій (шт.) 56450 56450
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 5 5

Для реєстрації учасників Річних Загальних зборів акціонерів Товариства 
необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт та дові-
реність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного 
законодавства.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання 
повідомлення про проведення Річних Загальних зборів акціонерів Товари-
ства до дати їх проведення акціонери можуть ознайомитися з документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Річних 
Загальних зборів акціонерів Товариства у Голови Правління Товариства 
Татаріна Андрія Євгеновича – особа відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами, за адресою: 07400, Київська обл., м. Бро-
вари, вул. Щолківська, 1, адміністративно-господарчий корпус № 1, 1-й по-
верх, кім. №1, у робочі дні тижня, а також в день проведення зборів за 
місцем їх проведення. Пропозиції подаються у письмовій формі із зазна-
ченням ПІБ акціонера, кількості та типу належних йому акцій і змісту пропо-
зиції.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 
Закону України «Про акціонерні товариства»:strilakbf.com.ua. Дата роз-
міщення у стрічці новин - 07.03.2018.

Довідки за телефоном: (044) 594-68-04

наглядова рада прат «Кранобудівна фірма «Стріла»

приватне акціонерне товариство «Корнер» (місцезнаходження: 
м.  Київ вул. Виборзька 103, код ЄДРПОУ 01332135) повідомляє про про-
ведення чергових річних загальних зборів акціонерів товариства, які відбу-
дуться 11 квітня 2018 року об 11.00 за адресою: м. Київ, вул. виборзь-
ка, 103 кімната 29. реєстрація акціонерів та їхніх представників 
проводиться з 10.00 до 10.45 в день та за місцем проведення зборів. 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
Зборах 04 квітня 2018 року.

перелік питань, що виносяться на голосування, включених до 
проекту порядку денного: 

1. Обрання членів лічильної комісії. 
2. Обрання Голови та секретаря зборів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
4. Розгляд звіту генерального директора, звіту наглядової ради, звіту 

ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Това-
риства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду. Затвер-
дження висновків ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2017 рік 
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
6. Розподіл прибутку товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, пе-

редбачених законом.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 

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

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного 
зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: м. Київ Виборзь-
ка 103 (в приміщенні правління товариства – кімната № 2) в робочі дні, з 10 
до 13 години, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх про-
ведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами – Генеральний директор Валерко Сергій 
Анатолійович. Довідки за телефоном 404-68-45.

приватне аКцІонерне товариСтво «Корнер»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Приватне акціонерне товариство «Компанія Інтерлогос» (код ЄДРПОУ 
23712217, місцезнаходження: 09102, Київська обл., м. Біла Церква,  
вул. Храпачанська, 70 б), повідомляє про скликання загальних зборів акці-
онерів Приватного акціонерного товариства «Компанія Інтерлогос», які від-
будуться 10 квітня 2018 року об 11.00 год. за адресою: 01013, м. Київ, 
пров. деревообробний, 3.

порядоК денний:
1. Про обрання голови та секретаря зборів. 
2. Про обрання Лічильної комісії, затвердження регламенту та порядку 

проведення загальних зборів акціонерів. 
3. Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2017 р. 
4. Звіт ревізора Товариства про підсумки перевірки фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора.
6. Про затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2017 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства.
8. Про вчинення значних правочинів, загальна сума яких складає біль-

ше 10 % від суми активів за даними річної фінансової звітності за 
2017  рік.

9. Інші питання пов’язані з господарською діяльністю ПрАТ «Компанія 
Інтерлогос».

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

найменування показника період
2017 2016

Усього активів 66410 69987
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1554 1845
Довгострокові фінансові інвестиції 1959 1959
Запаси 53144 54774
Сумарна дебіторська заборгованість 6955 10039
Грошові кошти та їх еквіваленти 1152 872
Власний капітал 8637 8048
Статутний капітал 1 1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 8542 7953

Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 57773 61939
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

7853.33 8066,66667

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

7853.33 8066,66667

Середньорічна кількість простих 
акцій (шт.)

75 75

Цінні папери 
власних випусків, 
викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від статутного 
капіталу

0 0

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

0 0

Вартість чистих активів 8637 8048
Чисельність працівників на кінець періоду
 (осіб)

114 118

З матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, можна ознайомитись за адресою: 01013, м. Київ, пров. Дерево-
обробний, 3, у робочі дні: з понеділка по п’ятницю з 9.00 год. до 17.00 год., 
звертатись до Т.в.о. генерального директора Власенка Віктора Анатолійо-
вича.

Реєстрація учасників зборів буде проводитись за місцем проведення 
зборів: з 10.00 год. до 10.55 год., у день проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: 04 квітня 2018 р.

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

- паспорт або інший документ, що посвідчує особу акціонера або пред-
ставника;

- довіреність на право участі у зборах (для представників акціонерів).
телефон для довідок: (044) 286-60-65

т.в.о.генерального директора  в.а. власенко.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«КомпанІя ІнтерлоГоС»

приватне аКцІонерне товариСтво 
«ГІрниК»

Код за ЄдрпоУ 13928815(39631 полтавська обл., 
м. Кременчук, вул. Київська, 85 а), 

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів
дата, час та місце проведення: 10 квітня 2018 року о 15-00 за адре-

сою: 39631, полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська 85 а,  
прат «Гірник», конференцзал.Реєстрація акціонерів та їх представників 
проводиться в день проведення зборів за місцем проведення зборів з 14-15 
до 14-45 год. на підставі документу, що посвідчує особу, а представникам 
акціонерів також необхідно мати довіреність на передачу їм права участі та 
голосування на зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодав-
ства України. Загальна кількість простих іменних акцій – 8 000 акцій, у т.ч. го-
лосуючих – 7 558 акцій.Дата складання переліку акціонерів, які мають право 
на участь у Загальних зборах: на 24 годину 03 квітня 2018 року. 

проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комі-

сії.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, затвер-

дження регламенту Загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора 

ПрАТ  «Гірник» про результати фінансово-господарської діяльності Товари-
ства за 2017 рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора ПрАТ  «Гір-
ник» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2017 рік та затвердження висновків Ревізора. 

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 
ПрАТ «Гірник» за 2017 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2017 рік та затвердження 

розміру дивідендів за 2017 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Гірник».
10. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Гірник».
11. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами На-

глядової ради ПрАТ «Гірник», обрання уповноваженої особи на підписання 
контрактів.

12. Обрання Ревізора ПрАТ «Гірник».

13. Про затвердження рішень Наглядової ради та Директора ПрАТ  «Гір-
ник».

14. Про схвалення (затвердження) значних правочинів, вчинених 
ПрАТ  «Гірник».

15. Про попередне надання згоди на вчинення значних правочинів 
ПрАТ  «Гірник».

основні показники фінансово – господарської діяльності 
прат  «Гірник» за 2017 рік (тис. грн.)

найменування показника період
Звітний попередній

Усього активів 22722 18620
Основні засоби 5581 6776
Запаси 3515 1547
Сумарна дебіторська заборгованість 12851 9558
Гроші та їх еквіваленти 102 59
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 5149 1902
Власний капітал 9585 6328
Зареєстрований статутний капітал 400 400
Довгострокові зобов’язання і забеспечення 3980 5841
Поточні зобов’язання і забеспечення 9167 6451
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 3247 -2555
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8000 8000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

Адреса власного веб-сайту ПрАТ«Гірник», на якому розміщується інфор-
мація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного: www.girnik.prat.in.uaАкціонери можуть ознайомитися з матеріа-
лами під час підготовки до Загальних зборів у робочі дні з 8-00 до 16-00 год. за 
адресою: 39631, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 85 А,  
ПрАТ «Гірник», кабінет Директора, а у день проведення Загальних зборів - та-
кож у місці їх проведення. Від дати надіслання /отримання повідомлення акці-
онери користуються всіма правами, визначеними ст.36, 38 закону України 
«Про акціонерні товариства» (надалі – статті) протягом строку, визначеного 
статтями. Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю 
регулюється ст.39 закону України «Про акціонерні товариства».Відповідальна 
особа – Директор Федотов Є.Г.Телефон для довідок: (0536) 77-35-90.

наглядова рада прат «Гірник»
Підтверджую достовірність інформації,що міститься у повідомленні. Ди-

ректор ПрАТ«Гірник» ________ Є.Г. Федотов (найменування посади) (під-
пис) М.П (ініціали та прізвище керівника) 28.02.2018 р.(дата)
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повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
приватноГо аКцІонерноГо товариСтва «тУрБІвСЬКий КаолІновий Завод»

Місцезнаходження Товариства: 22513 Вiнницька область, Липовецький 
район, смт. Турбiв вул.Миру, 77

Загальні збори відбудуться 12 квітня 2018 р. о 10 годині за адресою: 
вiнницька область, липовецький район, смт. турбiв вул. миру, 77, в 
кабінеті «директор».

Реєстрація акціонерів почнеться о 9 год. і закінчиться о 9 год. 45 хв. 
Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах є 24 год.05.04.2018р.
Станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення 

про проведення загальних зборів, а саме 14.02.2018 р., загальна кількість ак-
цій  - 5477 акцій, загальна кількість голосуючих акцій - 5436 акцій.

проект порядку денного :
1. Обрання голови та членів Лічильної комісії з одночасним припинен-

ням повноважень попереднього складу Лічильної комісії.
Проект рішення : обрати Лічильну комісію у складі: голова комісії - Іва-

нюк Тетяна Павлівна, член комісії – Зоріна Тетяна Петрівна, з одночасним 
припиненням повноважень попереднього складу Лічильної комісії.

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів 
(обрання голови та секретаря зборів та затвердження регламенту прове-
дення загальних зборів) 

Проект рішення №1: обрати головою Загальних зборів акціонерів Цим-
бал Оксану Петрівну

Проект рішення №2: обрати секретарем Загальних зборів акціонерів – 
Кравчука Юрія Михайловича

Проект рішення №3: затвердити наступний регламент Загальних зборів :
- Загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку 

денного та доведення до відома акціонерів інфор мації про результати голо-
сування та прийняті рішення;

- голова загальних зборів виносить на розгляд питання порядку денного 
Загальних зборів;

- розгляд питань порядку денного відбувається за наступ ним регламен-
том: основна доповідь – до 40 хв., співдоповідь – 15 хв., виступи в деба-
тах  – до 5 хв., відповіді на запитання – до 5 хв., будь-який акціонер має 
право виступити в дебатах. Акціонер може виступати тільки з питання, яке 
обговорюється і тільки один раз;

- після обговорення голова Загальних зборів послідовно ставить на голо-
сування проекти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядається ;

- підсумки голосування, що відбувалося підчас проведен ня загальних збо-
рів, підбиваються членами Лічильної комісії і ого лошуються відразу після їх 
підбиття, але до завершення загальних зборів. У разі, якщо наступне рішення 

пов’язане з попереднім, голова загальних зборів повинен оголосити перерву 
до оприлюд нення результатів голосування з попереднього питання;

- збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку 
денного; 

- голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на 
голосування; 

-голосування здійснюється за принципом: 1 голосуюча акція -1 голос; 
- збори проводяться без перерви;
- після закінчення роботи Загальних зборів голова Загальних зборів ого-

лошує про їх закриття.
3. Звіт Директора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту . 

Проект рішення : звіт Директора ПрАТ «ТУРБІВСЬКИЙ КАОЛІНОВИЙ ЗА-
ВОД» за 2017 рік затвердити. Діяльність Директора ПрАТ «ТУРБІВСЬКИЙ 
КАОЛІНОВИЙ ЗАВОД» за 2017 рік визнати задовільною.

4. Звіт Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 
Проект рішення : звіт Наглядової ради за 2017 рік затвердити. Діяль-

ність Наглядової ради за 2017 рік визнати задовільною. 
5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за ре-

зультатами його розгляду.
Проект рішення: затвердити наступні заходи за результатами розгляду 

висновків зовнішнього аудиту: 1). Виправити недоліки, викладені у висновку 
та надані у зауваженнях зовнішнього аудиту. 

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р.
Проект рішення: затвердити річний звіт ПрАТ «ТУРБІВСЬКИЙ КАОЛІ-

НОВИЙ ЗАВОД» за 2017 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку, отриманого Товариством 

за 2017 рік.
Проект рішення: затвердити наступний порядок розподілу прибутку, 

отриманого Товариством за 2017р: 
1).Покрити збитки попередніх періодів - 7600,6 тис. грн , або 85,4%
2) Фонд потреб виробництва - 1304,2 тис. грн, або 14,6%
8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення знач-

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

Проект рішення №1: попередньо надати згоду на вчинення значних право-
чинів (ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних госпо-
дарських правочинів, перевищує 50% вартості активів Товариства за даними 
річної фінансової звітності за 2017 рік), які можуть вчинятися Товариством у ході 
його поточної господарської діяльності протягом не більше, як одного року з дати 
прийняття такого рішення ( з дня проведення цих загальних зборів), а саме:

№
 П

/П

Зазначення характеру правочинів, на здійснення яких надано попереднє схвалення

Гранична 
сукупна 
вартість 

правочинів /
тис.грн./

Вартість активів 
Товариства за 

даними останньої 
річної фінансової 
звітності /тис.грн./

Співвідношення граничної 
сукупності вартості правочинів 
до вартості активів Товариства 

за даними останньої річної 
фінансової звітності /%/

1 Правочини, направлені на придбання Товариством оборотних засобів, включаючи 
товари, сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, тару та інше майно

 30 000,0 21394,8 140,2

2 Правочини, направлені на придбання Товариством основних засобів, нематеріальних 
активів, інших необоротних матеріальних активів

 40 000,0 21394,8 186,96

3 Правочини, направлені на реалізацію Товариством виробленої продукції.  50 000,0 21394,8 233,7
4 Правочини щодо дослідження, розробки кар»єрів корисних копалин, з реконструкції та модер-

нізації виробництва, з будівництва виробничих, обслуговуючих та нежитлових приміщень
 70 000,0 21394,8 327,2

5 Правочини направлені на здійснення оренди та суборенди приміщень  70 000,0 21394,8 327,2
6 Правочини щодо поворотної фінансової допомоги  70 000,0 21394,8 327,2
7 Правочини, направлені на отримання кредитних ресурсів  300 000,0 21394,4 1402,2

Проект рішення №2: попередньо надати згоду на вчинення значних 
правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що може бути предме-
том даних господарських правочинів, перевищує 25% але не переви-
щує 50% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звіт-

ності за 2017 рік), які можуть вчинятися Товариством у ході його поточної 
господарської діяльності протягом не більше, як одного року з дати прий-
няття такого рішення ( з дня проведення цих загальних зборів), а саме:

№
 П

/П Зазначення характеру правочинів, на здійснення 
яких надано попереднє схвалення

Гранична сукупна 
вартість правочи-

нів /тис.грн./

Вартість активів Товариства 
за даними останньої річної 

фінансової звітності /тис.грн./

Співвідношення граничної сукупності вартості 
правочинів до вартості активів Товариства за да-
ними останньої річної фінансової звітності /%/

1 Правочини, направлені на передачу майна під заставу  6 000,0 21394,4 28,0

9. Надання повноважень Директору Товариства щодо здійснення всіх 
необхідних дій щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних 
правочинів, за погодженням їх із Наглядовою радою Товариства.

Проект рішення: надати повноваження Директору ПрАТ «ТУРБІВСЬКИЙ 
КАОЛІНОВИЙ ЗАВОД» Пужанському Валентину Владиславовичу щодо здій-
снення всіх необхідних дій щодо вчинення (виконання) від імені Товариства 
значних правочинів, за погодженням їх із Наглядовою радою Товариства.

Адресою веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го є tkz.com.ua

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, акціонери 
можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для підготовки до загальних 
зборів, за місцезнаходженням Товариства в адмінкорпусі Товариства в кімнаті 
«Бухгалтерія» в робочі дні з 8 до 17 години , а в день проведення загальних 

зборів – також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок озна-
йомлення акціонерів з матеріалами, необхідними для підготовки до загальних 
зборів є Директор Товариства Пужанський Валентин Владиславович. Акціонер-
не товариство зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання 
акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних збо-
рів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Зміни щодо питань, включених до проекту порядку денного та проектів рі-
шень із запропонованих питань, можуть вноситись акціонерами не пізніше ніж 
за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу 
органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів. Зміни 
до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом вклю-
чення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. 

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або біль-
ше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до 
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проекту порядку денного загальних зборів, якщо вони подані з дотриманням 
вимог ст.38 ЗУ «Про акціонерні товариства». Рішення про включення до 
проекту порядку денного пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать 
менше 5 відсотків голосуючих акцій буде прийматись Наглядовою радою 
товариства, у разі подання його з дотриманням вимог ст.38 ЗУ «Про акціо-
нерні товариства». Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції 
до проекту порядку денного надсилається Наглядовою радою акціонеру 
протягом 3-х днів з моменту його прийняття. 

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних 
зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповно-
важена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх 
афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товари-
ства на загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представ-
ника постійно або на певний строк та у будь-який момент відкликати чи за-
мінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган 
акціонерного товариства. Довіреність на право участі та голосування на за-
гальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або 
іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може 
посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та 
голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її 
органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими докумен-
тами. 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. Акціонер має право видати довіре-
ність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм 
представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на за-
гальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціоне-
ра, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для 
участі в загальних зборах з’явилося декілька представників акціонера, реє-
струється той представник, довіреність якому видана пізніше. До закінчен-
ня строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право 
замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та 
виконавчий орган акціонерного товариства, або взяти участь у загальних 
зборах особисто. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації 
акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його 
представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його пред-
ставника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що 
підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах 
акціонерів товариства.

Для участі у зборах при собі обов»язково необхідно мати: акціо-
нерам — паспорт; для керівника акціонера — юридичної особи: паспорт та 
витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань; для батьків дітей — свідоцтво про 
народження дитини і свій паспорт; представнику акціонера — паспорт і по-
свідчену згідно з чинним законодавством України довіреність на право 
участі та голосування на Загальних зборах. 

Наглядова рада. Телефон для довідок: (04358) 41394

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 
вироБниЧо-
енерГетиЧна Компанiя 
"СУмиГаЗмаШ"

2. Код за ЄДРПОУ 04542778
3. Місцезнаходження 40030, м. Суми, площа Незалежностi, 15
4. Міжміський код, телефон 
та факс

(050) 327-46-98

5. Електронна поштова адре-
са

info@sumygazmash.pat.ua

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується 
емітентом для розкриття 
інформації

sumygazmash.pat.ua

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

ii. текст повідомлення
У зв’язку із закінченням терміну повноважень посадових осіб товари-

ства, наглядовою радою товариства (протокол № 02-18 вiд 01.03.2018) 
прийнято рішення про припинення повноважень Садикова Василя Васи-
льовича на посаді генерального директора товариства. Посадова особа 
перебувала на посаді 3 роки.

Наглядовою радою товариства (протокол № 02-18 вiд 01.03.2018 р.) 
прийнято рішення про призначення (продовження повноважень) Садико-
ва Василя Васильовича (паспорт МА 566486, виданий 12.11.1998 Зарiчний 
РВ СМУ УМВС України в Сумськiй областi) на посаду генерального дирек-
тора товариства. Строк повноважень посадової особи – до 20.12.2018 р. 
Посади, якi займала посадова особа за останні 5 рокiв: заступник гене-
рального директора з правових питань ПАТ ВЕК «Сумигазмаш», в. о. гене-
рального директора ПАТ ВЕК «СУМИГАЗМАШ», генеральний директор 
ПрАТ ВЕК «СУМИГАЗМАШ». Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

iii. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

2. Найменування посади Садиков Василь Васильович
Генеральний директор, 
керуючий санацiєю

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 06.03.2018
(дата)

повІдомлення 
прат «ІЗяСлавСЬКий ХлІБоЗавод» повідом-

ляє, що 17 квітня 2018 року о 14 годині в приміщенні клубу хлібозаводу 
по вул. Жовтневій 81, м. Ізяслав відбудуться загальні збори акціоне-
рів. 

Перелік осіб, які мають право на участь в зборах, складається станом 
на 24-00 годину 11 квітня 2018 року.

Реєстрація акціонерів розпочнеться о 13.00 годині 17 квітня 2018 року 
при собі потрібно мати документ, що підтверджує особу.

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

1.Обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії та затверджен-
ня регламенту зборів.

2. Звіт директора про фінансово - господарську діяльність товариства 
за 2017 рік та перспективи розвитку на 2018 рік. 

3. Звіт Наглядової Ради про діяльність Товариства у 2017 році (допо-
відь голови наглядової ради Іванової І. О.).

4. Звіт і висновки ревізора. (доповідь Макаревич А. А.)
5. Затвердження річного звіту, балансу та розподіл прибутку за 2017 рік 

ПрАТ «Ізяславський хлібозавод». (доповідь гол.бухгалтера Британ Л. В.)
6. Про виплату дивідендів за 2017 рік.
Ознайомитись з матеріалами зборів можна з _10__ до _11__ години в 

робочі дні в приймальній підприємства. Відповідальна особа за ознайом-
лення – Межирицька О. В.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го: http://hlibiz.km.ua//

Акціонери в порядку, встановленому законодавством України, мають 
право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку 
денного та/або проекту рішення із запропонованих питань. Пропозиції 
надсилаються за адресою Товариства: 30300, Хмельницька область, міс-
то Ізяслав, вулиця Жовтнева, 81.

основні показники 
фінансово-господарської діяльності 

(тис.грн.)
№ 
п/п

найменування показника період
звітний попередній

1. Усього активів 27066 21579
2. Основні засоби (за залишковою 

вартістю)
7421 6427

3. Довгострокові фінансові інвестиції 0.00 0.00
4. Запаси 5750 5545
5. Сумарна дебіторська заборгованість 8128 3880
6. Власний капітал 23893 20547
7. Статутний капітал 1255 1255
8. Довгострокові зобов’язання 0.00 0.00
9. Поточні зобов’язання 3173 1026
10. Середньорічна кількість простих акцій 

(шт.)
12552 12552

директор прат «Ізяславський хлібозавод»  о. Б. данієва
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Шановний аКцІонер!
приватного акціонерного товариства 

«СтраХова КомпанІя «КиЇвСЬКа рУСЬ» 
Місцезнаходження: 03035, м. Київ, Солом’янська площа б.2, оф.703

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ  
«КИЇВСЬКА РУСЬ» (надалі - Товариство) повідомляє, що Наглядовою ра-
дою Товариства прийнято рішення про проведення річних загальних зборів 
акціонерів (надалі – «Загальні збори»), які відбудуться 17 квітня 2018 року 
за адресою: м. Київ, Солом’янська площа б.2, оф.703.

Реєстрація акціонерів проводиться з 09.30 годин до 09.55 годин. 
Початок Загальних зборів об 10.00 годині. 
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в За-

гальних зборах - 11 квітня 2018 року (станом на 24.00) .
Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку 

осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а 
саме, на 27.02.2018р.) – 620 720 (шістсот двадцять тисяч сімсот двадцять) 
штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату скла-
дення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення За-
гальних зборів, а саме, на 27.02.2018р.) – 620 720 (шістсот двадцять тисяч 
сімсот двадцять) штук простих іменних акцій.

проеКт порядКУ денноГо:
1. Про обрання лічильної комісії чергових Загальних зборів.
2. Обрання голови, та секретаря чергових Загальних зборів.
3. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування.
4. Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Голови 

Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства 
за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

5. Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Реві-
зора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товари-
ства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

6. Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту На-
глядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товари-
ства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

7. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік.
8. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2017 рік та 

затвердження заходів за результатами його розгляду. 
9. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
10.Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень 

Ревізора Товариства.
11.Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень 

членів Наглядової ради Товариства.
12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх 
винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання 
цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

14. По внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової ре-
дакції Статуту Товариства.

16. Про внесення змін до Положення «Про Наглядову раду Приватного 
акціонерного товариства «Страхова компанія «Київська Русь» Товариства 
та затвердження його у новій редакції.

17. Про внесення змін до Положення «Про Правління Приватного акці-
онерного товариства «Страхова компанія «Київська Русь» Товариства та 
затвердження його у новій редакції.

18.Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного 
розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок до-
даткових внесків. 

19.Про затвердження ціни розміщення акцій Товариства під час першо-
го та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі 
приватного розміщення акцій.

20.Про приватне розміщення акцій (із зазначенням осіб, які є учасника-
ми такого розміщення). 

21.Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надають-
ся повноваження щодо організації та проведення приватного розміщення 
акцій Товариства. 

22.Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються 
повноваження. щодо організації та проведення приватного розміщення ак-
цій Товариства. 

Інформація з проектами рішень щодо питань, включених до проекту по-
рядку денного, розміщена на власному веб-сайті за адресою – http://www.
krus.kiev.ua.

Для участі в річних Загальних зборах акціонерам необхідно мати при 
собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акці-
онерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує 
особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законо-
давства. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних 
зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими 

посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчу-
ватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі 
та голосування на річних Загальних зборах від імені юридичної особи ви-
дається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими 
документами.

Представником акціонера на річних Загальних зборах Товариства може 
бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представ-
ником акціонера - фізичної чи юридичної особи на річних Загальних зборах 
Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юри-
дичної особи.

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

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на річних Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має 
право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на річних 
Загальних зборах Товариства. 

Надання довіреності на право участі та голосування на річних Загаль-
них зборах не виключає право участі на цих річних Загальних зборах акціо-
нера, який видав довіреність, замість свого представника. 

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних 
зборів до дати прове дення річних Загальних зборів Товариства акціонери 
мають можливість ознайо ми тися з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку ден ного та проектом (проектами) рішення з 
питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, 
Солом’янська площа б.2, оф.703 у робочі дні, робочий час з 10-00 годин до 
16-00 годин. В день проведення річних Загальних зборів – також у місці їх 
проведення за адресою: м. Київ, Солом’янська площа б.2, оф.703. Особа, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Голова 
Правління Товариства - Іванов Олександр Сергійович.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення річних За-
гальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, на-
даних акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім 
змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в проекті порядку денно-
го чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не 
пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення річних Загальних збо-
рів.

Товариство до початку річних Загальних зборів у встановленому ним 
порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання 
акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних За-
гальних зборів та порядку денного річних Загальних зборів до дати прове-
дення річних Загальних зборів (до 17.04.2018р.). Товариство може надати 
одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. 

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, 
включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товари-
ства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 
річних Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів 
Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних Загаль-
них зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку 
денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропози-
ція до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства пода-
ється в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціоне-
ра, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту 
пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/
або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціоне-
ром до складу органів Товариства. Адреса, за якою акціонери Товариства 
можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного річних Загальних 
зборів Товариства: 03035, м. Київ, Солом’янська площа б.2, оф.703, При-
ватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Київська Русь».

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

Зміни до проекту порядку денного річних Загальних зборів вносяться 
лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонова-
них питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих 
акціонерами питань або проектів рішень.

оСновнІ поКаЗниКи фІнанСово-ГоСподарСЬКоЇ дІялЬноСтІ 
прат «СтраХова КомпанІя «КиЇвСЬКа рУСЬ» 

(тис.грн) 
найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 72193 68574 

приватне аКцІонерне товариСтво «СтраХова КомпанІя «КиЇвСЬКа рУСЬ» 
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Основні засоби (за залишковою вартістю) 13 45 
Запаси 4 9 
Сумарна дебіторська заборгованість 5193 8936 
Гроші та їх еквіваленти 34605 27277 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1365 102 
Власний капітал  11471 10208 
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 10018 10018 
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 3716 3651 
Поточні зобов'язання і забезпечення  28492 26373

Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

1263 102 

Середньорічна кількість акцій (шт.) 620720 620720 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.) 

0,002 0,00016

Телефон для довідок: тел. (044) 244 04 14
Уповноважений наглядовою радою
Голова правління 
прат «СК «Київська русь»  о. С. Іванов

повІдомлення про проведення рІЧниХ ЗаГалЬниХ ЗБорІв 
аКцІонерІв

приватне аКцІонерне товариСтво «Горо-
доцЬКий елеватор СУффле» місцезнаходження: 32000, 
Хмельницька обл., Городоцький район, місто Городок, вул. Зелена (Що-
рса), будинок 1 Ідентифікаційний код 00952479 Повідомляє про скликан-
ня чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться  
11 квітня 2018 року об 11 год. 00 хв. за місцезнаходженням товари-
ства: 32000, Хмельницька обл., Городоцький район, місто Городок, вул. 
Зелена (Щорса), будинок 1 (актовий зал, другий поверх).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах — 24:00 година 5 квітня 2018 року.

Реєстрація акціонерів (їх уповноважених представників) буде здійснюва-
тись з 9 год. 30 хв. до 11 год. 00 хв. в день і за місцем проведення зборів.

проеКт порядКУ денноГо рІЧниХ ЗаГалЬниХ ЗБорІв 
прат «ГородоцЬКий елеватор СУффле»:

1. Про обрання лічильної комісії. 2. Про обрання робочих органів та затвер-
дження регламенту роботи річних загальних зборів акціонерів. 3. Про затвер-
дження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних 
загальних зборах акціонерів. 4. Про затвердження річного звіту Товариства за 
2017 рік. 5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального 
Директора Товариства за 2017 рік. 6. Про прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2017 рік. 7. Про прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Ревізійної Комісії Товариства за 2017 рік. 
8. Про визначення порядку розподілу прибутку та збитків Товариства за 2017 
рік. 9. Про затвердження значних правочинів Товариства.

Перелік акціонерів для направлення повідомлень про проведення за-
гальних зборів сформувати на 07.03.2018 р.

З проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного, можна ознайомитись на сайті: vhpp.km.ua

З матеріалами з питань порядку денного акціонери можуть ознайоми-
тись особисто за місцезнаходженням Товариства, в приймальні Генераль-
ного Директора в робочі дні з 8:00 до 17:00 години до дати проведення за-
гальних зборів, а в день проведення загальних зборів ознайомитися з 
вищезазначеними документами можна особисто в місці проведення за-
гальних зборів до початку загальних зборів. Відповідальна особа за озна-
йомлення — Романюк О.Т., Генеральний Директор.

Кожний акціонер має право вносити пропозиції до проекту порядку денного 
загальних зборів, зокрема, щодо питань, включених до проекту порядку денного 
загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати 
проведення загальних зборів шляхом направлення пропозиції в письмовій фор-
мі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її виносить, кількос-
ті, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до проекту питання 
та/або проекту рішення, за адресою: 32000, Хмельницька  обл., Городоцький 
район, місто Городок, вул. Зелена (вул. Щорса), будинок 1.

Для реєстрації участі у загальних зборах акціонерів для акціонера необхід-
но мати при собі документ, що посвідчує його особу (паспорт), для представ-
ника акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу пред-
ставника (паспорт), та довіреність на право участі і голосування на загальних 
зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

До голосування на зборах з питань порядку денного відповідно до ст.10 
Закону України «Про депозитарну систему України» допускаються власни-
ки цінних паперів, які на момент початку зборів уклали з депозитарною 
установою договір про обслуговування власного рахунка в цінних паперах. 
З питань підготовки та проведення даних загальних зборів акціонерів, звер-
тайтесь за телефоном: (03851)21365.

наглядова рада товариства Генеральний директор товариства

повІдомлення про проведення рІЧниХ ЗаГалЬниХ ЗБорІв 
аКцІонерІв

приватне аКцІонерне товариСтво «ЖаШКІв-
СЬКий елеватор» 

місцезнаходження:19200,Черкаська обл., Жашківський район, місто 
Жашків, вул. Вокзальна, буд.1, Ідентифікаційний код 00956916

Повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів Товари-
ства, що відбудуться 10 квітня 2018 року об 11 год. 00 хв. за місцезнаходжен-
ням товариства: 19200, Черкаська обл., Жашківський район, місто Жашків, 
вул. Вокзальна, буд. 1 (актовий зал, другий поверх). Дата складання переліку 
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — 24:00 година 4 квіт-
ня 2018 року. Реєстрація акціонерів (їх уповноважених представників) буде здій-
снюватись з 9 год. 30 хв. до 11 год. 00 хв. в день і за місцем проведення зборів.

проеКт порядКУ денноГо рІЧниХ ЗаГалЬниХ ЗБорІв 
прат  «Жашківський елеватор»:

1. Про обрання лічильної комісії. 2. Про обрання робочих органів та затвер-
дження регламенту роботи річних загальних зборів акціонерів. 3. Про затвер-
дження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних 
загальних зборах акціонерів. 4. Про затвердження річного звіту Товариства за 
2017 рік. 5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора То-
вариства за 2017 рік. 6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Наглядової Ради Товариства за 2017 рік. 7. Про прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту Ревізійної Комісії Товариства за 2017 рік.  8. Про визначення 
порядку розподілу прибутку та збитків Товариства за 2017 рік. 9. Про затвер-
дження значних правочинів Товариства.

Перелік акціонерів для направлення повідомлень про проведення за-
гальних зборів сформувати на 07.03.2018 р.
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

за 2016-2017р.р., тис. грн.
Найменування показника Період

Звітний 
2017

Попере-
дній 2016

Усього активів/ 67918 53846
Основні засоби/ 46111 39759
Незавершені капітальні інвестиції/ - -
Довгострокові фінансові інвестиції/ - -
Запаси/ - -
Сумарна дебіторська заборгованість/ 17270 11683
Грошові кошти/ 2158 7

Нерозподілений прибуток/ 53433 41771
Власний капітал (додатковий)/ 5786 6039
Статутний капітал/ 3052 3052
Довгострокові зобов'язання/ - -
Поточні зобов'язання/ 4276 2190
Чистий прибуток/ 12003 10520
Середньорічна кількість акцій (шт.)/ 12206800 12206800
Кількість власних акцій, витрачених протягом періоду 
(шт.)/ 

- -

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

- -

Чисельність працівників на кінець звітного періоду (осіб)/ 45 40

З проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного, можна ознайомитись на сайті: zh-gelevator.ck.ua

З матеріалами з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитись 
особисто за місцезнаходженням Товариства, в приймальні Директора в робочі 
дні з 09.00 до 17.00 години до дати проведення загальних зборів, а в день про-
ведення загальних зборів ознайомитися з вищезазначеними документами мож-
на особисто в місці проведення загальних зборів до початку загальних зборів. 
Відповідальна особа за ознайомлення — Пальонко Н.В., Директор Товариства. 

Кожний акціонер має право вносити пропозиції до проекту порядку денного 
загальних зборів, зокрема, щодо питань, включених до проекту порядку денного 
загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати 
проведення загальних зборів шляхом направлення пропозиції в письмовій фор-
мі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її виносить, кількос-
ті, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до проекту питання 
та/або проекту рішення, за адресою: 19200, Черкаська обл., Жашківський ра-
йон, місто Жашків, вул. Вокзальна, буд.1.

Для реєстрації участі у загальних зборах акціонерів для акціонера необхідно 
мати при собі документ, що посвідчує його особу (паспорт), для представника 
акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу представника 
(паспорт), та довіреність на право участі і голосування на загальних зборах акці-
онерів, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

До голосування на зборах з питань порядку денного відповідно до ст.10 За-
кону України «Про депозитарну систему України» допускаються власники цін-
них паперів, які на момент початку зборів уклали з депозитарною установою 
договір про обслуговування власного рахунка в цінних паперах. З питань підго-
товки та проведення даних загальних зборів акціонерів, звертайтесь за теле-
фоном: (04747)61192. наглядова рада товариства директор товариства
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приватне аКцІонерне товариСтво «КриворІЗЬКий СУрІКовий Завод»
повідомлення 

про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД»

2. Код за ЄДРПОУ: 00204607
3. Місцезнаходження: 50055, м. Кривий Ріг, вул. Нікопольське шосе, 201

4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 4047020, (056) 4042702
5. Електронна поштова адреса: info@ksz.dp.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

емітента.
ІІ. текст повідомлення

відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата прий-

няття 
рішення

Зміни (призначено, 
звільнено, обрано або 

припинено повноваження)
Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові 
або повне найменування 

юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)** 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в 
статутному капіталі 

емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
02.03.2018 Продовжено Генеральний 

директор ПрАТ «КСЗ»
Васильков Олександр 

Михайлович
- 0

Протоколом засідання Наглядової ради ПрАТ «Криворізький суріковий завод» від 02.03.2018 за №7 продовжено повноваження генерального директо-
ра ПрАТ «КСЗ» Василькова Олександра Михайловича на період до 01.03.2019. 
Васильков О.М.(згоди на розкриття паспортних даних не надано) часткою в статутному капіталі ПрАТ «КСЗ» не володіє. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п’яти років Васильков О.М.: працював директором у ЗАТ «Криворіжцемремонт», виконавчим 
директором у ТОВ «ВО «Агросвіт», обіймав посаду технічного директора ПАТ «КСЗ».

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

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

2. Генеральний директор 
прат «Криворізький суриковий завод»  о.м. васильков

02.03.2018

приватне аКцІонерне товариСтво 
«ат «СвІтаноК»

код за ЄДРПОУ: 03062220 (надалі – Товариство), місцезнаходження: 
Україна, 01004, м. Київ, вул. Толстого, 6 повідомляє про проведення річних 
Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 16 квітня 2018 року о 11 годи-
ні 00 хвилин за адресою: Україна, м. Київ, вул. толстого,6, у приміщенні 
№ 410 (4 поверх). Реєстрація акціонерів та їх представників буде здійсню-
ватися 16 квітня 2018р. з 10 години 30 хвилин до 10 години 55 хвилин за 
місцем проведення річних Загальних зборів акціонерів .

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, який по-
свідчує особу, представникам акціонерів — документ, який посвідчує особу 
і довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства Украї-
ни. Повноваження представника – посадової особи акціонера, що є юри-
дичною особою, щодо участі та голосуванні на загальних зборах повинні 
підтверджуватись оригіналами або засвідченими копіями установчих(-ого) 
документів(-у) такого акціонера та документу, який свідчить про призна-
чення (обрання) такої особи на посаду, що дає право діяти від імені юри-
дичної особи без довіреності.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних збо-
рах акціонерів Товариства, буде складено станом на 24 годину 10 квітня 
2018 року.

проеКт порядКУ денноГо 
1. Про обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припи-

нення їх повноважень. 
2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів, прий-

няття рішення з питань порядку (регламенту) проведення річних Загальних 
зборів акціонерів.

3. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на за-
гальних зборах.

4. Затвердження звіту Правління про результати діяльності Товариства 
за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за підсумками 2017 
року та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту. 

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
8. Про припинення повноважень Голови та членів правління Товари-

ства.
9. Про обрання Голови та членів правління Товариства.
10. Про припинення повноваження членів Наглядової ради.
11. Про обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-

правових договорів з членами Наглядової ради, обрання особи, яка упо-
вноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами На-
глядової ради.

12. Про припинення повноваження Ревізора Товариства.
13. Про обрання Ревізора Товариства, затвердження умов цивільно-

правового договору з Ревізором товариства, обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.

14. Визначення порядку розподілу прибутку чи покриття збитків за 2017 рік.
15. Затвердження угод та правочинів Товариства, укладених за період 

між проведенням загальних зборів Товариства.
оСновнІ поКаЗниКи фІнанСово-ГоСподарСЬКоЇ дІялЬноСтІ 

тис. грн.
Найменування показника період 

Звітній
2017р.

Попере-
дній2016р.

Усього активів 3 544,3 4777,3
Основні засоби 423,9 479
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 15.7 23
Сумарна дебіторська заборгованість 232,6 1221
Грошові кошти та їх еквіваленти 114,4 519
Нерозподілений прибуток (375) 777
Власний капітал 2610,3 3763
Статутний капітал 2327 2327
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 852,1 217
Чистий прибуток (збиток) (375) 469
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5169983 5169983
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом року

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 23 25

Акціонери та їх уповноважені представники можуть ознайомитись з до-
кументами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 
річних Загальних зборів акціонерів до 16 квітня 2018 року (включно) за міс-
цезнаходженням Товариства - м. Київ, вул. Толстого, 6, каб.410 (бухгалтерія), 
за попередньою домовленістю з відповідальною особою, у робочі дні з  
11 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. (за винятком обідньої перерви з 13.00 год. до 
14.00 год.), а в день проведення Загальних зборів – у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з докумен-
тами – Головний бухгалтер Пінчук Наталія Миколаївна, телефон для дові-
док: (044) 235-23-49.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http:// 03062220.infosite.com.ua/

наглядова рада 

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Шановний акціонер !

приватне аКцІонерне товариСтво 
«орХІдея»

( 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: 10 квітня 2018 року з 12 год. 00 хв. до 
11  год. 45 хв. Дата та час відкриття Зборів:10 квітня 2018 року о 
13  год.00  хв. Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: Україна, 
м. Київ , Бессарабська пл. 2, офіс товариства. Місцезнаходження То-
вариства: Україна, м. Київ, Бессарабська площа, буд. 2, 1-й поверх, офіс 
Товариства. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах : Перелік складається станом на 24 годину 03 
квітня 2018року.

перелік питань, 
що виносяться на голосування, 

згідно з порядком денним :
1.Обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Затвердження регламенту роботи загальних Зборів Товариства.
3. Обрання робочих органів (Голови та секретаря Зборів Товари-

ства).
4. Звіт Генерального Директора про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту.

5. Звіт Ревізора про перевірку фінансово – господарської діяльності То-
вариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження річного звіту та звіту про фінансово – господарську 
діяльність Товариства за 2017 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку та збитків Товариства за 
2017 рік.

8. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
9. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 

рік.
10. Затвердження зовнішнього аудитора.
порядок ознайомлення акціонерів ( учасників) з матеріалами, з 

якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів : Ко-
жен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прий-

няття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства : 
Україна, м. Київ, Бессарабська площа. 2, 1 поверх офіс Товариства, кожно-
го робочого дня з 10-00 до 18-00 години . а в день проведення Зборів – та-
кож у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами Зборів Генеральний директор Товариства – Пархоц 
Євгенія Яківна.

 найменування показника період
Звітний 
2017рік

попередній 
2016рік

Усього активів 294,6 239,1
Основні засоби ( залишкова 
вартість )

6,5 9,1

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси в т.ч. готова продукція
Сумарна дебіторська заборгованість 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 235,8 158,7
Нерозподілений прибуток 33,5 -31,5
Резервний капітал 24,4 55,8
Власний капітал 59,1 25,5
Статутний капітал 1,2 1,2
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 235,5 213,6
Чистий прибуток ( збиток) 33,5 -31,5
Середньорічна кількість акцій ( шт) 116 116
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду( шт.)
Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду
Чисельність працівників на кінець 
періоду ( осіб )

7 7

для участі в Зборах вам необхідно мати при собі : Документ, що 
посвідчує акціонера або його представника; Довіреність на право участі в 
Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб );

Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів Товари-
ства будуть прийматися в порядку , визначеному законодавством України. 

довідки за телефоном ( 044) - 235-12-09 

Генеральний директор  пархоц Є.я.

річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

i.основні відомості про емітента
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента 

приватне аКцiонерне то-
вариСтво «дУБлянСЬКий 
БУдiвелЬниК» 05393932, 80381, 
Львівська обл.,Жовкiвський р-н,м. Дубля-
ни, вул. Вокзальна, 17 (032) 242310

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

05.03.2018 року 

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

budivelnyk.informs.net.ua

річна інформація емітента цінних паперів 
за 2017 р.

1. Найменування емітента: пат «УнiверСам №11 
«райдУЖний», 02904409, 02218, Київ, Райдужна, б.15, тел. 
044-542-24-68. 2. Дата розкриття інформації у загальнодоступній ін-
формаційній базі даних Комісії: 07.03.2018. 3. Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет: http://emitent.tetra-studio.com.ua/un11. 4. Інформація 
про загальні збори: чергові, дата 03.04.2017, кворум 88,8%. Порядок 
денний: 1.Обрання лiчильної комiсiї чергових загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства. 2.Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної 
комiсiї за 2016 рiк.3. Звiт директора про результати фiнансово- госпо-
дарської дiяльностi товариства за 2016 рiк. 4. Розподiл чистого при-
бутку за 2016 рiк. На зборах були розглянутi всi питання порядку 
денного та по кожному були прийнятi вiдповiднi рiшення. 5. Аудитор-
ська фірма: ТОВ «АК «Зеллер», код за ЄДРПОУ 31867227. 
6.  Дивiденди на протязi звiтного перiоду не сплачувались та не на-
раховувались.

приватне акціонерне товариство «Українська агенція інвести-
ційного розвитку», код ЄДРПОУ 25264119, місцезнаходження: 
вул.  Чеська, буд. 9, м. Київ, 01103, повідомляє, що чергові загальні збо-
ри акціонерів відбудуться 10.04.2018 о 09:00 год. за адресою: м. Київ, 
вул. Грушевського, 30/1, к.124. Реєстрація учасників зборів 10.04.2018 
з 08:00 до 08:45 за місцем проведення зборів. Дата складення переліку 
акціонерів для участі у зборах – 03.04.2018. Проект порядку денного: 
1.  Обрання лічильної комісії, затвердження порядку проведення збо-
рів. 2. Звіт Директора про результати діяльності товариства за 2017р., 
затвердження заходів та прийняття рішення за результатами розгляду 
звіту. 3. Звіт та висновки Ревізора за 2017р. та прийняття рішення за 
результатами їх розгляду. 4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та 
затвердження заходів за результатами розгляду. 5. Затвердження річ-
ного звіту товариства за 2017р. 6. Розподіл прибутку за 2017р. 7. Визна-
чення основних напрямів діяльності на 2018р. 8. Внесення змін до ста-

туту товариства. Основні показники фінансово-господарської 
діяльності товариства за 2016/2017 роки у тис.грн.: Усього активів 
101,4/337; Основні засоби (залишкова вартість) 3,3/1,4; Довгострокові 
фінансові інвестиції 56/306; Запаси 0/0; Сумарна дебіторська заборго-
ваність 9,2/16,5; Грошові кошти та їх еквіваленти 32,9/9,7; Нерозподі-
лений прибуток 76,6/258,7; Власний капітал 96,6/278,7; Статутний капі-
тал 20/20; Довгострокові зобов’язання 0/0; Поточні зобов’язання 
4,8/58,3; Чистий прибуток 2,4/182,1; Середньорічна кількість акцій (шт.) 
200/200; Викуплено власних акцій 0/0; Чисельність працівників на кі-
нець періоду 1/1. Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо 
порядку денного зборів за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 30/1, 
к.124 з 11-00 до 16-00 у роб. дні. Відповідальний за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами - Рябов Д.Є., тел. (044)2853731. Інфор-
мація щодо зборів розміщена на веб-сайті емітента - uaid.ua. Директор 
Геєць О.В. підтверджує достовірність інформації.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«УКраЇнСЬКа аГенцІя ІнвеСтицІйноГо роЗвитКУ»
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приватне аКцІонерне товариСтво «поСтУп І 
КапІтал» Код ЄДРПОУ: 21651581, Місцезнаходження Товариства:  
вул.Кутузова, 18/7, м.Київ, 01133повідомляє, що 17 квітня 2018 року  
об 11-00 відбудуться річні загальні збори акціонерів. 

Місце проведення зборів – 04050, м. Київ, вул. пимоненка, 13, корп.5в, 
оф.41

перелік питань, 
що виносяться на голосування згідно з порядком денним:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів: 

обрання робочих органів загальних зборів (голови та секретаря зборів), затвер-
дження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.

3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його 
розгляду.

4. Звіт Ревізора про перевірку фінансово - господарської діяльності То-
вариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Затвердження річного балансу та звіту про фінансово-господарську 
діяльність Товариства за 2017рік.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 
2017рік.
оСновнІ поКаЗниКи фінансово-господарської діяльності підпри-

ємства (тис.грн) 

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 3359,6 3919,6
Основні засоби 8,1 3,7
Довгострокові фінансові інвестиції 2782,9 2782,9
Запаси 64,5 41,3

Сумарна дебіторська заборгованість 165,7 130,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 141,5 886,6
Нерозподілений прибуток -5241,4 -5155,6
Власний капітал
Статутний капітал 7,6 7,6
Довгострокові зобов'язання 8291,5 8767,8
Поточні зобов'язання
Чистий прибуток (збиток) 8,5 -289,6
Середньорічна кількість акцій (шт.) 20 20
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду(осіб) 6 6

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 
17.04.2018 р. з 10-00 до 10-45 за місцем проведення зборів. Для реєстрації для 
участі в загальних зборах акціонерів необхідно мати паспорт або документ, що 
посвідчує особу, представнику акціонера — також документ, що підтверджує 
пов новаження представника на участь у загальних зборах. Акціонери можуть 
ознайомитися із всіма матеріалами необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного за місцезнаходженням Товариства в робочі дні (з понеділка по 
п’ятницю) з 10-00 до 17-00, або на веб-сайті товариства www.postup-capital.emit.
com.ua, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. 
Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами – генеральний директор Кувелас Г.О.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних 
зборах: станом на 24 годину - 11.04.2018 р. Пропозиції щодо порядку денного 
загальних зборів акціонерів Товариства будуть прийматися в порядку, визна-
ченому законодавством України. Довідки за телефоном (044) 494-25-48.

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«КременЧУцЬКе Кар’ЄроУправлІння 

«Кварц»
Код за ЄдрпоУ 35328439(39631, полтавська обл., м. Кременчук, 

вул. Київська, 85), 
повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів

дата, час та місце проведення: 11 квітня 2018 року о 14-30 за 
адресою: 39631, полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 85, 
пат  «ККУ«Кварц», актова зала. Реєстрація акціонерів та їх представ-
ників проводиться в день проведення зборів за місцем проведення збо-
рів з 13-00 до 14-15 год. на підставі документу, що посвідчує особу, а 
представникам акціонерів також необхідно мати довіреність на переда-
чу їм права участі та голосування на зборах, оформлену відповідно до 
вимог чинного законодавства України. 

Загальна кількість простих іменних акцій – 15 575 акцій, у т.ч. голо-
суючих – 14 854 акцій. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах: на 24 годину 04 квітня 2018 року. 

проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної ко-

місії.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, затвер-

дження регламенту Загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПАТ 

«ККУ «Кварц» про результати фінансово-господарської діяльності Това-
риства за 2017 рік.

4. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ККУ «Кварц» про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії та затвердження висновків 
Ревізійної комісії. 

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 
ПАТ «ККУ «Кварц» за 2017 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2017 рік та затверджен-

ня розміру дивідендів за 2017 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.
9. Зміна типу та найменування Товариства.
10. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової ре-

дакції Статуту Товариства.
11. Припинення повноважень Директора Товариства.
12. Обрання Директора Товариства.
13. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами 

Наглядової ради, обрання уповноваженої особи на підписання контр-
актів.

16. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Обрання членів Ревізійної комісії.
18. Про затвердження рішень Наглядової ради та Директора 

ПАТ  «ККУ «Кварц».
19. Про схвалення (затвердження) значних правочинів, вчинених 

ПАТ  «ККУ «Кварц».
20. Про попередне надання згоди на вчинення Товариством значних 

правочинів.
основні показники фінансово – господарської діяльності 

пат  «ККУ«Кварц» за 2017 рік (тис. грн.)
найменування показника період

Звітний попередній
Усього активів 59437 48788
Основні засоби 27089 26557
Запаси 14755 10148
Сумарна дебіторська заборгованість 5195 2397
Гроші та їх еквіваленти 1138 1202
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

(33244) (29703)

Власний капітал (35670) (28807)
Зареєстрований статутний капітал 779 779
Довгострокові зобов’язання і забеспечення 24300 31575
Поточні зобов’язання і забеспечення 67485 46020
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

(3541) (20257)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 15575 15575
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

(227) (1301)

Адреса власного веб-сайту ПАТ «ККУ«Кварц», на якому розміщуєть-
ся інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного: www.kvarc.pat.uaАкціонери можуть ознайоми-
тися з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів у робочі дні з 
8-00 до 16-00 год. за адресою: 39631, Полтавська обл., м. Кременчук, 
вул. Київська, 85, ПАТ «ККУ «Кварц», приймальня Директора, а у день 
проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.Від дати на-
діслання /отримання повідомлення акціонери користуються всіма пра-
вами, визначеними ст.36, 38 закону України «Про акціонерні товари-
ства» (надалі – статті) протягом строку, визначеного статтями.Порядок 
участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю регулюється 
ст.39 закону України «Про акціонерні товариства».Відповідальна осо-
ба  – Директор Федотов Г.І.Телефон для довідок: (05366) 5-36-52.

наглядова рада пат «ККУ«Кварц»
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Директор ПАТ «ККУ«Кварц» ___________ Г.І. Федотов (найменуван-

ня посади) (підпис) М.П. (ініціали та прізвище керівника) 28.02. 2018 р. 
(дата) 
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повІдомлення про проведення рІЧниХ ЗаГалЬниХ ЗБорІв 
пУБлІЧноГо аКцІонерноГо товариСтва по ГаЗопоСтаЧаннЮ 

та ГаЗифІКацІЇ «полтаваГаЗ»
Місцезнаходження: м. Полтава, вулиця Володимира Козака, 2А (код 

ЄДРПОУ 03351912)
Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Пол-

тавагаз» (надалі – Товариство) повідомляє про проведення річних загаль-
них зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 12 квітня 2018 р. об 
12 годині 00 хвилин за адресою: 36020, м. полтава, вулиця володимира 
Козака, 2а, актова зала.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах 
буде проводитись 12 квітня 2018 року за місцем проведення загальних зборів 
акціонерів (м. Полтава, вулиця Володимира Козака, 2А, актова зала). Початок 
реєстрації о 10 годині 00 хвилин, закінчення реєстрації об 11 годині 00 хвилин.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за три робочих 
дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 
05  квітня 2018 року.

Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонеру необхідно мати та 
надати під час проходження реєстрації паспорт або інший документ, що по-
свідчує особу; для представника акціонера – документ, що посвідчує особу, та 
довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можли-
вість ознайомитися з матеріалами та з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку ден ного, в робочі дні з понеділка по 
п’ятницю з 9-00 до 15-00 (перерва з 12-00 до 13-00) за місцезнаходженням 
Товариства: 36020, м. Полтава, вул. Козака, 2А (кім. №312, №323), а в день 
проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Особа, відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Латенко Раїса 
Равільївна та Оскома Ірина Віталіївна.

Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на 
письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку 
денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати про-
ведення загальних зборів.

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвер-
тій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщено на 
власному веб-сайті Товариства за адресою www.poltavagaz.com.ua.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати 
проведення загальних зборів акціонери відповідно до статті 36 Закону України 
«Про акціонерні товариства» мають права ознайомитися з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з формою бюлетеня 
для голосування, а також надавати Товариству письмові запитання щодо пи-
тань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денно-
го загальних зборів. Товариство також надає акціонерам можливість ознайоми-
тися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, 
передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства».

Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» 
кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати 
проведення загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу ор-
ганів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних 
зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку ден-
ного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції 
щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інфор-
мацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (ак-
ціонерів). Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або 
більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до 
проекту порядку денного загальних зборів.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні 
його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення 
загальних зборів. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на загальних зборах одному або декільком своїм представникам. Надання 
довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виклю-
чає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіре-
ність, замість свого представника. Довіреність на право участі та голосуван-
ня на загальних зборах (надалі – довіреність), видана фізичною особою, 
посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють 
нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. До-
віреність 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 акціонерів Товариства може міс-
тити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах 
представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо 
голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, 
представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах 

акціонерів на свій розсуд. 
Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідо-

млення про проведення загальних зборів – 02.03.2018р., загальна кількість 
простих іменних акцій складає 414353 штук, загальна кількість голосуючих 
акцій – 388036 штук.

Перелік питань, що виносяться на голосування на загальних зборах ак-
ціонерів ПАТ «Полтавагаз».

проеКт порядКУ денноГо:
1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів 

Товариства. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів Това-

риства.
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-

вання на річних загальних зборах Товариства.
4. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних загальних 

зборів Товариства.
5. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2017 рік, затвердження заходів за результатами 
його розгляду та основних напрямків діяльності Товариства. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затверджен-
ня заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Наглядової ради.

7. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про ре-
зультати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
9. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товари-

ства у 2017 році. 
10. Прийняття рішення про затвердження вчинених значних правочинів 

Товариством у 2017 році.
11. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів із 

зазначенням характеру угод та їх граничної сукупної вартості, які можуть 
вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рі-
шення. Надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до 
вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 
Наглядової ради Товариства.

13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що 

укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення роз-
міру їх винагороди, кошторису, обрання особи, яка уповноважується на під-
писання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.

15. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 
Ревізійної комісії Товариства.

16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що 

укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії, встановлення роз-
міру їх винагороди, кошторису, обрання особи, яка уповноважується на під-
писання договорів (контрактів) з Головою та членами Ревізійної комісії.

перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосу-
вання) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

питання 1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів ак-
ціонерів Товариства. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.

проект рішення: Обрати з числа працівників ПАТ «Полтавагаз» наступ-
ний склад лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів товариства:

Сорочан Юлія Олегівна - голова Лічильної комісії;
Кальченко Марина Олександрівна - секретар Лічильної комісії;
Заліпа Наталія Юріївна - член Лічильної комісії;
Макарова Олена Анатоліївна - член Лічильної комісії;
Таршіс Ганна Ізраїлівна - член Лічильної комісії.
Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються 

одночасно із закінченням (закриттям) річних загальних зборів акціонерів.
питання 2. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціо-

нерів Товариства.
проект рішення: Обрати головою річних загальних зборів товариства - 

Гринчака Ростислава Івановича, обрати секретарем чергових загальних 
зборів товариства - Латенко Раїсу Равільївну.

питання 3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів 
для голосування на річних загальних зборах Товариства.

проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення 
бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування: 
бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування на 
річних загальних зборах акціонерів засвідчуються печаткою Товариства 
шляхом проставляння відбитку цієї печатки на кожному аркуші бюлетенів 
головою лічильної комісії Товариства.

питання 4. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних за-
гальних зборів Товариства.

проект рішення: Затвердити наступний порядок (регламент) роботи 

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво по ГаЗопоСтаЧаннЮ та ГаЗифІКацІЇ «полтаваГаЗ»
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чергових загальних зборів акціонерів Товариства:
- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 15 хвилин.
- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку 

денного - до 3 хвилин.
- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
Для виступів на загальних зборах акціонерів Товариства слово може 

бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, які зареєстру-
вались для участі в загальних зборах акціонерів Товариства, голові та се-
кретарю загальних зборів акціонерів Товариства, представникам виконав-
чого органу товариства, Наглядової ради, Ревізійної комісії та уповноваженим 
особам Товариства.

- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного загальних збо-
рів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку 
денного, надаються виключно у письмовому вигляді голові або секретарю 
загальних зборів акціонерів Товариства через членів лічильної комісії до 
моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазна-
ченням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника 
та засвідчені їх підписом.

- Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання 
лічильної комісії загальних зборів Товариства» здійснює тимчасова лічиль-
на комісія, затверджена рішенням Наглядової ради товариства. Після за-
твердження складу лічильної комісії оголошення результатів голосування 
та прийнятих рішень здійснює голова лічильної комісії загальних зборів ак-
ціонерів Товариства по кожному питанню порядку денного окремо.

- Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів про-
водиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і 
текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства та були видані 
реєстраційною комісією учасникам загальних зборів акціонерів Товариства 
для голосування.

- Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів 
та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. 

- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відріз-
няється від офіційно виготовленого Товариством зразка та/або на ньому від-
сутній підпис акціонера (уповноваженого представника). Бюлетені для голо-
сування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

- Бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією у разі, 
якщо не можливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку 
денного загальних зборів акціонерів Товариства (у бюлетені для голосуван-
ня позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання 
порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства; у бюлетені для 
голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи «утримав-
ся»). Крім того, бюлетень для голосування не враховується лічильною комі-
сією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у 
ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

- Засоби масової інформації на загальні збори акціонерів Товариства не 
допускаються. Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представника-
ми, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на збори - на 
загальні збори акціонерів не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на 
загальних зборах акціонерів Товариства не допускається.

- Протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства від імені за-
гальних зборів акціонерів Товариства підписує обраний голова загальних 
зборів акціонерів Товариства та секретар зборів.

- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих 
загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами чинного зако-
нодавства України.

питання 5. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2017 рік, затвердження заходів за 
результатами його розгляду та основних напрямків діяльності Товариства. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

проект рішення: Затвердити звіт Правління про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2017 рік та затвердити заходи за резуль-
татами його розгляду. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства. За 
результатами розгляду звіту Правління визнати роботу Правління задовільною.

питання 6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та за-
твердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік та затвер-
дити заходи за результатами його розгляду. За результатами розгляду звіту 
Наглядової ради визнати роботу Наглядової ради задовільною.

питання 7. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про 
результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017 
рік та затвердити заходи за результатами його розгляду. За результатами 
розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії визнати роботу Ревізійної комі-
сії задовільною.

питання 8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
питання 9. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи 

Товариства у 2017 році. 
проект рішення: Через отримання збитків Товариства за підсумками 

роботи у 2017 році покриття збитків проводити за рахунок прибутку майбут-
ніх періодів Товариства.

питання 10. Прийняття рішення про затвердження вчинених значних 
правочинів Товариством у 2017 році.

проект рішення: Затвердити укладені Товариством у 2017 році значні 
правочини: 

- з розподілу природного газу для побутових споживачів на суму  
322 159 763,70 грн. (триста двадцять два мільйони сто п’ятдесят дев’ять 
тисяч сімсот шістдесят три гривні сімдесят копійок);

- на закупівлю природного газу для виробничо-технологічних витрат і 
нормованих втрат на суму 202 043 862,10 грн. (двісті два мільйони сорок 
три тисячі вісімсот шістдесят дві гривні десять копійок);

- з експлуатації газорозподільних систем або їх складових на суму  
394 866 565,81 грн. (триста дев’яносто чотири мільйони вісімсот шістдесят 
шість тисяч п’ятсот шістдесят п’ять гривень вісімдесят одна копійка).

питання 11. Про надання попередньої згоди на вчинення значних пра-
вочинів із зазначенням характеру угод та їх граничної сукупної вартості, які 
можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття та-
кого рішення. Надання повноважень на укладання таких правочинів відпо-
відно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

проект рішення: 
1. Надати попередньо згоду на укладення Товариством протягом не 

більш як одного року з дати прийняття цього рішення договорів на:
- закупівлю природного газу граничною сукупною вартістю 3 529 000 000 грн. 

(три мільярда п’ятсот двадцять дев’ять мільйонів гривень);
- транспортування природного газу граничною сукупною вартістю  

1 500 000 000 грн. (один мільярд п’ятсот мільйонів гривень);
- надання послуг з розподілу природного газу граничною сукупною вартістю  

1 490 000 000 грн. (один мільярд чотириста дев’яносто мільйонів гривень);
- виконання інвестиційної програми затвердженої НКРЕКП України гранич-

ною сукупною вартістю 250 000 000 грн. (двісті п’ятдесят мільйонів гривень). 
2. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання до-

даткового рішення загальних зборів акціонерів:
- погоджувати умови попередньо схвалених загальними зборами акціонерів 

значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть 
укладатись Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення;

- надавати згоду голові правління Товариства (з правом передоручення) 
на укладання (підписання) попередньо схвалених загальними зборами ак-
ціонерів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

питання 12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови 
та членів Наглядової ради Товариства.

проект рішення: Припинити повноваження Голови та членів Наглядо-
вої ради Товариства з моменту прийняття цього рішення загальними збора-
ми акціонерів Товариства.

питання 13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Обрання членів Наглядової ради здійснюється із числа кандидатів, за-

пропонованих акціонерами.
питання 14. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрак-

тів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлен-
ня розміру їх винагороди, кошторису, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.

проект рішення: 
1. Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укла-

датимуться з Головою та членами Наглядової ради та затвердити кошторис.
2. Уповноважити голову правління Товариства Гринчака Р.І. підписати 

затверджені цивільно-правові договори (контракти) з Головою та членами 
Наглядової ради Товариства.

питання 15. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови 
та членів Ревізійної комісії Товариства.

проект рішення: Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної 
комісії з моменту прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів 
Товариства.

питання 16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Обрання членів Ревізійної комісії здійснюється із числа кандидатів, за-

пропонованих акціонерами.
питання 17. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), 

що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії, встановлення роз-
міру їх винагороди, кошторису, обрання особи, яка уповноважується на підпи-
сання договорів (контрактів) з Головою та членами Ревізійної комісії.

проект рішення:
1. Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укла-

датимуться з Головою та членами Ревізійної комісії та затвердити кошторис.
2. Уповноважити голову правління Товариства Гринчака Р.І. підписати 

затверджені цивільно-правові договори (контракти) з Головою та членами 
Ревізійної комісії Товариства.

основні показники фінансово-господарської діяльності
пат «полтавагаз» (тис. грн.)

найменування показника період 
звітний * попередній

Усього активів 1980511 1591829
Основні засоби (за залишковою вартістю) 328319 306669
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Запаси 36800 30656
Сумарна дебіторська заборгованість 1571135 1158049
Гроші та їх еквіваленти 25856 81051
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 6181 27394
Власний капітал 145814 164204
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 435 435
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 78893 101791
Поточні зобов’язання і забезпечення 1755804 1325834
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -7151 70685

Середньорічна кількість акцій (шт.) 414353 414353
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) -17,26 170,59

*- Попередні дані. Остаточні показники фінансово-господарської діяль-
ності, підтверджені аудиторським висновком, будуть надані на річних за-
гальних зборах Товариства.

Довідки за телефоном: (0532) 50-24-50, 60-94-67.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова правління ______________ Гринчак ростислав Іванович 

07.03.2018р.

повІдомлення
про проведення рІЧниХ ЗаГалЬниХ ЗБорІв аКцІонерІв

приватноГо аКцІонерноГо товариСтва 
«ветропаК ГоСтомелЬСЬКий СКлоЗавод» 

(прат «ветропаК ГоСтомелЬСЬКий СКлоЗавод», 
ідентифікаційний код 00333888)

Шановний акціонере!
Приватне акціонерне товариство «Ветропак Гостомельський Склоза-

вод» (далі - Товариство) цим повідомляє про проведення річних загальних 
зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться 
11 квітня 2018 року о 10:00 годині за київським часом, за місцезнахо-
дженням Товариства за адресою: 08290, Київська область, м. Ірпінь, 
смт.  Гостомель, площа рекунова, будинок 2, у приміщенні актового 
залу прат «ветропак Гостомельський Склозавод» (на четвертому по-
версі).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних 
зборах акціонерів Товариства відбудеться 11 квітня 2018 року з 8:30 до 9:45 
за місцезнаходженням Товариства за адресою: 08290, Київська область,  
м. Ірпінь, смт. Гостомель, площа Рекунова, будинок 2, ПрАТ «Ветропак Гос-
томельський Склозавод» на першому поверсі. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних 
зборах відбуватиметься згідно з переліком акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину 04 квітня 2018 
року.

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

керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного ре-
єстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських форму-
вань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом 
юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про 
надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних 
зборах Товариства;

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

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосуван-
ня на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання дові-
реності на право участі та голосування на загальних зборах не виклю-
чає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, 
замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реє-
страцію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого 
представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Голову 
Правління 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 
буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності 
декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах 
здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним пред-
ставником.

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

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та 
проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за 
місцезнаходженням Товариства: 08290, Київська область, м.Ірпінь,  
смт. Гостомель, площа Рекунова, будинок 2 у кімнаті № 213 на другому по-
версі, у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 17:00 (обідня перерва 
з 12:00 до 13:00), а в день проведення загальних зборів – також за місцем 
проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Прінко П.А.. 
Акціонери мають право направляти письмові запитання щодо питань, 
включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денно-
го загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного 
загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних 
зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнахо-
дженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або на-
йменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому 
акцій, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного 
з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до про-
екту порядку денного. Акціонери мають право оскаржувати до суду рішен-
ня про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного за-
гальних зборів. З запитаннями та роз’ясненнями щодо порядку подання 
пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до 
Голови Правління Прінка П.А. за наведеним нижче номером телефону 
(044-392-41-99).

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про прове-
дення загальних зборів, складеним станом на 22.02.2018 року, загальна 
кількість простих іменних акцій Товариства становить 158 571 700 штук, 
загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 155 975 198 
штук.

проеКт порядКУ денноГо:
Проект порядку денного Річних загальних зборів акціонерів 

11  квітня 2018 року:
1. Обрання Лічильної комісії загальних зборів.
Проект рішення:
Обрати членів Лічильної комісії у складі трьох осіб: 
Лазаренко Сергій Володимирович;
Антоненко Тетяна Миколаївна; 
Марченко Тетяна Вікторівна.
Повноваження обраного складу Лічильної комісії діють до передачі до-

кументів Загальних зборів акціонерів до архіву Товариства.
2. Звіт Правління Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслід-

ками звіту Правління за 2017 рік.
Проект рішення:
Затвердити звіт Правління Товариства за 2017 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за 

наслідками звіту Наглядової ради за 2017 рік.
Проект рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за 

наслідками звіту Ревізійної комісії за 2017 рік. Затвердження висновків Ре-
візійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:
Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства (затвердження результатів ді-

яльності та річної фінансової звітності, складеної за міжнародними стан-
дартами фінансової звітності) за 2017 рік. 

Проект рішення:
Затвердити річний звіт, в тому числі річну фінансову звітність, Товари-

ства за 2017 рік.
6. Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік. Затвердження розміру річ-

них дивідендів та способу їх виплати.
Проект рішення:
Чистий прибуток Товариства за 2017 рік у розмірі 71 713 031, 51 гривень 

розподілити наступним чином:
1. Згідно ст.19 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.6.3 Ста-

туту Товариства направити на формування Резервного капіталу.
2. Спрямувати на інвестиції у розвиток виробництва та інфраструктури 

Товариства згідно внесених пропозицій.
3. Нарахувати та виплатити дивіденди акціонерам Товариства згідно 

внесених пропозицій. Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціо-
нерам на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки та/або шляхом 
поштових переказів на адреси акціонерів згідно переліку осіб, які мають 
право на отримання дивідендів).

7. Про надання згоди на вчинення значного правочину (значних пра-
вочинів) з ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА» протягом 2018-2019 років. 
Про уповноваження на підписання додаткових угод до договорів пози-

приватне аКцІонерне товариСтво 
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ки від імені Постачальника ПрАТ «ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ 
СКЛОЗАВОД».

Проект рішення:
Надати згоду на вчинення значного правочину та/або значних правочи-

нів (в тому числі, але не обмежуючись: договір поставки, додаткові угоди до 
договору поставки, специфікації та інші документи пов’язані із укладенням 
та які можуть виникнути в ході виконання цього договору чи кількох догово-
рів протягом 2018-2019 років) із ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 
00377511) на суму, що перевищує 25% від вартості активів ПрАТ «Ветропак 
Гостомельський Склозавод» (або в грошовому вимірі перевищує 471 573 
тис. грн. за даними фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2017 
року), але не перевищує 800 000 тис.грн.

Уповноважити Голову правління та Комерційного директора (або Голову 
правління та Фінансового директора) підписати від імені Товариства зна-
чний правочин (договір поставки, додаткові угоди до договору поставки, 
специфікації та інші документи пов’язані із укладенням та які можуть ви-
никнути в ході виконання цього договору чи кількох договорів протягом 
2018-2019 років) із ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА» на суму, що перевищує 
25% від вартості активів ПрАТ «Ветропак Гостомельський Склозавод» (або 
в грошовому вимірі перевищує 471 573 тис. грн. за даними фінансової звіт-
ності Товариства станом на 31.12.2017 року), але не перевищує 800 000 
тис.грн.

8. Про надання згоди на вчинення значного правочину (значних право-
чинів) з ПАТ «САН ІНБЕВ УКРАЇНА» протягом 2018-2019 років. Про уповно-
важення на підписання додаткових угод до договорів позики від імені По-
стачальника ПрАТ «ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД».

Проект рішення:
Надати згоду на вчинення значного правочину та/або значних правочи-

нів (в тому числі, але не обмежуючись: договір поставки, додаткові угоди до 
договору поставки, специфікації та інші документи пов’язані із укладенням 
та які можуть виникнути в ході виконання цього договору чи кількох догово-
рів протягом 2018-2019 років) із ПАТ «САН ІНБЕВ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 
30965655) на суму, що перевищує 25% від вартості активів ПрАТ «Ветропак 
Гостомельський Склозавод» (або в грошовому вимірі перевищує 471 573 
тис. грн. за даними фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2017 
року), але не перевищує 600 000 тис.грн.

Уповноважити Голову правління та Комерційного директора (або Го-
лову правління та Фінансового директора) підписати від імені Товари-
ства значний правочин (договір поставки, додаткові угоди до договору 
поставки, специфікації та інші документи пов’язані із укладенням та які 
можуть виникнути в ході виконання цього договору чи кількох договорів 
протягом 2018-2019 років) із ПАТ «САН ІНБЕВ УКРАЇНА» на суму, що 
перевищує 25% від вартості активів ПрАТ «Ветропак Гостомельський 
Склозавод» (або в грошовому вимірі перевищує 471 573 тис. грн. за да-
ними фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2017 року), але не 
перевищує 600 000 тис.грн.

9. Про надання згоди на вчинення значного правочину (значних право-
чинів) щодо вчинення якого є заінтересованість, із VETROPACK HOLDING 
AG (Про схвалення пролонгації та внесення змін до договорів позики, за-
гальна сума кожного перевищує 25 відсотків вартості активів акціонерного 
товариства за даними річної звітності за 2017 рік. Про уповноваження на 
підписання додаткових угод до договорів позики від імені Позичальника 
ПрАТ «ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД».

Проект рішення:
1. Перенести кінцевий строк видачі та повернення позики за Договором 

позики № 2/2010 від 1 жовтня 2010 року із VETROPACK HOLDING AG у сумі 

до 15 000 000 (п’ятнадцять мільйонів) Євро до 30 квітня 2020 року. Змінити 
відсоткову ставку за Договором позики № 2/2010 від 1 жовтня 2010 року із 
____% на _____%.

2. Перенести кінцевий строк видачі та повернення кредиту за Договором 
позики № 3/2012 від 20 серпня 2012 року із VETROPACK HOLDING AG у 
сумі до 18 000 000 (вісімнадцять мільйонів) Євро до 30 квітня 2020 року. 
Змінити відсоткову ставку за Договором позики №3/2012 від 20 серпня 2012 
року із ____% на _____%.

3. Змінити відсоткову ставку за Договором позики №1/10-07 від 25 жов-
тня 2007 року із ____% на _____%.

4. Уповноважити Голову Правління Прінко Павла Анатолія та Фінансово-
го директора Букреєву Наталію Петрівну підписати від імені ПрАТ «Ветро-
пак Гостомельський Склозавод» додаткові угоди до укладених наступних 
договорів із VETROPACK HOLDING AG:

- Договору позики №1/10-07 від 25 жовтня 2007 року;
- Договору позики № 2/2010 від 1 жовтня 2010 року;
- Договору позики № 3/2012 від 20 серпня 2012 року.
Якщо Голова Правління чи Фінансовий директор ПрАТ «Ветропак Госто-

мельський Склозавод» будуть тимчасово відсутні у день укладання додат-
кових угод про перенесення строку повернення кредиту в Євро за Догово-
ром позики № 2/2010 від 1 жовтня 2010 року та/або Договором позики  
№ 3/2012 від 20 серпня 2012 року із VETROPACK HOLDING AG, то уповно-
важеними особами на вчинення цього правочину будуть ті особи, які згідно 
наказу по підприємству (наказу про відпустку, наказу про відрядження тощо) 
будуть виконувати їхні обов’язки.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту Порядку 
денного, та інша інформація, передбачена чинним законодавством 
Украї ни: http://www.vetropack.ua/uk/vetropack/media-ta-publikaciji/.

оСновнІ поКаЗниКи 
фІнанСово-ГоСподарСЬКоЇ дІялЬноСтІ товариСтва

 (тиС.Грн.)
найменування показника  період

Звітний
(2017 рік)

попередній
(2016 рік)

Усього активів 1 886 295 1 613 532
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

741 519 508 166

Запаси 395 711 390 783
Сумарна дебіторська 
заборгованість

414 781 397 631

Гроші та їх еквіваленти 304 717 274 097
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

257 677 189 083

Власний капітал 325 144 256 089
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

55 500 55 500

Довгострокові зобов’язання і забезпе-
чення

1 224 018 1 120 175

Поточні зобов’язання і забезпечення 337 133 237 268
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

71 713 62 393

Середньорічна кількість акцій
(штук)

158 571 700 158 571 700

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

0,45224 0,393469

ШановнІ аКцІонери!
Приватне акціонерне товариство «Кременчуцький міськмолокоза-

вод» (ідентифікаційний код 00446782, місцезнаходження: 39600, Пол-
тавська область, м. Кременчук, вул. лікаря О. Богаєвського, 14/69, 
далі  – Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів 
акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться 11 квітня 
2018 року о 12:00 годині за адресою: 39600, полтавська область, 
м.  Кременчук, вул. лікаря о. Богаєвського, 14/69, кімната для пере-
говорів.

проеКт порядКУ денноГо:
1. 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів 

лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Ступак Олени Воло-
димирівни, членів лічильної комісії Корнєєвої Таміли Анаcтасіївни та 
Багана Валерія Володимировича.

2. 2. Затвердження порядку проведення загальних зборів. 
Проект рішення: Затвердити порядок проведення загальних збо-

рів:
доповідь з питань порядку денного - до 10 хв.;
виступаючим - до 5 хв.; 

запитання до виступаючих подавати у письмову вигляді секрета-
рю загальних зборів;

проведення голосування з питання порядку денного - до 10 хв.;
підрахунок голосів - до 10 хв.;
3. оголошення підсумків голосування - до 3 хв.
4. 3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства у 2017 році. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Генерального директора.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора Това-
риства про результати фінансово-господарської діяльності Товари-
ства у 2017 році.

5. 4. Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік. Прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновку Ревізійної 
комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської ді-
яльності Товариства за результатами 2017 року.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії 
Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяль-
ності Товариства за результатами 2017 року.

6. 5. Звіт Наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту Наглядової ради. 

приватне аКцІонерне товариСтво «КременЧУцЬКий мІСЬКмолоКоЗавод»
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7. Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства 
за 2017 рік.

8. 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, в 

тому числі, річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.
9. 7. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Прибуток за 2017 рік в розмірі 5 886 тис. грн. за-

лишити нерозподіленим.
8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 

рік.
Проект рішення: Затвердити основні напрямки діяльності Товари-

ства на 2018 рік.
10. 9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом ви-

кладення його в новій редакції.
Проект рішення:Внести зміни та доповнення до Статуту Товари-

ства, у зв’язку з приведенням у відповідність до чинного законодавства 
України, шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити голо-
ву загальних зборів Петрика Євгена Олексійовича та секретаря за-
гальних зборів Лутака Олексія Миколайовича підписати Статут в 
новій редакції. Уповноважити Генерального директора Жигалова Бо-
риса Миколайовича 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 акціонерів», «Про наглядову раду» та «Про 
ревізійну комісію», у зв’язку з приведенням у відповідність до чинного 
законодавства України, шляхом викладення їх в новій редакції.

11. Схвалення значних правочинів.
Проект рішення: Схвалити значні правочини, вчинені Товариством, 

а саме: 
Договір постачання молока коров’ячого незбираного №000025242, 

укладений 04 жовтня 2016 року між Товариством та Товариством з 
обмеженою відповідальністю «Українська молочна компанія», з загаль-
ною сумою Договору 281 000 000 (двісті вісімдесят один мільйон) гри-
вень 00 копійок із усіма доповненнями та додатковими угодами, укла-
деними в межах зазначеної суми.

Договір постачання молока коров’ячого незбираного №000025122, 
укладений 29 вересня 2016 року між Товариством та Товариством з 
обмеженою відповідальністю «СК ВОСТОК», з загальною сумою Дого-
вору 610 000 000 (шістсот десять мільйонів) гривень 00 копійок, із усі-
ма доповненнями та додатковими угодами, укладеними в межах зазна-
ченої суми.

Договір поставки № 2 ПР/18 від 27.09.2017 (про постачання пре-
форм ПЕТФ та кришок поліетиленових для закупорювання пляшок 
ПЕТФ), укладений між Товариством та Товариством з обмеженою від-
повідальністю «ТД Дніпро Пласт», з загальною сумою договору  
300 000 000 (триста мільйонів) гривень із усіма доповненнями та до-
датковими угодами, укладеними в межах зазначеної суми.

12. Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
Проект рішення: Схвалити правочини, щодо вчинення яких є заін-

тересованість, вчинені Товариством, а саме:
Додаткова угода до Договору № КРЕМГАЛ-02 про надання поворот-

ної фінансової допомоги від 19 січня 2016, укладена13 грудня 2017 року, 
між Товариством та Приватним акціонерним товариством «Галак-
тон» про продовження дії цього договору до 15 травня 2018 року.

Договір №30855 поставки обладнання, укладений 26 жовтня 2017 
року із Товариством з обмеженою відповідальністю «Данон», з загаль-
ною сумою Договору 128 954 129,97 (сто двадцять вісім мільйонів 
дев’ятсот п’ятдесят чотири тисячі сто двадцять дев’ять) гривень 
97 копійок із усіма доповненнями та додатковими угодами, укладеними 
в межах зазначеної суми.

Додаткова угода № 000031396 до Договору оренди обладнання, 
укладеного 03 лютого 2014 року із Товариством з обмеженою відпові-
дальністю «Данон», про продовження дії цього договору до 30 червня 
2018 року, зміну розміру вартості орендної плати та встановлення 
нового переліку обладнання, що передається в оренду,із вартістю в 
118 037 487 (сто вісімнадцять мільйонів тридцять сім тисяч чотири-
ста вісімдесят сім) гривень 41 копійка із усіма доповненнями, додатка-
ми та додатковими угодами, укладеними в межах зазначеної суми.

Додаткова угода № 000031399 до Договору оренди обладнання, 
укладеного 03 лютого 2014 року із Товариством з обмеженою відпові-
дальністю «Данон», про продовження дії цього договору до 30 червня 
2018 року, зміну розміру вартості орендної плати та встановлення 
нового переліку обладнання, що передається в оренду, із вартістю в 
61 012 226,50(шістдесят один мільйон дванадцять тисяч двісті двад-
цять шість) гривень 50 копійок із усіма доповненнями, додатками та 
додатковими угодами, укладеними в межах зазначеної суми.

Додаткова угода № 000032074 до Договору оренди обладнання, 
укладеного 03 лютого 2014 року із Товариством з обмеженою відпові-
дальністю «Данон», про зміну розміру вартості орендної плати та 
встановлення нового переліку обладнання, що передається в оренду, із 
вартістю в 33 313 972,89 (тридцять три мільйони триста тринад-
цять тисяч дев’ятсот сімдесят дві гривні) гривень 89 копійок із усіма 
доповненнями, додатками та додатковими угодами, укладеними в 
межах зазначеної суми.

Договір №2490 про виготовлення та поставку продукції, укладений 
18 грудня 2017 року із Товариством з обмеженою відповідальністю 
«Данон Дніпро», з загальною сумою Договору, що не перевищує  
5 904 000 000 (п’ять мільярдів дев’ятсот чотири мільйони) гривень 00 
копійок із усіма доповненнями та додатковими угодами, укладеними в 
межах зазначеної суми.

13. Надання згоди на вчинення значних правочинів.
Проект рішення: Надати згоду на вчинення Товариством значних 

правочинів, а саме: 
Доповнення до Генерального Договору про короткострокові креди-

ти № 351, укладеного 01 вересня 2008 року між Товариством та Пу-
блічним Акціонерним Товариством «Сітібанк», про продовження кінце-
вої дати погашення кредиту не пізніше ніж до 31 жовтня 2020 року та 
наступних Доповнень, Додаткових угод, Додатків та інших докумен-
тів до Договору, що можуть будуть укладені в майбутньому з надан-
ням повноважень Генеральному директору Товариства та/або іншим 
особам на підставі довіреностей, підписаних Генеральним директором 
Товариства, визначати зміст таких документів на власний розсуд в 
межах умов Договору,з наданням повноважень Генеральному директо-
ру Товариства та/або іншим особам на підставі довіреностей, підписа-
них Генеральним директором Товариства, на підписання ними таких 
правочинів від імені Товариства.

Доповнення до Договору про надання кредитної лінії, укладеного  
17 листопада 2014 року між Товариством, ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДАНОН ДНІПРО» та ПУБЛІЧНИМ АКЦІО-
НЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», про продовження 
терміну дії кредитної лінії не пізніше ніж до 31 жовтня 2020 року та 
наступних Доповнень, Додаткових угод, Додатків, Заяв та інших до-
кументів до зазначеного договору, що будуть укладені в майбутньому 
з наданням повноважень Генеральному директору Товариства та/або 
іншим особам на підставі довіреностей на укладення та підписання від 
імені Товариства Доповнень, Додаткових угод, Додатків, Заяв та ін-
ших документів до зазначеного договору з правом визначати інші умо-
ви, не зазначені в цьому Протоколі, на власний розсуд.

Додаткові угоди, доповнення, додатки та інші документи, що бу-
дуть укладені в майбутньому, до Договору №000025787 постачання 
молока коров’ячого незбираного, укладеного 4 листопада 2016 року 
Товариством з Приватним підприємством «Агрофірма «Розволожжя», 
в межах суми 237 000 000 (двохсот тридцяти семи мільйонів) гривень, 
з наданням повноважень Генеральному директору Товариства визна-
чати зміст таких документів на власний розсуд та підписувати такі 
правочини від імені Товариства.

Додаткові угоди, доповнення, додатки та інші документи, що бу-
дуть укладені в майбутньому, до Договору №000025309 постачання 
молока коров’ячого незбираного, укладеного 06 жовтня 2016 року То-
вариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «МАДЕГ», в 
межах суми 254 000 000 (двохсот п’ятдесяти чотирьох мільйонів) гри-
вень, з наданням повноважень Генеральному директору Товариства 
визначати зміст таких документів на власний розсуд та підписувати 
такі правочини від імені Товариства. 

Продовження дії договору постачання молока коров’ячого незбира-
ного № 00025242 від 04 жовтня 2016 року, укладеного між Товариством 
та Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська молочна 
компанія», на 2019 рік, з наданням повноважень Генеральному дирек-
тору Товариства підписати такий правочин від імені Товариства.

Продовження дії договору постачання молока коров’ячого незбира-
ного № 00025122 від 29вересня 2016 року, укладеного між Товариством 
та Товариством з обмеженою відповідальністю «СК ВОСТОК», на 2019 
рік, з наданням повноважень Генеральному директору Товариства під-
писати такий правочин від імені Товариства.

14. Надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є за-
інтересованість.

Проект рішення: Надати згоду на вчинення Товариством правочи-
ну, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме укладення з При-
ватним акціонерним товариством «Галактон» договору про надання 
фінансової допомоги з орієнтовною сумою договору 300 000 000 (трис-
та мільйонів) гривень 00 копійок в строк до 31.12.2018 року, гривень, з 
наданням повноважень Генеральному директору Товариства підпису-
вати такий договір та будь-які додаткові угод та доповнення до дано-
го договору в межах зазначеної суми.
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Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах акціонерів, – 04 квітня 2018 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 11 квітня 2018 
року з 11:00 до 11:45 години за місцем проведення загальних зборів.

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

керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських фор-
мувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено стату-
том юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи 
про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на за-
гальних зборах Товариства;

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

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

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

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денно-

го, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, зверта-
тися за місцезнаходженням Товариства: 39600, Полтавська область, м. 
Кременчук, вул. лікаря О. Богаєвського, 14/69, адміністративний корпус, 
кабінет юриста, у робочі дні, робочі години, а в день проведення загаль-
них зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Ге-
неральний директор Товариства Жигалов Борис Миколайович. Акціоне-
ри мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товари-
ству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку 
денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денно-
го загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загаль-
них зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцез-
находженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові 
або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належ-
них йому акцій, запропоноване питання для включення до проекту по-
рядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, 
включеного до проекту порядку денного. Акціонери мають право у вста-
новлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду 
рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку ден-
ного загальних зборів. З запитаннями та роз’ясненнями щодо порядку 
подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звер-
татися до Генерального директора Товариства Жигалова Бориса Мико-
лайовича за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про прове-
дення загальних зборів, складеним станом на 19.02.2018 року, загальна 
кількість простих іменних акцій Товариства становить 1 304 081 175 штук, 
загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 1 277 304 425 
штук.

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

Довідки за телефоном: (0536) 74-36-70.
наглядова рада

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення

правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента 

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«плаЗматеК» 

2. Код за ЄДРПОУ 03567397 
3. Місцезнаходження: м. Вінниця, вул. Максимовича,18 
4. Міжміський код, телефон та факс (0432 55-49-71) 
5. Електронна поштова адреса sobko.mariya@plasmatec.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій. 
ii. текст повідомлення

відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення-
правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість 

№з/п
Датаприй-
няттярі-
шення

Ринкова 
вартість 

майнаабо 
послуг, що є 
предметом 
правочину 
(тис. грн)

Вартість 
активівемітен-

та за 
данимиостан-
ньої річноїфі-

нансової 
звітності(тис. 

грн)

Співвідношення 
ринкової вартості 

майна або послуг, що є 
предметом правочину, 

довартості активів 
емітента за данимиос-

танньої річної 
фінансової звітності(у 

відсотках)
1 2 3 4 5
1 05.03.2018 46832 739797 6,33039

Зміст інформації:Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинен-
ня правочину із заінтересованістю: 05.03.2018;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова 
Рада

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом 
правочину, визначена відповідно до законодавства: 46832 тис.грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 739797 тис.грн;

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що 
є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності (у відсотках): 6,33039%;

Істотні умови правочину, а саме:Предмет правочину: укладання право-
чину із заінтересованістю: Контракт №0305-01 від 05.03.2018р. з Товари-
ством з обмеженою відповідальністю «Світлогорський завод зварювальних 
електродів» (Республіка Білорусь) на поставку зварювальних електродів, 
зварювального дроту, прутків зварювального дроту, запчастин, обладнан-
ня, рекламної, пакувальної та іншої продукції, у кількості, номенклатурі і по 
ціні, вказаним у Специфікаціях.

Повне найменування юридичної особи: Публічне акціонерне товари-
ство «ПлазмаТек»

Місцезнаходження юридичної особи: 21036, м. Вінниця, вул. Максимо-
вича, 18

Код за ЄДРПОУ юридичної особи - для юридичних осіб - резидентів, 
або ідентифікаційний код з 

торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно 
зареєстрований іноземний 

суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів, 
або прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним това-
риством правочину: 03567397

Інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товари-
ством правочину, із зазначенням ознаки заінтересованості, передбаченої 
статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства»): вважається із за-
інтересованістю, тому що його сторони є афілійованими особами одна щодо 
іншої, та є сторонами правочину: Публічне акціонерне товариство «Плазма-
Тек» здійснює контроль над Товариством з обмеженою відповідальністю 
«Світлогорський завод зварювальних електродів» (Республіка Білорусь), 
оскільки є учасником останнього та володіє 100% у статутному капіталі. 

Інші істотні умови правочину: Ринкова вартість майна, що  
буде предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення:  
100 000 000,00 рос. руб. (еквівалент в гривні по курсу НБУ станом на 
05.03.2018р. – 46 832 000,00 грн.).

iii. підпис
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита від-

повідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних 
паперів. 

Генеральний директор  Слободянюк віктор петрович

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«лУГа» повідомляє повідомляє про внесення змін до порядку ден-
ного річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 20 березня 
2018 року о 10.00 год. за місцезнаходженням товариства: м. Київ,  
вул. михайлівська, буд.24/11-13в, приміщення офісу прат «луга» 
на першому поверсі. 

проект порядку денного:
1. Обрання членів Лічильної комісії.
2. Надання згоди на отримання позики від ТОВ «Ріелті «ВВ».
3. Надання згоди на передачу майна в заставу ТОВ «Ріелті «ВВ».
4. Надання повноважень на підписання договору позики та догово-

рів застави майна з ТОВ «Ріелті «ВВ».
5. Продаж частки ПрАТ «Луга» в статутному капіталі ТОВ «Воло-

декс». 
6. Надання повноважень на підписання договору купівлі-продажу 

частки у статутному капіталі ТОВ «Володекс». 
7. Звіт Наглядової ради товариства за 2017 рік.
8. Звіт Директора товариства за 2017 рік.
9. Затвердження річного звіту товариства та порядку розподілу при-

бутку і збитків за 2017 рік.
Проекти рішень з питань порядку денного:
1. обрання членів лічильної комісії.
Проект рішення: Обрати Лічильну комісію для підрахунку голосів у 

складі 3-х осіб: Бабан Людмила Валеріївна, Баюн Світлана Арсеніївна, 
Гнатюк Тетяна Ростиславівна. Головою комісії призначити Бабан Люд-
милу Валеріївну.

2. надання згоди на отримання позики від тов «ріелті «вв».
Проект рішення: надати згоду на отримання безпроцентної позики 

від ТОВ «Ріелті «ВВ» на суму 1 000 000,00 грн. (Один мільйон гривень) 
зі строком повернення до моменту пред’явлення вимоги, але не пізні-
ше 30 червня 2018 року.

3. надання згоди на передачу майна в заставу тов «ріелті 
«вв».

Проект рішення: Надати згоду на передачу нерухомого, рухомого 
майна та земельної ділянки ПрАТ «Луга», загальною вартістю  
2 536 100,00 грн., в заставу ТОВ «Ріелті «ВВ», а саме:

- адмінкорпус, загальною площею 398,3 кв.м.
- вентиляційна камера, загальною площею 162,9 кв.м. 
- виробничий корпус, загальною площею 4118,3 кв.м.
- зварна металева будівля, загальною площею 442,1 кв.м.
- котельня і кузня, загальною площею 253,6 кв.м.
- механічна майстерня, експериментальний цех, швейний і коробоч-

ний цех, загальною площею 2401,2 кв.м.
- склад сировини, загальною площею 1027,4 кв.м.
- будівля їдальні, клуб, бібліотека, загальною площею 751,3 кв.м. 
- магазин «Лужанка», загальною площею 58,9 кв.м.
- земельна ділянка, площею 1,7074 га, що складається із Ділянки-1  – 

кадастровий номер: 0710200000:01:001:1516, площа якої 1,6464 га., 
Ділянки-2 – кадастровий номер: 0710200000:01:001:1517, площа якої 
0,0493 га., Ділянки-3 – кадастровий номер: 0710200000:01:001:1518, 
площа якої 0,0117.

- рухоме майно Товариства згідно переліку. 
4. надання повноважень на підписання договору позики та до-

говорів застави майна з тов «ріелті «вв».
Проект рішення: Надати Директору ПрАТ «Луга» Гаркоту Ігорю Бог-

дановичу повноваження на підписання від імені ПрАТ «Луга» договору 
позики та договорів застави майна з ТОВ «Ріелті «ВВ».

5. продаж частки прат «луга» в статутному капіталі тов «во-
лодекс». 

Проект рішення: надати згоду на продаж частки ПрАТ «Луга» в ста-
тутному капіталі ТОВ «Володекс» в розмірі 100% фізичній особі Тишко-
вій Катерині Олександрівні за 3 000,00 грн. 

6. надання повноважень на підписання договору купівлі-
продажу частки у статутному капіталі тов «володекс». 

Проект рішення: Надати Директору ПрАТ «Луга» Гаркоту Ігорю Бог-
дановичу повноваження на підписання від імені ПрАТ «Луга» договору 
купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Володекс».

7. Звіт наглядової ради товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 

2017 рік.
8. Звіт директора товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити Звіт Директора Товариства за 2017 рік.
9. Затвердження річного звіту товариства та порядку розподілу 

прибутку і збитків за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт товариства за 2017 рік, при-

буток спрямувати на покриття збитків попередніх періодів. 

повідомлення

приватне аКцІонерне товариСтво 
«натУрфарм» 
Код ЄДРПОУ 24930169

Місцезнаходження Товариства: м.Київ вул. Лісна 30 А. 
повідомляє про чергові загальні збори акціонерів ПрАТ «Натурфарм», 
які відбудуться 10 квітня 2018р за адресою: м.Київ вул. лісна 30 а. 

о 10-00.
Реєстрація відбудеться з 9-30 до 10-00 в день та за місцем проведення 

сборів.
порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних 

зборів: обрання робочих органів загальних зборів (голови та секретаря 
зборів), затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів то-
вариства.

3. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяль-
ності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його 
розгляду.

4. . Звіт Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками його роз-
гляду.

5. Звіт Ревізора про перевірку фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його роз-
гляду.

6. . Затвердження річного балансу та звіту про фінансово-господарську 
діяльність Товариства за 2017 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 
результатами господарської діяльності у 2017 році..

8. Про вчинення значного правочину. 
основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)*за 2017р 

№ 
п/п найменування показника звітний 

період 

попере-
дній 

період 
Усього активів 235055 150102

1 Основні засоби 1545 2017
2 Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
3 Запаси 109734 50153
4 Сумарна дебіторська заборгованість 74537 70135
5 Грошові кошти та їх еквіваленти 

еквіваленти 
49239 27797

6 Нерозподілений прибуток 15158 (27450)
7 Власний капітал 3 3
8 Статутний капітал 20 20
9 Довгострокові зобов'язання 0 0
10 Поточні зобов'язання 219874 177529
11 Чистий прибуток (збиток) 42795 10243
12 Середньорічна кількість акцій (шт.) 100 100
13 Кількість власних акцій, викуплених 

протягом періоду (шт.) 
14 Загальна сума коштів, витрачених 

на викуп власних акцій протягом 
періоду 

15 Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

323 208

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах: 11.04.2017 р. з 9-00 до 9-45 за місцем проведення зборів. Для 
реєстрації для участі в загальних зборах акціонерів необхідно мати пас-
порт або документ, що посвідчує особу, представнику акціонера — також 
документ, що підтверджує повноваження представника на участь у за-
гальних зборах.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів 
до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися із 
всіма матеріалами необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного за місцезнаходженням Товариства в робочі дні (з понеділка по 
п’ятницю) з 09-00 до 17-00, в кімнаті №17, а в день проведення загальних 
зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор 
Щупак М.Б. тел. (044) 4018431.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в за-
гальних зборах: станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення 
загальних зборів - 06.04.2018 р.

Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів Това-
риства будуть прийматися в порядку, визначеному законодавством 
України.

Довідки за телефоном (044) 4018431 або за адресою м.Київ  
вул.Лісна 30А

правління товариства.
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«КомпанІя «д.І.Б.»
(код за ЄДРПОУ 22927826, 

місцезнаходження: 04050, Україна, м.Київ, вул.Глибочицька, 
буд.32-Б)

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів 
товариства (далі – Загальні Збори)

Дата проведення Загальних зборів 12 квітня 2018 року 
Час відкриття (проведення) Зборів: 15 годин 00 хвилин 
Місце реєстрації учасників та проведення Загальних Зборів:  

03035, м. Київ, вул. митрополита василя липківського, буд.45, 
оф.701

Час початку реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для учас-
ті у Загальних Зборах: 14 годин 15 хвилин

Час закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для 
участі у Загальних Зборах: 14 годин 45 хвилин

Дата складення переліку акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «Д.І.Б.», які ма-
ють право на участь у Загальних зборах визначається станом на 24  годи-
ну за три робочих дні до дня проведення таких зборів (а саме на 24 годину 
05 квітня 2018 року).

проеКт порядКУ денноГо:
1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Това-

риства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів 

Товариства.
3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту.

4. Звіт Наглядової Ради за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту .

5. Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2017 рік, прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік. 
7. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товари-

ства за підсумками роботи в 2017 році. 
8. Про підтвердження повноважень посадових осіб.
9. Прийняття рішення надання попередньої згоди на вчинення Товари-

ством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом, 
не більше, як одного року з дня прийняття рішення.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація і проекти рішень з 
питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація за-
значена в частині четвертої ст.35 ЗУ «Про акціонерні товариства»: – 
www.jscdib.com.ua 

Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, 
в строк до дати проведення Загальних зборів акціонерам надані пра-
ва відповідно до ст.36 та 38 Закону України «Про акціонерні товари-
ства».

Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: 03035, 
Україна, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 45, 
оф.701. кожного вівторка з 10.00 до 12.00, кожної п’ятниці з 14.00. до 
16.00., а в день проведення Загальних зборів – також у місті їх про-
ведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами Генеральний директор Козлов олександр Геннадійо-
вич.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, акціо-
нер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку ден-
ного Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних 
зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (наймену-
вання) акціонера, який ії вносить, кількості належних йому акцій, змісту 
пропозицій до питання та/або проекту рішення. Якщо до порядку денного 
будуть внесені зміни, остаточний порядок денний буде повідомлений акці-
онерам Товариства не пізніше ніж за 10 днів до дня проведення Загальних 
зборів в порядку визначеному Законом України «Про акціонерні товари-
ства».

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосу-
вання на Загальних зборах своєму представникові (або кільком пред-
ставникам) та має право у будь який час відкликати чи замінити свого 
представника на Загальних зборах. Довіреність на право участі та го-
лосування на Загальних зборах акціонерного товариства може містити 
завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного За-
гальних зборів із зазначеним того, як і за яке (проти якого) рішення по-
трібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах пред-
ставник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо 
голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування 
представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних збо-
рах акціонерів на свій розсуд.

Надання довіреності не позбавляє його права участі на цих Загаль-
них зборах замість свого представника. Довіреність, видана фізичною 
особою, посвідчується нотаріусом, а також може посвідчуватися депози-
тарною установою. Довіреність на право участі та голосування на За-
гальних зборах від імені юридичної особи видається ії уповноваженим 
органом. 

Для участі в Загальних зборах акціонеру (його представнику) необ-
хідно мати при собі документи, які ідентифікують особу акціонера 
(його представника), а представникам акціонерів додатково мати до-
кументи (довіреність, тощо), які підтверджують їх повноваження, 
оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодав-
ства України. 

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

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

телефон для довідок: (044) 585-42-03
основні показники фінансово-господарської

діяльності за 2017 рік (тис.грн.)*
найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 75184,5 75078,0
Основні засоби 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 65945,3 65945,3
Запаси 0,3 0,3
Сумарна дебіторська 
заборгованість

9131,8 9129,8

Грошові кошти та їх еквіваленти 0,5 2,3
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

(41446,4) (47078,2)

Власний капітал (21646,4) (27278,2)
Статутний капітал 19800,00 19800,0
Довгострокові зобов’язання 83590,7 89711,9
Поточні зобов’язання 13115,9 12631,9
Чистий прибуток (збиток) 5634,6 (2455,9)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 19800 19800
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

1 1

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

Генеральний директор  Козлов о.Г. 

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКIВСЬКА АВТОБАЗА № 2». 2. Код за 
ЄДРПОУ: 01268414. 3. Місцезнаходження: 61105 м. Харків, просп. Льва Ландау, 
буд. 147. 4. Міжміський код, телефон та факс: (0572) 97-21-98, (0572) 97-21-98. 
5. Електронна поштова адреса: ab2@maxima.kharkov.ua. 6. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття ін-
формації: www.avtobaza.kharkov.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 На підставі рішення Наглядової ради (протокол 
№ 0203/2018 від 02.03.2018р.) звільнено з посади Голови правління АТ 
«ХАРКІВСЬКА АВТОБАЗА №2» Шелест Станіслава Володимировича (пас-
порт МК №230228 виданий 17.06.1996р. ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС 
України в Харківській обл.) з 02.03.2018р. за власним бажанням. Особа паке-
том акцій емітента не володіє, частки у статутному капіталі емітента не має. 
Обґрунтування змін - рішення Наглядової ради, заява Шелест С.В. Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на по-
саді протягом 3 років 4 місяців. На підставі рішення Наглядової ради (про-
токол № 0203/2018 від 02.03.2018р.) призначено з 03.03.2018р. на посаду 
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Голови правління АТ «ХАРКІВСЬКА АВТОБАЗА №2» Міщенко Сергія Юрійо-
вича (паспорт ММ № 126646 виданий 12.01.1999р. Орджонікідзевським РВ 
ХМУ УМВС України в Харківській обл.) строком на 3 роки та 4 місяця (до 
30.06.2021 року). Особа пакетом акцій емітента не володіє, частки у статутно-
му капіталі емітента не має. Обґрунтування змін - рішення Наглядової ради, 
заява Міщенко С.Ю. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 

не має. Інші посади протягом останніх п'яти років: обіймає посаду - водій лег-
кового автомобіля АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД - 1».

iii. підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. 2. Голова Правління Міщенко С.Ю. М.П. 
05.03.2018

повідомлення 
про проведення річних загальних зборів акціонерів

приватноГо аКцІонерноГо товари-
Ства «маГаЗин «БУдиноК меБлІв», 

код за ЄДРПОУ: 14356278 (надалі – Товариство або ПрАТ «Магазин 
«Будинок меблів»), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціо-
нерів Товариства (надалі – Загальні збори), які будуть проведені 15 квітня 
2018 року о 10:00 годині за адресою: м. Київ, бульвар дружби народів, 
буд. 23, в приміщенні торгового залу магазину прат «магазин «Буди-
нок меблів». Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загаль-
них зборах здійснюватиметься 15 квітня 2018 року за місцем їх проведен-
ня. початок реєстрації о 09 год. 00 хв., закінчення – о 09 год.  
45 хв. 

Для реєстрації та участі у Загальних зборах необхідно при собі мати: 
акціонеру - документ, який ідентифікує особу акціонера; представнику (до-
віреній особі) - документ, який ідентифікує особу представника та довіре-
ність акціонера, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства або 
інші документи, що підтверджують повноваження представника на участь 
у Загальних зборах. Дата складання переліку акціонерів, які мають право 
на участь у Загальних зборах, встановлена 10 квітня 2018 року (станом на 
24 годину).

проект порядку денного:
проеКти рІШенЬ З питанЬ проеКтУ порядКУ денноГо:
1. обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів това-

риства.
 «Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства з пред-

ставників депозитарної установи ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» 
в наступному складі: - Голова лічильної комісії – Чиж Руслан Васильович;

- Член лічильної комісії – Забурас Ольга Петрівна; - Член лічильної ко-
місії – Мартинюк Наталія Петрівна».

2. прийняття рішення з питань порядку проведення річних загаль-
них зборів товариства.

 «Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних за-
гальних зборів акціонерів Товариства:

- доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.; - відповіді на запитан-
ня – до 5 хв.;

- усі звернення, запитання по питанням порядку денного Загальних 
зборів надаються виключно у письмовому вигляді Секретарю Загальних 
зборів, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку ден-
ного, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його 
представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не 
розглядаються; 

- голосування на Загальних зборах з процедурних питань здійснювати 
підняттям бюлетенів для голосування; 

- голосування на Загальних зборах з питань порядку денного прово-
диться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і 
текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства На-
глядовою радою Товариства, та які були видані учасникам при реєстрації 
їх на Загальних зборах;

- після завершення голосування з питання порядку денного акціонер 
зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лі-
чильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує підсумки 
голосування, які оформлюються протоколами лічильної комісії; - підраху-
нок голосів з кожного питання – до 5 хв.;

- бюлетень для голосування з питання порядку денного не врахову-
ється лічильною комісією, якщо у ньому містяться сторонні написи та/
або виправлення або він надійшов до лічильної комісії після оголошення 
підсумків голосування з даного питання».

3. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової 
ради товариства за 2017 рік.

 «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік».
4. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального 

директора товариства за 2017 рік.
 «Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2017 

рік»

5. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії товариства за 
2017 рік.

 «Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 
рік».

6. Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік.
 «Затвердити річний звіт Товариства за результатами 2017 фінан-

сового року»
7. розподіл прибутку і збитків товариства за 2017 рік.
 «За результатами господарської діяльності Товариства у 2017 році, 

нарахування та виплату дивідендів не проводити».
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проекта-

ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного 
– http://14356278.smida.gov.ua/.

Станом на 01 березня 2018 року - дату складання переліку осіб, яким 
надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна 
кількість акцій Товариства становить 560 000 000 штук, голосуючих акцій – 
559 668 316 штук.

Під час підготовки до Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись 
з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у кабінеті №42 на 1-му 
поверсі ПрАТ «Магазин «Будинок меблів» у робочі дні з 10:00 до 16:00 та/
чи по тел. (044) 2000047, а в день проведення Загальних зборів – в місці їх 
проведення. Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами призначено Корпоративного се-
кретаря – Петренко Володимира Євгеновича, тел. (044)2000047.

Акціонери мають право надавати до Товариства письмові запитання 
щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та 
порядку денного Загальних зборів, а Товариство зобов’язане, у встановле-
ному ним порядку, надати письмову відповідь до початку проведення За-
гальних зборів. Строк надання таких письмових запитань – з дати отриман-
ня акціонером повідомлення про проведення Загальних зборів до дати 
проведення Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових канди-
датів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати 
кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 
20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу 
органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загаль-
них зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку 
денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції 
щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити ін-
формацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера 
(акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена на-
глядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в 
письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який 
її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропо-
зиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або кла-
су акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до 
складу органів Товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є 
власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають 
обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. 

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

Згідно із законодавством брати участь у голосуванні на Загальних збо-
рах можуть тільки ті акціонери, які уклали договір про обслуговування 
рахунку в цінних паперах. З питань укладання Договору про обслугову-
вання рахунку в цінних паперах та за консультаціями по всім питанням 
участі у Загальних зборах звертатись необхідно до Депозитарної установи 
ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» за адресою: 01133, м. Київ, 
вул. Є. Коновальця (Щорса), буд. 32-В, 1-й поверх, приміщення 112-113; 
тел. (044) 220-00-27, 220-00-39 (внутрішній номер 1 або 2).

наглядова рада прат «магазин «Будинок меблів»

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



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №47, 7 березня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«Концерн-елеКтрон»

(місцезнаходження: 79018, м. Львів, вул. Стороженка, 32)
повідомляє, що 21 квітня 2018 року о 10.00 в актовому залі НВП 

«Електрон-Карат» за адресою: м. львів, вул. Стрийська, 202 відбудуться
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Реєстрація акціонерів (учасників) – з 9.00 до 9.45
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-

гальних зборах – 17.04.2018р.
перелІК питанЬ, вКлЮЧениХ до проеКтУ порядКУ денноГо:

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Звіт Правління про результати діяльності Товариства у 2017 р., розпо-

діл прибутку за 2017 р., затвердження розміру дивідендів по результатах 
роботи за 2017 р.

3. Звіт і висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки діяльності 
Товариства у 2017 р.

4. Звіт про діяльність Наглядової ради в період між Загальними зборами.
5. Про схвалення укладених Товариством значних правочинів.

6. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.
Для участі у зборах необхідно пред'явити документ, що ідентифікує 

особу акціонера (його представника), довіреність, яка посвідчує повно-
важення представника акціонера та виписку з рахунку в цінних паперах. 
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю, ви-
значається чинним законодавством.

З матеріалами, пов`язаними з порядком денним зборів, акціонери 
(учасники) можуть ознайомитись, звернувшись до ВЕБ – сторінки 
ПрАТ  «Концерн-Електрон», а також до Правління ПрАТ в робочий час за 
адресою: м. Львів, вул. Стороженка, 32. Акціонери користуються права-
ми, наданими їм відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України 
«Про акціонерні товариства» після отримання повідомлення про прове-
дення загальних зборів, та протягом строку, визначеного цим Законом. 
Довідки телефоном: (032) 239-52-88.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного, а також інформацію, передбачену чинним законодавством: 
www.electron.ua

наглядова рада прат «Концерн-електрон»

повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів 
пат «перШий ІнвеСтицІйний БанК», 

які оголошуються на 12 квітня 2018 року
пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 

«перШий ІнвеСтицІйний БанК»
місцезнаходження якого: м. Київ, площа перемоги, 1

Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціоне-
рів ПАТ «Перший Інвестиційний Банк», що відбудуться 12 квітня 2018 року 
об 11 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, площа перемоги,1 примі-
щення пат «перший Інвестиційний Банк», конференц-зал.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися в день проведення Загаль-
них зборів з 10 години 00 хвилин до 10 години 45 хвилин за адресою місця 
проведення річних Загальних зборів акціонерів. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних збо-
рах акціонерів ПАТ «Перший Інвестиційний Банк», буде складено станом 
на 24 годину 05 квітня 2018 року. 

проект порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів  

ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», припинення повноважень членів 
лічильної комісії.

2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «ПЕРШИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2017 рік. Затвердження звіту 
Правління ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

4. Затвердження звіту про виконання основних напрямів діяльності  
ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2017 рік. Визначення основних 
напрямів діяльності ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» на 2018 рік.

5. Звіт Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 
2017 рік та затвердження звіту Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕС-
ТИЦІЙНИЙ БАНК».

6. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 
2017 рік та затвердження звіту Ревізійної комісії ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИ-
ЦІЙНИЙ БАНК». Затвердження висновків Ревізійної комісії.

7. Затвердження річних результатів діяльності ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕС-
ТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2017 рік, висновків аудиторської фірми ТОВ «АФ 
«АКТИВ-АУДИТ» за 2017 рік та заходів за результатами розгляду висновків 
аудиторської фірми ТОВ «АФ «АКТИВ-АУДИТ».

8. Покриття збитків та розподіл прибутку ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙ-
НИЙ БАНК» за підсумками роботи в 2017 році.

9. Про розподіл прибутку ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» ми-
нулих років.

10. Затвердження розміру річних дивідендів за акціями ПАТ «ПЕРШИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

11. Про зміну типу акціонерного товариства
12. Про внесення змін до Статуту ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 

БАНК».
13. Про внесення змін до внутрішніх положень ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕС-

ТИЦІЙНИЙ БАНК».
14. Про припинення повноважень членів Спостережної ради ПАТ «ПЕР-

ШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
15. Обрання членів Наглядової ради АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 

БАНК».
16. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами На-

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

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку 
денного річних Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням 
ПАТ  «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» – м. Київ, площа Перемоги, 1, у 

робочі дні (понеділок - п’ятниця), робочий час (з 9.00 до 16.30, перерва з 
13.00 до 13.45), а в день проведення річних Загальних зборів акціонерів – у 
місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами – начальник відділу по роботі з акціонер-
ним капіталом Кіютіна Наталія Михайлівна. Адреса веб-сайту ПАТ «ПЕР-
ШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», на якому розміщена інформація з 
проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного, а також інформація, передбачена ч.4 ст.35 Закону України «Про 
акціонерні товариства»: http://pinbank.ua/

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кож-
ний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до про-
екту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових 
кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може переви-
щувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізні-
ше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів 
до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення 
Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту по-
рядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Про-
позиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають місти-
ти 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 подається в письмовій формі із зазна-
ченням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу 
та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або про-
екту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кан-
дидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно мати 
паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену 
відповідно до законодавства України.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, вида-
на фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими 
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депо-
зитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних па-
перів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосу-
вання на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом 
або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. До-
віреність 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) 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 голосуван-
ня, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних збо-
рах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі 
та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. До 
закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, 
акціонер має право змінити свого представника, повідомивши про це реє-
страційну комісію та Виконавчий орган Товариства. Надання довіреності на 
право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право учас-
ті на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого 
представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декіль-
ка представників акціонера, реєструється той представник, довіреність 
якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності 
декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здій-
снюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представни-
ком.

телефони для довідок: 0 800 50 70 80, 044 428 61 28.
правління пат «перШий ІнвеСтицІйний БанК»
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до уваги власників облігацій дІУ!
дерЖавна ІпотеЧна УСтанова повідомляє, що за 

умовами Проспекту емісії облігацій «X2», «Y2», зареєстрованого НКЦПФР 
27 листопада 2012 року, у зв’язку з відсутністю результативних аукціонів з 
розміщення облігацій внутрішньої державної позики, із строком погашен-
ня протягом четвертого кварталу 2019 року, за період починаючи з дати 
початку двадцять першого відсоткового періоду та закінчуючи останньою 
датою двадцять першого відсоткового періоду, рівень відсоткової ставки, 
який був встановлений на двадцять перший відсотковий період по обліга-
ціях ДІУ серії «Y2», на двадцять другий відсотковий період залишається 
без змін на рівні 14,25 (чотирнадцять цілих двадцять п’ять сотих) % річних 
у гривні.

ПрАТ «ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «БРАТИСЛАВА». 
Код за ЄдрпоУ 04820622. повідомлення про виникнення 

особливої інформації (відомості про зміну складу посадових 
осіб емітента).

1. Місцезнаходження 02192, Київ, Андрiя Малишка, 
буд.1

2. Міжміський код, телефон 
та факс

(044) 537-39-79 559-77-88

3. Електронна поштова 
адреса

yurist@bratislava.com.ua 

4. Адреса сторінки 
в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується 
емітентом для розкриття 
інформації

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

текст повідомлення
Посадова особа Товариства непогашеної судимостi немає. Рiшення 

про припинення повноважень Голови правлiння Чеботаєва Андрiя 
Вiкторовича прийнято 06.03.2018 року на засiданнi наглядової ради то-
вариства, протокол за № 1. Паспортнi вiдомостi: Згода фiзичної особи 
на розкриття паспортних даних не отримана. Володiє ПIЦП 0% вiд Ста-
тутного капiталу Товариства. Попрацювала на посадi: з 22.01.2015 р.

Посадова особа Товариства непогашеної судимостi немає. Рiшення 
про обрання Голова правлiння Чеботаєва Андрiя Вiкторовича прийня-
то 06.03.2018 року на засiданнi наглядової ради товариства, протокол 
за № 1. Паспортнi вiдомостi: Згода фiзичної особи на розкриття пас-
портних даних не отримана. Володiє ПIЦП 0 % вiд Статутного капiталу 
Товариства. Попередня посада: Голова правлiння. Обiймала протягом 
своєї дiяльностi посади: Київська обласна дирекцiя ПАТ «КБ»УФС», 
начальник вiддiлу безпеки вiддiлення. Строк на який призначено: до 
07.03.2021 р.

прат «ГотелЬний КомплеКС «БратиСлава»

приватне аКцІонерне товариСтво «КиЇв-
СЬКий ремонтно-меХанІЧний Завод» (місцезнахо-
дження: м. Київ, вул. Гарматна, буд. 6, код ЄДРПОУ – 01412710) (далі – То-
вариство) повідомляє про проведення чергових річних Загальних зборів 
акціонерів Товариства (далі – збори) 12 квітня 2018р. об 11.00 годині за 
адресою: м. Київ, вул. Гарматна, буд. 6, 3-й поверх адміністративної 
будівлі, офіс №1. Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах 
відбудеться в день їх проведення та за місцем проведення зборів з 10.30 
до 11.00. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Загальних зборах – 05 квітня 2018р. 

перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання Лічильної комісії зборів. 2. Обрання Голови та секретаря 

зборів.  3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних збо-
рів.  4. Розгляд звіту правління за 2017 рік. Розгляд звіту наглядової ради 
за 2017 рік. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2017 рік. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту 
правління, звіту ревізійної комісії.  5. Затвердження річного звіту Товари-
ства за 2017 р.  6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 
2018 рік.  7. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2017 р. з 
урахуванням вимог, передбачених законом.  8. Попереднє надання згоди 
на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством про-
тягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а 
також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України 

«Про акціонерні товариства»: krmz.kiev.ua.
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати 

проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, 
необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцез-
находженням товариства: м. Київ, вул. Гарматна, буд. 6, 3-й поверх адміністра-
тивної будівлі, офіс №3, в робочі дні: понеділок - п’ятниця з 9-00 до 11-00, а в 
день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова осо-
ба, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова 
правління Курдюков Андрій Євгенович. Телефон для довідок: (044) 4562021.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний 
(2017р.)

Попередній 
(2016р.)

Усього активів 5763 4770
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2160 2139
Запаси 413 520
Сумарна дебіторська заборгованість 574 710
Гроші та їх еквіваленти 1851 936
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3974 3038
Власний капітал 4829 3893
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 734 734
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 934 874
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 964 531
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2934600 2934600
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0.33 0.18

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Приватне акціонерне товариство «Фірма «АДВ» (місцезнаходження 
якого: 41100, Сумська обл., місто Шостка, вулиця Щербакова, 1) повідом-
ляє про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів 11 квіт-
ня 2018 року о 08 год. 15 хв. за адресою: 41100, Україна, Сумська об-
ласть, місто Шостка, вулиця Щербакова, 1 приймальня директора на 
1-му поверсі заводоуправління). Реєстрація акціонерів для участі у за-
гальних зборах відбудеться 11 квітня 2018 року з 08 год.00 хв. до 08 год. 
10  хв. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: 04 квітня 2018 року.

перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань 
проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії. 
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2017 

рік. 
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізо-

ра за 2017 рік.
4. Затвердження річних звітів Товариства за 2017 рік. 
5. Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) Товари-

ства по підсумкам роботи за 2017 рік.
6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-

чних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з 
дати прийняття рішення.

проект рішення з питання першого проекту порядку денного: Об-
рати лічильну комісію в складі однієї особи: Чубун Віталій Володимирович 
– голова комісії.

проект рішення з питання другого проекту порядку денного: За-
твердити 3віт Директора по підсумкам роботи за 2017 рік.

проект рішення з питання третього проекту порядку денного: За-
твердити звіт та висновки Ревізора по підсумкам роботи за 2017 рік.

проект рішення з питання четвертого проекту порядку денного: За-
твердити річні звіти ПрАТ «Фірма «АДВ» за 2017 рік.

проект рішення з питання п’ятого проекту порядку денного: Зби-
ток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2017 році, покрити 
за рахунок прибутків наступних періодів.

проект рішення з питання шостого проекту порядку денного: По-
передньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчиня-
тися, в тому числі не одноразово, Товариством протягом одного року з дати 
прийняття рішення, а саме:

- ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного право-
чину, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансо-
вої звітності Товариства;

- ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, 
перевищує 25%, але менша ніж 50% вартості активів за даними останньої 
річної фінансової звітності Товариства;

- ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого пра-
вочину, становить 50% і більше вартості активів за даними останньої річної 
фінансової звітності Товариства;

- значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером на-
правлені на): одержання Товариством у будь-яких фізичних та/або юридич-
них осіб кредитів та/або позик; надання Товариством в заставу та/або іпо-
теку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових 
операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб; надання Товариством 
порук (в тому числі майнових порук) для забезпечення кредитних та/або 
позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб; страхування 
майна Товариства; відчуження майна Товариства, що пов’язане із звернен-
ням стягнення на предмет застави та/або іпотеки відповідно до умов зазна-
чених правочинів застави та/або іпотеки, зокрема, але не виключно, укла-
дання договорів кредиту, страхування, застави та/або іпотеки, поруки (в 
тому числі майнової поруки) із правом наступних застав (перезастав) для 
забезпечення кредитних операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб 
та інших договорів, контрактів, угод, правочинів;

- значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером на-
правлені на): придбання або відчуження Товариством рухомого та/або не-
рухомого майна, продукції, цінних паперів, майнових та немайнових прав, 
зокрема, але не виключно, укладання, договорів поставки, купівлі-продажу, 
міни, комісії та інших договорів, контрактів, угод, правочинів;

- значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером на-
правлені на): сумісну діяльність, надання та/або отримання послуг, зокре-
ма, але не виключно, укладання, договорів про спільну діяльність, підряду, 
послуг, оренди, суперфіцію, правочини щодо реконструкції, знесення, поді-
лу, виділу нерухомого майна Товариства та інших договорів, контрактів, 
угод, правочинів;

- будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких 
значних Правочинів або розірвання (припинення) таких значних Правочи-
нів.

Гранична сукупна вартість (сума) всіх вказаних значних правочинів (з 
усіма можливими змінами та доповненнями), укладених протягом одного 

року з дати прийняття цього рішення, не може перевищувати еквівалент 
500 (п’ятсот) мільйонів гривень.

Уповноважити Директора Ковальова Дмитра Михайлович узгодити умо-
ви значних правочинів, укласти та підписати значні правочини.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного 
http://prat-adv.pat.ua, а також інформацію передбаченою ч.4 ст. 35 Закону 
України «Про акціонерні товариства».

порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Акціонери 
товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного, за адресою: 41100, Україна, Сум-
ська область, місто Шостка, вулиця Щербакова,1 приймальня Директора у 
робочі дні з 8 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин (обідня перерва з 
13:00 до 14:00), а в день проведення загальних зборів - також у місці їх про-
ведення. Відповідальна особа Директор Ковальов Дмитро Михайлович. 
Телефон для довідок: (05449) 7-04-71

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, акці-
онери мають права передбачені ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонер-
ні товариства», зокрема: 

до дати проведення загальних зборів акціонери мають право ознайоми-
тися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного;

кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а та-
кож щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вно-
сяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акці-
онерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не 
пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції 
щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити 
відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції вносяться з урахуван-
ням вимог встановлених ст. 38 Закону України «Про акціонерні товари-
ства».

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а 
представникам акціонерів паспорт та довіреність на право представляти 
інтереси акціонерів на загальних 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. Дові-
реність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юри-
дичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на 
це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування 
на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо 
голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із за-
значенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. 
Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати 
саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність 
не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання 
щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер 
має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних 
зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який 
час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціо-
нерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування 
на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах 
акціонера, який видав довіреність, замість свого представника, згідно норм 
встановлених ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 2545,3 2636,4
Основні засоби (за залишковою вартістю) 510,2 643,3
Запаси 856,6 804,3
Сумарна дебіторська заборгованість 864,8 858,0
Гроші та їх еквіваленти 1,2 2,1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -2681,7 -2496,2
Власний капітал -2362,6 -2177,1
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 5 5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 4907,9 4813,5
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -185,5 -196,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5025 5025
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-37 -39

директор (підписано) Ковальов д.м.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«фІрма «адв»
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До уваги акціонерів

приватноГо аКцІонерноГо товари-
Ства «петромиХайлІвСЬКе» 

(надалі - Товариство), місцезнаходження: 70015, Запорізька обл., 
вільнянський р-н, с. петро-михайлівка, вул. миру, 89 , 

код за ЄДРПОУ 00488800 
Наглядова рада Товариства повідомляє, що чергові (річні) Загальні збо-

ри акціонерів Товариства (надалі - Збори) відбудуться об 11:00 год.  
12 квітня 2018 року за адресою місцезнаходження Товариства, актовий 
зал № 1.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах: 05.04.2018.

перелік питань, 
включених до проекту порядку денного:

I. обрання складу та членів лічильної комісії, прийняття рішень з питань 
порядку проведення Зборів;

2. розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за резуль-
татами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду вказа-
ного звіту; 

II. розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за 
результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду 
вказаного звіту;

III. розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 рік та затвердження 
заходів за результатами його розгляду;

IV. прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової 
звітності) Товариства за 2017 рік;

V. прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства;
VI. прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 

Наглядової ради, Генерального директора Товариства;
VII. прийняття рішення про обрання членів наглядової ради Товари-

ства;
VIII. прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових до-

говорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, вста-
новлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів з членами наглядової ради Товариства від імені Това-
риства;

IX. прийняття рішення про обрання Генерального директора Товари-
ства, затвердження розміру його винагороди, умов контракту, що укладати-
меться з ним, обрання особи, яка уповноважується на підписання контр-
акту з Генеральним директором Товариства від імені Товариства;

X. прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Това-
риством значних правочинів.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах буде здійснюватись за місцем 
їх проведення з 10:00 до 10:45 год. 

Адреса веб-сайту, де розміщено інформацію, визначену п.5 -1 ч.3 ст. 35 
Закону України «Про акціонерні товариства»: www.p-mix.pat.ua.

Відповідно до приписів ст. 36 Закону України «Про акціонерні товари-
ства» акціонери чи їх представники під час підготовки до Зборів мають на-
ступні права: від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до 
дати проведення Зборів ознайомитись з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного Зборів у робочі дні з 09.00 до 

17.00 год. за адресою місцезнаходження Товариства (кабінет головного 
бухгалтера № 1) і в день проведення Зборів – також у місці їх проведення, 
посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з ма-
теріалами — Генеральний директор Виставкін Сергій Олегович; отримува-
ти письмові відповіді на письмові запитання щодо питань, включених до 
проекту порядку денного Зборів до дати проведення Зборів.

Відповідно до приписів ст. 38 Закону України «Про акціонерні товари-
ства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до 
складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісно-
го складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів 
до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товари-
ства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на Зборах представнику (декільком своїм представникам). У разі, якщо для 
участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, ре-
єструється той представник, довіреність якому видана пізніше. Під час го-
лосування на загальних Зборах представник (представники) повинен голо-
сувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо 
довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує 
всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд. Надання довіре-
ності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі 
на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представ-
ника.

Для участі у Зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі 
паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність, засвідчену 
згідно вимог законодавства України.

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

найменування показника період
Звітний 

(2017 рік)
попередній 

(2016 рік)
Усього активів 72910 72560
Основні засоби (за залишковою вартістю) 24584 12253
Запаси 25921 46200
Сумарна дебіторська заборгованість 17818 3433
Гроші та їх еквіваленти 2542 6627
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

39572 34650

Власний капітал 61586 56664
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

6198 6198

Довгострокові зобов'язання і 
забезпечення

- -

Поточні зобов'язання і забезпечення 11324 15896
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

22290 17368

Середньорічна кількість 
акцій (шт.)

24792000 24792000

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

0.89908 0.70055

наглядова рада

приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «дІ'лайф» 
(надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ 31623500, місцезнаходження: 03035, 
м. Київ, вулиця Митрополита Василя Липківського, будинок 45 повідомляє, 
що Річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 12 квітня 2018 
року об 11 год. 00 хв. за адресою: 03138, м. Київ, проспект валерія ло-
бановського, будинок 82, другий поверх, кімната 3.

Реєстрація акціонерів або представників акціонерів Товариства (упо-
вноважених осіб) відбудеться за місцем проведення Річних Загальних Збо-
рів акціонерів Товариства в день їх проведення з 10год. 00 хв. до 10год.  
45 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СК «ДІ'ЛАЙФ» - станом на 24 год. 00 хв. 
05 квітня 2018 року, за три робочих дні до дня проведення зборів.

проеКт порядКУ денноГо:
1. Про обрання голови та членів лічильної комісії. 
2. Про обрання головуючого та секретаря Річних Загальних Зборів.
3. Про затвердження регламенту, порядку проведення Річних Загальних 

Зборів та порядку голосування.
4. Звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2017 році. 

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за результатами діяльності у 2017 

році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради То-
вариства.

6. Звіт Ревізора за результатами діяльності у 2017 році. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.

7. Розгляд висновків зовнішнього аудитуза результатами діяльності у 
2017 році та затвердження заходів за результатами його розгляду.

8. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 
2017 році.

9. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
10. Про зміну місцезнаходження Товариства.
11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.
14. Про обрання Ревізора Товариства.
15. Про зміну інформації для здійснення зв'язку з Товариством.
16. Про внесення змін до Статуту Товариства в зв'язку з приведенням 

Статуту Товариства у відповідність із нормами Закону України «Про акціо-
нерні товариства» та законодавством України і зміною місцезнаходження 
Товариства та затвердження Статуту у новій редакції.

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

найменування показника період
звітний 

2017
попередній 

2016
Усього активів 30868 32013

приватне аКцiонерне товариСтво «СтраХова Компанiя «дІ’лайф»
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Основні засоби(за залишковою вартістю) 3 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 80 3
Гроші та їх еквіваленти 923 921
Нерозподілений прибуток(непокритий збиток) -191 -203
Власний капітал 30014 31149
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 30000 30000
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 822 825
Поточні зобов’язання і забезпечення 26 39
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

12 105

Середньорічна кількість акцій (шт.) 3000000 3000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0,004 0,035

До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, 
за місцезнаходженням товариства (Україна, 03035, м. Київ, вулиця Митро-
полита Василя Липківського, будинок 45) у робочі дні з 10.00 до 17.00. Від-
повідальна особа – Голова Правління Дуб Юлія Іванівна.

В день проведення зборів ознайомитись з документами можливо за міс-
цем проведення зборів. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена ін-
формація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій ст. 35 
Закону України «Про акціонерні товариства»: http://www.sk-spas.com.ua/.

Нагадуємо, що відповідно до вимог ст. 38 Закону України «Про акціонер-
ні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, 

включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного това-
риства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кіль-
кість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Про-
позиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних 
зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 
сім днів до дати проведення загальних зборів.

Акціонери можуть надати свої пропозиції щодо порядку денного в пись-
мовому вигляді за адресою: 03035, м. Київ, вулиця Митрополита Василя 
Липківського, будинок 45.

(!)Для участі у зборах акціонери повинні представити документ, що по-
свідчує особу; представники акціонерів – довіреність на право участі та го-
лосування на загальних зборах, документ, що посвідчує особу.

Повідомляємо, що відповідно до ст. 39 Закону України «Про акціонерні 
товариства»довіреність на право участі та голосування на загальних зборах 
акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто 
перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за 
яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 
загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбаче-
но завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання 
щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на 
загальних 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.Телефон для довідок:  
(096) 539-29-31.

Наглядова рада Товариства

(надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ 22891956, місцезнаходження: 
03067, м. Київ, вул. Гарматна, 6 повідомляє, що чергові Річні Загальні збо-
ри акціонерів Товариства відбудуться 12 квітня 2018 року о 10 год. 00 хв. 
за адресою: 03113, м. Київ, пров. артилерійський, 7-9, к. 42.

Реєстрація акціонерів або представників акціонерів Товариства (упо-
вноважених осіб) відбудеться за місцем проведення Річних Загальних 
Зборів акціонерів Товариства в день їх проведення з 09 год. 00 хв. до 
09  год. 50 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СК «СУЗІР’Я» - станом на 24 год. 00 хв. 
05 квітня 2018 року, за три робочих дні до дня проведення зборів.

проеКт порядКУ денноГо:
1. Обрання та затвердження складу лічильної комісії, припинення по-

вноважень членів лічильної комісії.
2. Затвердження порядку проведення зборів.
3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської 

діяльності товариства у 2017 р.
4. Звіт Голови Наглядової ради про результати роботи у 2017 році.
5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за результатами діяльності у 

2017 році та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Затвердження річної звітності Товариства за 2017 рік.
7. Про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
8. Про подовження повноважень Генерального директора Товариства.
9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Наглядової 

ради, звіту Генерального директора про результати роботи Товариства в 
2017 р.

10. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 р.
11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення з 
цього питання порядку денного.

попередЖення:
Акціонери, що не пройшли реєстрацію 12 квітня 2018 р. до 09 год. 50 хв. 

на Збори не допускаються (Закон України «Про акціонерні товариства»,  
ст. 40).

Для участі у зборах акціонери повинні представити документ, що по-
свідчує особу; представники доручення на право участі у зборах, документ, 
що посвідчує особу.

Нагадуємо, що відповідно до вимог ст. 38 Закону України «Про акціо-
нерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо пи-
тань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товари-
ства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість 
яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропо-
зиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних 
зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 
сім днів до дати проведення загальних зборів. 

Акціонери можуть надати свої пропозиції щодо порядку денного в 
письмовому вигляді за адресою: 03113, м. Київ, пров. Артилерій-
ський,  7-9, к. 42.

В порядку та на умовах передбачених ст. 36 Закону України «Про акціо-
нерні товариства» Ви можете ознайомитися з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного та проектами рішень за 
питаннями порядку, особисто за адресою: 03113, м. Київ, пров. Артилерій-
ський, 7-9, к. 42. в робочі години Страхової компанії: понеділок-пятниця з 
9:00 до 18:00, обідня перерва з 13:00 до 14:00. 

Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами керівник служби внутрішнього аудиту Мерзляк Олена Авра-
мівна. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
www.suzirya.com.ua.

Телефон для довідок (044) 239-29-95
основні показники 

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

найменування показника період
Звітний попередній
64802 74468

Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

6 574 6 567

Запаси 15 14
Сумарна дебіторська заборгованість 14 860 17 295,9
Гроші та їх еквіваленти 13 890 12421,2
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

7 845 22 938

Власний капітал 44 484 59 577
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

27 342 27 342

Довгострокові зобов’язання і 
забезпечення

7 863 7 686

Поточні зобов’язання і забезпечення 12 455 7 205
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток) 

-758 2

Середньорічна кількість простих 
акцій (шт.)

1 050 000 1 050 000

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

0,72 0

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законом

Генеральний директор  н.С. оксененко 

приватне аКцІонерне товариСтво
«СтраХова КомпанІя «СУЗІр’я»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства
Повне найменування товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ
ЗАВОД" (надалі - ПАТ "ДнСЗ")

Місцезнаходження товариства: Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Любарс-
ького, буд. 181

ПАТ "ДнСЗ" повідомляє, що 10 квітня 2018 року об 11.00 годині за ад-
ресою: Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Любарського, буд. 181, актовий зал,
4-й поверх інженерно-лабораторного корпусу заводоуправління ПАТ
"ДнСЗ" відбудуться річні загальні збори ПАТ "ДнСЗ".

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних
зборах 10 квітня 2018 року буде здійснюватися з 9.00 год. до 10.45 год. 10
квітня 2018 року за адресою: Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Любарського,
буд. 181, актовий зал, 4-й поверх інженерно-лабораторного корпусу заво-
доуправління ПАТ "ДнСЗ", приміщення музею ПАТ "ДнСЗ".

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових за-
гальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які ма-
ють право на участь у позачергових загальних зборах, складеному станом
на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення позачергових за-
гальних зборів акціонерного товариства, тобто на 24 годину 3 квітня 2018
року.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосу-
вання) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.
2. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ" за 2017 рік та прийняття

рішення за наслідками його розгляду. 
3. Розгляд звіту Правління ПАТ "ДнСЗ" за 2017 рік та прийняття рішен-

ня за наслідками його розгляду. 
4. Розгляд аудиторського висновку за річною фінансовою звітністю за

2017 рік та затвердження річного звіту ПАТ "ДнСЗ" за 2017 рік.
5. Розподіл прибутку за 2017 рік. 
6. Затвердження розміру річних дивідендів за підсумками 2017 року.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової

ради ПАТ "ДнСЗ".
8. Обрання членів Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ".
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів

(контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства,
встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Това-
риства.

10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення знач-
них правочинів, які можуть вчинятися акціонерним товариством протягом
одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість май-
на або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25, але мен-
ша 50 відсотків вартості активів за даними фінансовій звітності за 2017 рік.

11. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення знач-
них правочинів, які можуть вчинятися акціонерним товариством протягом
одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість май-
на, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, становить 50 і біль-
ше відсотків вартості активів за даними фінансовій звітності за 2017 рік.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного збо-
рів - www.dsz.dp.ua.

Під час підготовки до позачергових загальних зборів акціонери Това-
риства мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні до 10 квітня 2018
року з понеділка по четвер з 7.45 год. до 16.30 год., у п'ятницю з 7.45 год.

до 15.15 год. (обідня перерва з 11.30 год. до 12.00 год.) за адресою: Укра-
їна, 49000, м. Дніпро, вул. Любарського, буд. 181, 2-й поверх заводоуправ-
ління ПАТ "ДнСЗ", кабінет головного бухгалтера. Відповідальна за порядок
ознайомлення акціонерів з документами посадова особа - головній бухгал-
тер Єлисеєва Світлана Павлівна. 10 квітня 2018 року ознайомлення з до-
кументами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного,
відбуватиметься у місці проведення реєстрації для участі у позачергових
загальних зборах Товариства, а також у місці проведення зборів.

Права, надані акціонерам згідно вимог статей 36 і 38 Закону України
"Про акціонерні товариства", можуть бути використані за місцезнаходжен-
ням Товариства: Україна, м. Дніпро, вул. Любарського, буд. 181, 2-й поверх
заводоуправління ПАТ "ДнСЗ", кабінет головного бухгалтера, тел.
0567941850. Строк використання таких прав: від дати відправлення пові-
домлення про загальні збори до дати проведення загальних зборів. Про-
позиції щодо порядку денного зборів вносяться в письмовій формі за міс-
цезнаходженням Товариства згідно з вимогами ст. 38 Закону України "Про
акціонерні товариства".

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання
переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних
зборів складає відповідно 254560 шт. та 249531шт.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, або
документ, який його замінює, а представникам акціонерів - документ, який
посвідчує особу представника та довіреність на право представляти інте-
реси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинно-
го законодавства. Участь у голосуванні на загальних зборах здійснюється
акціонерами та їх представниками відповідно до ст. 39, ст. ст. 42-43 Зако-
ну України "Про акціонерні товариства". Звертаємо вашу увагу, у разі якщо
власник цінних паперів не уклав з обраною емітентом депозитарною уста-
новою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власно-
го імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на
свій рахунок у цінних паперах, відкритий в інший депозитарній установі,
цінні папери такого власника не враховуються при визначенні кворуму та
при голосуванні в органах емітента (в т.ч. на загальних зборах акціонерів).
Телефон для довідок: (056) 790 21 74 Демченко Василь Іванович.

Основні показники фінансово господарської діяльності Товарис-
тва (тис. грн.)

Наглядова рада ПАТ "ДнСЗ"

Найменування показника 2017 рік 2016 рік
Усього активів 1 416 259 1072780
Основні засоби 295 539 285473
Довгострокові фінансові інвестиції 1 371 1371
Інші фінансові інвестиції 35 35
Запаси 182 445 147358
Сумарна дебіторська заборгованість 377 809 181719
Поточні фінансові інвестиції 220 118 293754
Грошові кошти та їх еквіваленти 170 859 154780
Нерозподілений прибуток 1 260 889 989412
Власний капітал 1 264 230 992753
Статутний капітал 2 673 2673
Довгострокові зобов'язання 39 345 38734
Поточні зобов'язання 112 684 41293
Чистий прибуток (збиток) 391 121 189535
Середньорічна кількість акцій (шт.) 254 560 254560
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) 0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду 0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 757 731

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІ-
ОНЕРІВ 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ФІРМА "ГАЛБУД"

(місцезнаходження: 79026, Україна, м.Львів, вул. Ак.Лазаренка, 4,
далі - Товариство) повідомляє про проведення  чергових загальних збо-
рів акціонерів Товариства, які відбудуться 19 квітня 2018 року о 10:00
годині за адресою: 79026, Україна, м.Львів, вул.Ак.Лазаренка, 4, IV
поверх, конференцзал.

Реєстрація акціонерів для участі у чергових загальних зборах акці-
онерів Товариства здійснюватиметься 19 квітня 2018 року з 09:15 до
09:45 години за  місцем проведення чергових  загальних зборів акціоне-
рів Товариства. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах - станом на 24 годину 13.04.2018р.

Проект  порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії, прийняття  рішення про припинення  її

повноважень.
2. Прийняття рішень з питань  порядку проведення Загальних зборів,

обрання голови та секретаря зборів.
3. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяль-

ність ПрАТ фірми "Галбуд" за 2017р. та прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту. Затвердження програми діяльності ПрАТ фірми "Гал-
буд" на 2018 рік. (Доповідач: Генеральний директор Кирик Ю.В.)

4. Звіт Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками розгля-
ду звіту. (Доповідач: Голова Наглядової Ради Луців О.П.).

5. Затвердження розподілу використання прибутків  за 2017р. (Допо-
відач: головний бухгалтер Стоцька Г.В.)

6. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися
протягом не більше одного року із зазначенням характеру правочинів та
їх граничної вартості.

Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства в 2017 році (в тис. грн.)

З документами щодо питань порядку денного чергових загальних
зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 19 квітня 2018 року, о
[10:00], до їх проведення можна ознайомитися за місцезнаходженням
Товариства у робочі дні, робочий час та в офісі ПрАТ фірми "Галбуд"
(що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Ак.Лазаренка,4 ), а в день
проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. 

Для участі у чергових загальних зборах акціонерів потрібно мати при
собі документ, що посвідчує особу, а для представників акціонерів - до-
датково доручення на право голосування. 

Телефон для довідок - (032)2708007. Особа, відповідальна за поря-
док ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань проекту порядку денного - член наглядової ради
Товариства Гуменюк Тетяна Миколаївна. 

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інфор-
мація з проектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проек-
ту порядку денного: www.galbud.lviv.ua.                                                   

Голова наглядової ради 

Найменування показників
Період 

Звітний Попередній 
Усього активів 44226 11744
Основні засоби 1944 2151
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 2556 2256
Сумарна дебіторська заборгованість 39469 6782
Грошові кошти та їх еквіваленти 257 555
Нерозподілений прибуток 7497 5610
Додатковий капітал
Статутний капітал 328 328
Довгострокові зобов’язання 
Поточні зобов’язання 36401 5806
Чистий прибуток (збиток) 1887 1402
Середньорічна кількість акцій (шт.) 655000 655000

Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)

Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 138 156

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ"

(надалі також - Товариство), що знаходиться за адресою 49023, м.
Дніпро, просп. Мануйлівський, буд. 1, кімн. 9, повідомляє, що в пові-
домленні про проведення 30 березня 2018 року річних загальних зборів
акціонерів, яке було опубліковано в офіційному друкованому органі "Відо-
мості Національної комісії з цінних паперів ті фондового ринку" від
28.02.2018 року №41, допущено технічну помилку. 

В зв'язку з чим, строки 
Основних показників фінансово-господарської діяльності

ПрАТ "Коксохімтепломонтаж"  (тис. грн.)
Читати в наступній редакції: 

Наглядова рада Товариства

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА"УК-

РАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПАНАЦЕЯ - 1997",
розташованого за адресою: м. Київ, вул. Чигоріна, 59,  (надалі - Това-

риство)
Наглядова рада повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Това-

риства відбудуться 12 квітня 2018 р. о 14-00 за адресою: м. Київ, вул.
Смоленська, 31/33, офіс 408.

Реєстрація акціонерів відбудеться за цією ж адресою з 13-00 до 13-55.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у цих зборах, буде скла-

дено станом  на 05 квітня 2018 р.
Станом на 22.02.2018р. - дату складання Переліку осіб, яким надсила-

ється повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів, загаль-
на кількість акцій Товариства становить 100 000 штук, загальна кількість
голосуючих акцій становить 67514 штук (відповідно до інформації, нада-
ної ПАТ "НДУ")

Проект порядку денного:
1. Обрання Лічильної комісії.
2. Затвердження звіту Товариства за 2017 рік.
3. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
4. Прийняття рішень за наслідками розгляду звітів органів  Товарис-

тва.
5. Затвердження порядку покриття збитків  Товариства.
6. Внесення змін до Статуту Товариства.
7. Внесення змін до положень про органи Товариства.
Від дати надсилання повідомлення про проведення зборів до дати їх

проведення акціонерам надається можливість ознайомитися з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного в офі-
сі 3, за місцезнаходженням Товариства (м. Київ, вул. Чигоріна, б. 59), з по-
неділка до п'ятниці з 09:00 год. до 18:00 год., шляхом письмового звер-
нення до особи, відповідальної за підготовку та проведення річних За-
гальних зборів акціонерів - Голови Правління Товариства Чернецької Л.В.,
а в день проведення цих зборів - також у місці їх проведення. Телефон
для довідок: (044) 284-73-43.

Від дати надсилання повідомлення про проведення зборів до дати їх
проведення акціонери мають право на підставі письмового запиту ознай-
омитися з проектами рішень з  питань порядку денного, не пізніше ніж за
20 днів до дати зборів внести пропозиції щодо питань, включених до про-
екту порядку денного. Пропозиція до проекту порядку денного подається
в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера,
який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питан-
ня та/або проекту рішення. Акціонери мають право оскаржити рішення
про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до
суду.

Для участі у річних Загальних зборах акціонерам необхідно мати при
собі паспорт, представникам акціонерів - додатково довіреність або інші
документи, що підтверджують їх повноваження.

Якщо довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах
містить завдання щодо голосування, представник повинен голосувати са-
ме так, як передбачено завданням, в іншому випадку він вирішує всі пи-
тання щодо голосування на зборах на свій розсуд.

Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або
іншими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчувати-
ся депозитарною установою у порядку, встановленому НКЦПФР. Довіре-
ність від імені юридичної особи видається особою, уповноваженою на це
її установчими документами.

Інформація про проведення річних Загальних зборів акціонерів розмі-
щена на власному веб-сайті: www.panacea.co.ua.

Найменування показника 
період 

звітний
2017 рік

попередній
2016 рік

Довгострокові зобов'язання 14602 17306
Поточні зобов'язання 156252 132174
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІ-
ОНЕРІВ 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ФІРМА "ГАЛБУД"

(місцезнаходження: 79026, Україна, м.Львів, вул. Ак.Лазаренка, 4,
далі - Товариство) повідомляє про проведення  чергових загальних збо-
рів акціонерів Товариства, які відбудуться 19 квітня 2018 року о 10:00
годині за адресою: 79026, Україна, м.Львів, вул.Ак.Лазаренка, 4, IV
поверх, конференцзал.

Реєстрація акціонерів для участі у чергових загальних зборах акці-
онерів Товариства здійснюватиметься 19 квітня 2018 року з 09:15 до
09:45 години за  місцем проведення чергових  загальних зборів акціоне-
рів Товариства. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах - станом на 24 годину 13.04.2018р.

Проект  порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії, прийняття  рішення про припинення  її

повноважень.
2. Прийняття рішень з питань  порядку проведення Загальних зборів,

обрання голови та секретаря зборів.
3. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяль-

ність ПрАТ фірми "Галбуд" за 2017р. та прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту. Затвердження програми діяльності ПрАТ фірми "Гал-
буд" на 2018 рік. (Доповідач: Генеральний директор Кирик Ю.В.)

4. Звіт Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками розгля-
ду звіту. (Доповідач: Голова Наглядової Ради Луців О.П.).

5. Затвердження розподілу використання прибутків  за 2017р. (Допо-
відач: головний бухгалтер Стоцька Г.В.)

6. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися
протягом не більше одного року із зазначенням характеру правочинів та
їх граничної вартості.

Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства в 2017 році (в тис. грн.)

З документами щодо питань порядку денного чергових загальних
зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 19 квітня 2018 року, о
[10:00], до їх проведення можна ознайомитися за місцезнаходженням
Товариства у робочі дні, робочий час та в офісі ПрАТ фірми "Галбуд"
(що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Ак.Лазаренка,4 ), а в день
проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. 

Для участі у чергових загальних зборах акціонерів потрібно мати при
собі документ, що посвідчує особу, а для представників акціонерів - до-
датково доручення на право голосування. 

Телефон для довідок - (032)2708007. Особа, відповідальна за поря-
док ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань проекту порядку денного - член наглядової ради
Товариства Гуменюк Тетяна Миколаївна. 

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інфор-
мація з проектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проек-
ту порядку денного: www.galbud.lviv.ua.                                                   

Голова наглядової ради 

Найменування показників
Період 

Звітний Попередній 
Усього активів 44226 11744
Основні засоби 1944 2151
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 2556 2256
Сумарна дебіторська заборгованість 39469 6782
Грошові кошти та їх еквіваленти 257 555
Нерозподілений прибуток 7497 5610
Додатковий капітал
Статутний капітал 328 328
Довгострокові зобов’язання 
Поточні зобов’язання 36401 5806
Чистий прибуток (збиток) 1887 1402
Середньорічна кількість акцій (шт.) 655000 655000

Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)

Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 138 156

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ"

(надалі також - Товариство), що знаходиться за адресою 49023, м.
Дніпро, просп. Мануйлівський, буд. 1, кімн. 9, повідомляє, що в пові-
домленні про проведення 30 березня 2018 року річних загальних зборів
акціонерів, яке було опубліковано в офіційному друкованому органі "Відо-
мості Національної комісії з цінних паперів ті фондового ринку" від
28.02.2018 року №41, допущено технічну помилку. 

В зв'язку з чим, строки 
Основних показників фінансово-господарської діяльності

ПрАТ "Коксохімтепломонтаж"  (тис. грн.)
Читати в наступній редакції: 

Наглядова рада Товариства

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА"УК-

РАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПАНАЦЕЯ - 1997",
розташованого за адресою: м. Київ, вул. Чигоріна, 59,  (надалі - Това-

риство)
Наглядова рада повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Това-

риства відбудуться 12 квітня 2018 р. о 14-00 за адресою: м. Київ, вул.
Смоленська, 31/33, офіс 408.

Реєстрація акціонерів відбудеться за цією ж адресою з 13-00 до 13-55.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у цих зборах, буде скла-

дено станом  на 05 квітня 2018 р.
Станом на 22.02.2018р. - дату складання Переліку осіб, яким надсила-

ється повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів, загаль-
на кількість акцій Товариства становить 100 000 штук, загальна кількість
голосуючих акцій становить 67514 штук (відповідно до інформації, нада-
ної ПАТ "НДУ")

Проект порядку денного:
1. Обрання Лічильної комісії.
2. Затвердження звіту Товариства за 2017 рік.
3. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
4. Прийняття рішень за наслідками розгляду звітів органів  Товарис-

тва.
5. Затвердження порядку покриття збитків  Товариства.
6. Внесення змін до Статуту Товариства.
7. Внесення змін до положень про органи Товариства.
Від дати надсилання повідомлення про проведення зборів до дати їх

проведення акціонерам надається можливість ознайомитися з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного в офі-
сі 3, за місцезнаходженням Товариства (м. Київ, вул. Чигоріна, б. 59), з по-
неділка до п'ятниці з 09:00 год. до 18:00 год., шляхом письмового звер-
нення до особи, відповідальної за підготовку та проведення річних За-
гальних зборів акціонерів - Голови Правління Товариства Чернецької Л.В.,
а в день проведення цих зборів - також у місці їх проведення. Телефон
для довідок: (044) 284-73-43.

Від дати надсилання повідомлення про проведення зборів до дати їх
проведення акціонери мають право на підставі письмового запиту ознай-
омитися з проектами рішень з  питань порядку денного, не пізніше ніж за
20 днів до дати зборів внести пропозиції щодо питань, включених до про-
екту порядку денного. Пропозиція до проекту порядку денного подається
в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера,
який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питан-
ня та/або проекту рішення. Акціонери мають право оскаржити рішення
про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до
суду.

Для участі у річних Загальних зборах акціонерам необхідно мати при
собі паспорт, представникам акціонерів - додатково довіреність або інші
документи, що підтверджують їх повноваження.

Якщо довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах
містить завдання щодо голосування, представник повинен голосувати са-
ме так, як передбачено завданням, в іншому випадку він вирішує всі пи-
тання щодо голосування на зборах на свій розсуд.

Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або
іншими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчувати-
ся депозитарною установою у порядку, встановленому НКЦПФР. Довіре-
ність від імені юридичної особи видається особою, уповноваженою на це
її установчими документами.

Інформація про проведення річних Загальних зборів акціонерів розмі-
щена на власному веб-сайті: www.panacea.co.ua.

Найменування показника 
період 

звітний
2017 рік

попередній
2016 рік

Довгострокові зобов'язання 14602 17306
Поточні зобов'язання 156252 132174

Шановні акціонери
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ШВЕЙНА ФАБРИКА "ЗОРЯНКА"
повідомляємо Вас, що 20 квітня 2018 року о 12.00 годині за адресою:

25015, м. Кропивницький, вул. Євгена Маланюка, 2, приміщення мало-
го актового залу (кім. № 117 за інвентарним планом, 4 поверх адмініс-
тративного корпусу), відбудуться річні Загальні збори акціонерів ПрАТ
"Швейна фабрика "Зорянка" (далі - Збори). Реєстрація акціонерів (їх пред-
ставників) здійснюватиметься з 11.00 до 11.55 годин за місцевим часом
20.04.2018 року за адресою проведення Зборів. Дата складення переліку
акціонерів, які мають право на участь у Зборах - 16.04.2018 року.

Проект порядку денного Зборів:
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення

їх повноважень. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загаль-
них зборів.

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-
вання.

3. Розгляд звіту Виконавчого органу за 2017 рік та затвердження захо-
дів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками його
розгляду.

4. Розгляд звіту і висновків Ревізійної комісії за 2017 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками його розгляду та затвердження.

5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за ре-
зультатами його розгляду.

6. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за
результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками його роз-
гляду.

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства та затвердження розміру річ-

них дивідендів.
9. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів

Ревізійної комісії.
10. Обрання членів Ревізійної комісії.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди та об-
рання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ре-
візійної комісії.

12. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження
нової редакції Статуту та визначення уповноваженої особи, яка від імені
Товариства вчинить дії, необхідні для проведення державної реєстрації
Статуту в новій редакції.

13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які
можуть вчинятися Товариством протягом одного року, визначення їх пред-
мету (характеру) та сукупної граничної вартості, надання повноважень на
визначення доцільності їх укладання та погодження істотних умов, визна-
чення особи, якій будуть надані повноваження на їх укладення та підпи-
сання.

Для реєстрації необхідно мати:
1. акціонерам - паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує

особу.
2. для представників акціонерів (юридичних осіб) - документи, що свід-

чать про повноваження посадової особи брати участь у річних загальних
зборах (оригінали або нотаріально засвідчені копії), або довіреність на
право участі у річних Загальних зборах, оформлену згідно з чинним зако-
нодавством України.

3. для представників акціонерів (фізичних осіб) - довіреність на право
участі у Загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством Ук-
раїни.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати про-
ведення Зборів акціонери мають можливість: ознайомитись з документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного під час
підготовки до Зборів у робочі дні з 8.30 до 17.00, обідня перерва з 12.00.
до 12.30 за місцезнаходженням Товариства за адресою: м. Кропивниць-
кий, вул. Є. Маланюка, 2, кім. №81 за інвентарним планом, 3 поверх адмі-
ністративного корпусу, а в день проведення загальних зборів - за місцем їх
проведення, за адресою: м. Кропивницький, вул. Євгена Маланюка, 2, при-
міщення малого актового залу (кім. № 117 за інвентарним планом, 4 по-
верх адміністративного корпусу); надсилати на адресу місцезнаходження
Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту по-
рядку денного Зборів та порядку денного Зборів. Письмові відповіді на
письмові запитання акціонерів, щодо питань, включених до проекту поряд-
ку денного Зборів та порядку денного Зборів надаються Товариством пись-
мово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 3-х
робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати
проведення Зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з вищезазначеними документами - Пустовіт Віра Олексі-
ївна, директор Товариства. Інформація з проектами рішень щодо кожного
з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, заз-
начена в ч.3 та ч.4 ст.35 Закону України "Про акціонерні товариства" розмі-

щена на веб-сайті ПрАТ "Швейна фабрика "Зорянка": www.zoryanka.org.ua.
Телефон для довідок: (0522) 22-57-02, 050-453-99-93 - Ковтонюк Олена
Миколаївна. За даними Переліку акціонерів, яким надсилатиметься пись-
мове повідомлення про проведення Зборів акціонерного товариства, скла-
деного Центральним депозитарієм України (ПАТ "НДУ") станом на
23.02.2018 року загальна кількість простих іменних акцій Товариства скла-
дає 1 313 215 шт., в тому числі голосуючих - 1 144 402 шт. 

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів акціонери мають
право вносити письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту по-
рядку денного Зборів та/або проектів рішень до питань порядку денного, а
також не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів - письмові про-
позиції щодо нових кандидатів до складу ревізійної комісії Товариства,
кількість яких не може перевищувати її кількісного складу. Пропозиції акці-
онерів обов'язково повинні мати форму та містити всю інформацію, які
визначені законодавством України та статутом Товариства, а пропозиції
щодо включення нових питань до проекту порядку денного обов'язково по-
винні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції надсила-
ються за адресою Товариства: 25015, м. Кропивницький, вул. Євгена Ма-
ланюка, 2, Наглядовій раді ПрАТ "Швейна фабрика "Зорянка".

При реєстрації для участі у Зборах акціонеру (представнику акціонера)
реєстраційній комісії необхідно:

1. пред'явити особистий паспорт (у випадку пред'явлення паспорта гро-
мадянина України з безконтактним електронним носієм додатково пред'яв-
ляється витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєс-
трації місця проживання); для неповнолітніх акціонерів, у випадку їх одру-
ження до досягнення вісімнадцятирічного віку, додатково пред'являється
свідоцтво про одруження;

2. надати документи (копії документів, засвідчені нотаріально): 
- для неповнолітніх акціонерів копію свідоцтва про одруження або пись-

мову згоду (у формі заяви про згоду на участь у загальних зборах акціоне-
рів неповнолітніх) осіб, які згідно з чинним законодавством представляють
інтереси неповнолітніх до досягнення повноліття або одруження;

- для представників акціонерів документи, що підтверджують право
участі у Зборах від імені акціонера: документ, що підтверджує право на
представництво малолітньої особи-акціонера; довіреність; договір про уп-
равління або договір доручення; для директора акціонера юридичної осо-
би - витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадсь-
ких формувань станом на дату проведення Зборів.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, вида-
на фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депо-
зитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на
право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної осо-
би видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її уста-
новчими документами. Акціонер має право видати довіреність на право
участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представни-
кам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого
представника на Зборах Товариства. Надання довіреності на право участі
та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих за-
гальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представ-
ника. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах ак-
ціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто
перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і
за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати, або повноваження
щодо голосування можуть бути обмежені кількістю голосів в межах пакету
голосуючих акцій, належного акціонеру. Під час голосування на загальних
зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завдан-
ням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голо-
сування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних
зборах акціонерів на свій розсуд.

Основні показники фінансово-господарської діяльності:

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Наглядова рада ПрАТ "Швейна фабрика "Зорянка"

Найменування показника Звітний
період

Попередній
період

Усього активів 16 995 12 393
Основні засоби (за залишковою вартістю) 6371 5976
Запаси 1196 1045
Сумарна дебіторська заборгованість 9313 2639
Гроші та їх еквіваленти 115 2733
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3080 2758
Власний капітал 9390 9068
Зареєстрований (статутний) капітал 3152 3152
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 1531 1178
Поточні зобов'язання і забезпечення 6074 2147
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 322 2406
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1313215 1313215
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн.) 0,2452 1,83214



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №47, 7 березня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

46

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЦЕНТРАЛЬНА",

яке знаходиться за адресою: м. Харків, пр. Науки, 27-Б, офіс 605
повідомляє про проведення річних загальних зборів, які відбудуться

12 квітня 2018 р. за адресою: м. Харків, провул. Балакірєва, б. 5, по-
верх 1, кабінет № 10.

Початок зборів о 10-30 годині, реєстрація учасників здійснюється в
день проведення загальних зборів акціонерів з 10-00 до 10-20 за місцем
проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах,
складається станом на 05 квітня 2018 року.

Проект порядку денного:
Перелік питань:

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту ро-

боти зборів.
3. Затвердження річного звіту ПрАТ "СК "Центральна" за 2017 рік.
4. Розподіл прибутку і збитків ПрАТ "СК "Центральна" за 2017 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради,

виконавчого органу ПрАТ "СК "Центральна".
6. Прийняття рішення про внесення змін до договорів безпроцентної

позики від 30.09.2013 р., 30.092013 р., 05.07.2013 р. 
7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів,

які можуть вчинятися ПрАТ "СК "Центральна" протягом року з моменту
прийняття цього рішення.

8. Визначення особи, якій надаються повноваження здійснювати дії,
пов'язані з укладенням значних правочинів, які можуть вчинятися ПРАТ
"СК "Центральна" протягом року з моменту прийняття цього рішення.

9. Затвердження Статуту ПРАТ "СК "Центральна" в новій редакції.
10. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції

Статуту ПРАТ "СК "Центральна".
11. Укладення договорів з акціонерами про надання професійних пос-

луг ПРАТ "СК "Центральна" (Відповідно до вимог ЗУ "Про фінансові пос-
луги та державне регулювання ринків фінансових послуг"). 

З документами пов'язаними з порядком денним загальних Зборів,
особи, які мають право на участь у загальних зборах, можуть ознайоми-
тися за адресою пр. Науки, б. 27-Б, 6 поверх, офіс 605, кімната 29, м.
Харків, 61072 у робочі дні з 9-00 г. до 16-00 попередньо повідомивши те-
лефоном (057) 340-39-42), не менш ніж за 1 день до дати ознайомлення,
відповідальну особу про бажану дату та час ознайомлення. Посадова
особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми - Директор Толкачова Вікторія Олександрівна.

Для ознайомлення з документами пов'язаними з порядком денним
загальних Зборів та реєстрації, акціонерам необхідно мати, документ, що
посвідчує особу. Представникам акціонерів - довіреність, оформлену
відповідно до чинного законодавства України та документ, що посвідчує
особу.

Права якими акціонер має право користуватись після отримання по-
відомлення про проведення загальних зборів:

1. Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 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.

2. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, вклю-
чених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного това-
риства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства,
кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з орга-
нів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення
загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу
органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення за-
гальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту по-
рядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.
Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного това-
риства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат
представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропону-
ється на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.  Про-
позиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного това-
риства 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 рішення,
а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який
пропонується цим акціонером до складу органів товариства. 

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю
Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товарис-

тва може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи,
а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. 

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть

бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. 
Представником акціонера - фізичної особи на загальних зборах акці-

онерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена
особа юридичної особи. 

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

Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про приз-
начення, заміну або відкликання свого представника може здій-
снюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до за-
конодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, ви-
дана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадови-
ми особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися
депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цін-
них паперів та фондового ринку порядку. 

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

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосуван-
ня на загальних зборах декільком своїм представникам. 

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 довіреність, замість свого представника. 

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

У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька пред-
ставників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому
видана пізніше. 

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складан-
ня переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення за-
гальних зборів, тобто на 01.03.2018 р. 

Загальна кількість акцій: 3497 шт.
Голосуючих акцій: 3431 шт.
Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до

проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті: http://skcen-
ter.com.ua

Телефон для довідок - (057) 340-39-42.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-

ємства (тис. грн.)* 

Директор: 
В.О. Толкачова

Найменування показника
період

звітний попередній
Усього активів 14810 14951
Основні засоби 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 50 50
Запаси 2 3
Сумарна дебіторська заборгованість 9581 14249
Грошові кошти та їх еквіваленти 5171 620
Нерозподілений прибуток 23 17
Власний капітал 14583 14572
Статутний капітал 14534 14534
Довгострокові зобов'язання 172 318
Поточні зобов'язання 55 61
Чистий прибуток (збиток) 11 5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3497 3497
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 7 6
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЦЕНТРАЛЬНА",

яке знаходиться за адресою: м. Харків, пр. Науки, 27-Б, офіс 605
повідомляє про проведення річних загальних зборів, які відбудуться

12 квітня 2018 р. за адресою: м. Харків, провул. Балакірєва, б. 5, по-
верх 1, кабінет № 10.

Початок зборів о 10-30 годині, реєстрація учасників здійснюється в
день проведення загальних зборів акціонерів з 10-00 до 10-20 за місцем
проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах,
складається станом на 05 квітня 2018 року.

Проект порядку денного:
Перелік питань:

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту ро-

боти зборів.
3. Затвердження річного звіту ПрАТ "СК "Центральна" за 2017 рік.
4. Розподіл прибутку і збитків ПрАТ "СК "Центральна" за 2017 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради,

виконавчого органу ПрАТ "СК "Центральна".
6. Прийняття рішення про внесення змін до договорів безпроцентної

позики від 30.09.2013 р., 30.092013 р., 05.07.2013 р. 
7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів,

які можуть вчинятися ПрАТ "СК "Центральна" протягом року з моменту
прийняття цього рішення.

8. Визначення особи, якій надаються повноваження здійснювати дії,
пов'язані з укладенням значних правочинів, які можуть вчинятися ПРАТ
"СК "Центральна" протягом року з моменту прийняття цього рішення.

9. Затвердження Статуту ПРАТ "СК "Центральна" в новій редакції.
10. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції

Статуту ПРАТ "СК "Центральна".
11. Укладення договорів з акціонерами про надання професійних пос-

луг ПРАТ "СК "Центральна" (Відповідно до вимог ЗУ "Про фінансові пос-
луги та державне регулювання ринків фінансових послуг"). 

З документами пов'язаними з порядком денним загальних Зборів,
особи, які мають право на участь у загальних зборах, можуть ознайоми-
тися за адресою пр. Науки, б. 27-Б, 6 поверх, офіс 605, кімната 29, м.
Харків, 61072 у робочі дні з 9-00 г. до 16-00 попередньо повідомивши те-
лефоном (057) 340-39-42), не менш ніж за 1 день до дати ознайомлення,
відповідальну особу про бажану дату та час ознайомлення. Посадова
особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми - Директор Толкачова Вікторія Олександрівна.

Для ознайомлення з документами пов'язаними з порядком денним
загальних Зборів та реєстрації, акціонерам необхідно мати, документ, що
посвідчує особу. Представникам акціонерів - довіреність, оформлену
відповідно до чинного законодавства України та документ, що посвідчує
особу.

Права якими акціонер має право користуватись після отримання по-
відомлення про проведення загальних зборів:

1. Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 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.

2. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, вклю-
чених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного това-
риства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства,
кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з орга-
нів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення
загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу
органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення за-
гальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту по-
рядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.
Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного това-
риства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат
представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропону-
ється на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.  Про-
позиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного това-
риства 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 рішення,
а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який
пропонується цим акціонером до складу органів товариства. 

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю
Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товарис-

тва може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи,
а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. 

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть

бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. 
Представником акціонера - фізичної особи на загальних зборах акці-

онерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена
особа юридичної особи. 

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

Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про приз-
начення, заміну або відкликання свого представника може здій-
снюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до за-
конодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, ви-
дана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадови-
ми особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися
депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цін-
них паперів та фондового ринку порядку. 

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

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосуван-
ня на загальних зборах декільком своїм представникам. 

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 довіреність, замість свого представника. 

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

У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька пред-
ставників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому
видана пізніше. 

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складан-
ня переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення за-
гальних зборів, тобто на 01.03.2018 р. 

Загальна кількість акцій: 3497 шт.
Голосуючих акцій: 3431 шт.
Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до

проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті: http://skcen-
ter.com.ua

Телефон для довідок - (057) 340-39-42.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-

ємства (тис. грн.)* 

Директор: 
В.О. Толкачова

Найменування показника
період

звітний попередній
Усього активів 14810 14951
Основні засоби 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 50 50
Запаси 2 3
Сумарна дебіторська заборгованість 9581 14249
Грошові кошти та їх еквіваленти 5171 620
Нерозподілений прибуток 23 17
Власний капітал 14583 14572
Статутний капітал 14534 14534
Довгострокові зобов'язання 172 318
Поточні зобов'язання 55 61
Чистий прибуток (збиток) 11 5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3497 3497
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 7 6

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА"

(далі - Товариство) код ЄДРПОУ 00447729, місцезнаходження якого:
29000, Хмельницька область, місто Хмельницький, вулиця Кооперативна,
будинок 3 (надалі Товариство) повідомляє про проведення річних загаль-
них зборів акціонерів, які відбудуться "12" квітня 2018 року о 16:20 годи-
ні за адресою місцезнаходження Товариства 29000, Хмельницька об-
ласть, місто Хмельницький, вулиця Кооперативна, будинок 3 в акто-
вому залі на третьому поверсі, кімната №1 (надалі Збори). Реєстрація ак-
ціонерів (представників акціонерів) буде здійснюватись "12" квітня 2018 ро-
ку з 16:00 год. до 16:15 год. за місцем проведення Зборів. За даними Пе-
реліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про про-
ведення загальних зборів акціонерного товариства, складеного ПАТ "НДУ"
станом на 13.02.2018 року загальна кількість простих іменних акцій Това-
риства складає 138 448 шт., в тому числі голосуючих - 136 075 шт. Дата
складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: "05"
квітня 2018 року.

Проект порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних

зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення повноважень членів
лічильної комісії. Про  порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голо-
сування. Затвердження регламенту.

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

4. Розгляд звіту директора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту директора за 2017 рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Розподіл прибут-
ку Товариства за 2017 рік.

6. Про внесення змін до статуту Товариства, в зв'язку з приведенням
статуту у відповідність до норм чинного законодавства України. Затвер-
дження нової редакції статуту Товариства. Надання повноважень на підпи-
сання нової редакції статуту та здійснення усіх необхідних дій, пов'язаних
з державною реєстрацією нової редакції статуту та з внесенням змін до ві-
домостей про Товариство, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань.

7. Про відміну положення про наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА".

8. Затвердження положення про наглядову раду Товариства.
9. Про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради. 
10. Обрання членів наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з головою та членами наглядової ради; обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами
наглядової ради.

12. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які
можуть вчинятися Товариством у ході поточної фінансово-господарської
діяльності протягом одного року, визначення їх предмету (характеру) та су-
купної граничної вартості, в тому числі для значних правочинів з ПАТ
"СБЕРБАНК", надання повноважень на визначення доцільності їх укладан-
ня та погодження істотних умов, визначення особи, якій будуть надані пов-
новаження на їх укладення та підписання.

Адреса веб-сайту, на якому розміщене повідомлення про проведення
загальних зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного, та інша інформація передбачена законодавс-
твом України: http://00447729.smida.gov.ua/. Від дати надіслання цього по-
відомлення до дати проведення Зборів акціонери мають право ознайоми-
тись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту
порядку денного (порядку денного), з проектом (проектами) рішення з пи-
тань проекту порядку денного (порядку денного), за місцезнаходженням
Товариства за адресою: 29000, Хмельницька область, місто Хмельниць-
кий, вулиця Кооперативна, будинок 3 (2-й поверх адмінбудівлі, кабінет №3
(бухгалтерія)) у робочі дні у робочий час, а в день проведення загальних
зборів - також у місці їх проведення, або/та надсилати на адресу місцезна-
ходження Товариства письмові запитання щодо питань, включених до про-
екту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів. Посадовою осо-
бою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами
є член наглядової ради Коваленко Федір Леонідович. Не пізніше ніж за 20
днів до дати проведення Зборів акціонери мають право вносити письмові
пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів
та/або проектів рішень до питань проекту порядку денного, а також не піз-
ніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів - письмові пропозиції щодо
нових кандидатів до складу наглядової ради Товариства, кількість яких не
може перевищувати її кількісного складу. Пропозиції акціонерів подаються
лише в письмовій формі та обов'язково мають містити всю інформацію,
яка визначена законодавством України та статутом Товариства, а пропози-
ції щодо включення нових питань до проекту порядку денного обов'язково
повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції пода-
ються (надсилаються) Товариству на адресу місцезнаходження 29000,

Хмельницька область, місто Хмельницький, вулиця Кооперативна, буди-
нок 3. Відмову про включення пропозицій до проекту порядку денного ак-
ціонер має право оскаржити в судовому порядку.

При реєстрації для участі у Зборах акціонеру (представнику акціонера):
1. Для встановлення особистості та дієздатності необхідно надати ре-

єстраційній комісії: паспорт (у випадку пред'явлення паспорта громадяни-
на України з безконтактним електронним носієм додатково пред'являється
витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації міс-
ця проживання); неповнолітнім акціонером, у випадку його одруження до
досягнення вісімнадцятирічного віку, додатково пред'являється свідоцтво
про одруження або рішення суду про надання особі повної цивільної дієз-
датності.

2. Для підтвердження права на участь у Зборах акціонеру, який є непов-
нолітнім, або представнику акціонера реєстраційній комісії при реєстрації
для участі у Зборах додатково необхідно надати документи або їх копії,
засвідчені нотаріально або іншим чином, передбаченому законодавством
України (залишаються у реєстраційної комісії): 

- для неповнолітніх акціонерів - копію свідоцтва про одруження, рішен-
ня суду про надання особі повної цивільної дієздатності або письмову зго-
ду (у формі заяви про згоду на участь у загальних зборах акціонерів  не-
повнолітніх) осіб, які згідно з чинним законодавством представляють інте-
реси неповнолітніх до досягнення повноліття або одруження;

- для представників акціонерів - документи, що підтверджують право
участі у Зборах від імені акціонера: документ, що підтверджує право на
представництво малолітньої особи-акціонера; довіреність від акціонера;
договір про управління або договір доручення та довіреність від юридич-
ної особи-представника акціонера; для керівника акціонера-юридичної
особи (представника акціонера-юридичної особи за договором) - витяг з
ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських форму-
вань станом на дату проведення Зборів, витяг з установчого документу
юридичної особи та, у випадку, якщо згідно з установчим документом юри-
дичної особи такі повноваження не належать до компетенції керівника, рі-
шення уповноваженого органу управління юридичної особи щодо делегу-
вання керівнику повноважень щодо участі та голосування на Зборах.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, вида-
на фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депо-
зитарною установою у встановленому порядку. Довіреність на право учас-
ті та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видаєть-
ся її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими до-
кументами. Акціонер має право видати довіреність на право участі та го-
лосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання
довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виклю-
чає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіре-
ність, замість свого представника. Довіреність на право участі та голосу-
вання на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдан-
ня щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних
зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно про-
голосувати, або повноваження щодо голосування можуть бути обмежені
кількістю голосів в межах пакету голосуючих акцій, належного акціонеру.
Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати
саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність
не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання
щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товарис-
тва (тис.грн.)

НАГЛЯДОВА РАДА

Найменування показника
Період (тис.грн)

2017 рік 2016 рік
Усього активів 218749 115700
Основні засоби (за залишковою вартістю) 32463 28205
Запаси 75290 39314
Сумарна дебіторська заборгованість 97250 46583
Гроші та їх еквіваленти 13496 1487
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 10105 6389
Власний капітал 7058 7058
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 277 277
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 38710 39768
Поточні зобов'язання і забезпечення 162599 62208
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 3716 12480
Середньорічна кількість акцій (шт.) 138448 138448

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн) 26,8404 90,14215



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №47, 7 березня 2018 р. 
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повідомлення про проведення загальних зборів
(код за ЄДРПОУ: 00190503)

до уваги акціонерів
публічного акціонерного товариства «Український науково-
дослідний інститут вогнетривів імені а.С. Бережного) (далі – 

пат  «УКрндІв ІменІ а.С. Бережного», товариство) (код ЄдрпоУ 
00190503), місцезнаходження товариства: Україна, 61024, м. Харків, 

вул. Гуданова, 18
повідомляємо вас про проведення річних загальних зборів акціоне-

рів пат «УКрндІв ІменІ а.С. Бережного»
Місце реєстрації учасників та проведення річних загальних зборів: 

61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18, iii поверх, приміщення актового 
залу. Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників 
акціонерів) для участі у річних загальних зборах: 17.04.2018 р. з 9 години 00 
хвилин до 10 години 30 хвилин. Дата та час відкриття (проведення) річних 
загальних зборів: 17.04.2018 р. об 11 годині 00 хвилин. Дата складення 
переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, 
встановлена 11.04.2018 р. (станом на 24 годину).

проект порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства та 

прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Обрання Голови та Се-
кретаря річних загальних зборів Товариства. 3. Затвердження порядку проведен-
ня (регламенту) річних загальних зборів Товариства. 4. Звіт Виконавчого органу 
про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та 
прийняття рішення за наслідками його розгляду. 5. Звіт Наглядової ради Товари-
ства про роботу у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2017 рік, прийняття рішення за 
наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії за 2017 
рік. 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 8. Встановлення чітких 
цілей діяльності Товариства на 2019 рік. 9. Розподіл прибутку Товариства, отри-
маного за результатами діяльності Товариства у 2017 році, в тому числі затвер-
дження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законо-
давством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності 
Товариства у 2017 році. 10. Прийняття рішення про зміну типу та найменування 
Товариства. 11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його 
в новій редакції. 12. Затвердження Положення про принципи формування На-
глядової ради Товариства. 13. Прийняття рішення про попереднє надання згоди 
на вчинення значних правочинів Товариства. 14. Затвердження Положення про 
винагороду членів Наглядової ради Товариства. 15. Затвердження принципів 
(кодексу) корпоративного управління Товариства.

проекти рішень з питань порядку денного:
1. обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів товариства 

та прийняття рішення про припинення їх повноважень. 1.1. Обрати членів 
лічильної комісії річних загальних зборів Товариства у складі: Голова лічильної 
комісії: Нікуліна Л.М. — науковий співробітник ПАТ «УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕ-
РЕЖНОГО»; Члени лічильної комісії: Золотухіна Л.М. – інженер I категорії 
ПАТ «УКРНДІВ імені А.С. БЕРЕЖНОГО»; Процак О.Б. – науковий співробітник 
ПАТ «УКРНДІВ імені А.С. БЕРЕЖНОГО»; Литвиненко Т. П. – інженер з метрології 
І категорії ПАТ «УКРНДІВ імені А.С. БЕРЕЖНОГО»; Терлецька Н.К. – провідний 
інженер ПАТ «УКРНДІВ імені А.С. БЕРЕЖНОГО». 1.2. Припинити повноваження 
членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання по-
кладених на них обов’язків у повному обсязі. 2. обрання Голови та Секретаря 
річних загальних зборів товариства. 2.1. Обрати Головою річних загальних 
зборів Товариства – Бєляєву Людмилу Владиславівну – завідувача лабораторії 
ПАТ «УКРНДІВ імені А.С. БЕРЕЖНОГО». 2.2. Обрати Секретарем річних загаль-
них зборів Товариства – Хончик Інну Володимирівну – провідного наукового спів-
робітника ПАТ «УКРНДІВ імені А.С. БЕРЕЖНОГО». 3. Затвердження порядку 
проведення (регламенту) річних загальних зборів товариства. Затвердити 
наступний порядок проведення (регламенту) річних загальних зборів Товари-
ства (далі – збори): Звіт Виконавчого органу Товариства – до 20 хв. Звіт Наглядо-
вої ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді по питанням порядку денного – до 
10 хв. Виступи з питань порядку денного – до 3 хв. Повторні виступи – до 2 хв. 
Відповіді на запитання – до 3 хв. Зауваження по процедурі ведення зборів – до  
2 хв. Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з за-
значенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). За-
питання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться. Голова зборів 
ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку ден-
ного здійснюється Головою загальних зборів, за умови, що за рішенням про змі-
ну черговості розгляду питань порядку денного віддано не менше трьох чвертей 
голосів акціонерів, які зареєструвалися для у часті у загальних зборах. Голосу-
вання на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень 
для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування 
за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду 
питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер 
відмічає у бюлетені свій варіант голосування. Голосування на зборах проводить-
ся за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішен-
ня кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення куму-
лятивного голосування. Після закінчення голосування з питання порядку денного 

акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. 
Лічильна комісія збирає бюлетені та підраховує голоси. Голова зборів оголошує 
результати голосування. Бюлетень для голосування визнається недійсним у 
разі, якщо: – він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка; – 
на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера); – він складається 
з кількох аркушів, які не пронумеровані; – акціонер (представник акціонера) не 
позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування 
щодо одного проекту рішення. Бюлетені для голосування, визнані недійсними не 
враховуються під час підрахунку голосів. Бюлетені для голосування засвідчують-
ся перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для 
участі в річних загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печат-
кою Товариства. 4. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-
господарської діяльності товариства у 2017 році та прийняття рішення за 
наслідками його розгляду. Взяти до відома звіт Виконавчого органу Товари-
ства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік 
та заходи, затверджені Наглядовою радою, за результатами його розгляду.  
5. Звіт наглядової ради товариства про роботу у 2017 році та прийняття 
рішення за наслідками його розгляду. Взяти до відома звіт Наглядової ради 
Товариства про роботу у 2017 році. 6. Звіт ревізійної комісії товариства про 
роботу за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та за-
твердження висновків ревізійної комісії товариства за 2017 рік. проект рі-
шення №1: Взяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про 
роботу за 2017 рік. проект рішення №2: У зв’язку з відсутністю звіту та висно-
вків Ревізійної комісії Товариства – зняти питання з розгляду. 7. Затвердження 
річного звіту товариства за 2017 рік. проект рішення № 1: Взяти до відома 
річний звіт Товариства за 2017 рік. проект рішення № 2: Затвердити річний звіт 
Товариства за 2017 рік з урахуванням обставин, що стали підставою для вислов-
лення ПП «АФ АУДИТ-ОПТІМ» думки із застереженням під час проведення ау-
диту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності 
Товариства у 2017 році. проект рішення № 3: Затвердити річний звіт Товари-
ства за 2017 рік. 8. встановлення чітких цілей діяльності товариства на 2019 
рік. Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2019 рік: - провадження 
Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності 
нарощування темпів господарської діяльності. 9. розподіл прибутку товари-
ства, отриманого за результатами діяльності товариства у 2017 році, в 
тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, 
передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-
господарської діяльності товариства у 2017 році. проект рішення № 1:  
9.1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами 
фінансово-господарської діяльності у 2017 році, з урахуванням Закону України 
«Про управління об’єктами державної власності» та Постанови Кабінету Міні-
стрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки при-
бутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-
господарської діяльності у 2017 році господарських товариств, у статутному 
капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином: – 75 % — на 
виплату дивідендів акціонерам Товариства; – 25 % — на поповнення фонду роз-
витку виробництва Товариства; – на поповнення резервного капіталу Товари-
ства не нараховувати, оскільки він сформований у повному обсязі. 9.2. Затвер-
дити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 
2017 рік у розмірі 798,00000 тис. грн. 9.3 Встановити, що виплата дивідендів 
здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам. проект рішення № 2: 
9.1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами 
фінансово-господарської діяльності у 2017 році, з урахуванням Закону України 
«Про управління об’єктами державної власності» та Постанови Кабінету Міні-
стрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки при-
бутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-
господарської діяльності у 2017 році господарських товариств, у статутному 
капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином: – 50 % — на 
виплату дивідендів акціонерам Товариства; – 50 % — на поповнення фонду роз-
витку виробництва Товариства; – на поповнення резервного капіталу Товари-
ства не нараховувати, оскільки він сформований у повному обсязі. 9.2. Затвер-
дити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 
2017 рік у розмірі 532,00000 тис.грн. 9.3. Встановити, що виплата дивідендів здій-
снюється Товариством безпосередньо акціонерам. проект рішення № 3:  
9.1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами 
фінансово-господарської діяльності у 2017 році, з урахуванням Закону України 
«Про управління об’єктами державної власності» та Постанови Кабінету Міні-
стрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки при-
бутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-
господарської діяльності у 2017 році господарських товариств, у статутному 
капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином: – 30 % — на 
виплату дивідендів акціонерам Товариства; – 50 % — на поповнення фонду роз-
витку виробництва Товариства; – 20 % — на поповнення фонду матеріального 
заохочення Товариства; – на поповнення резервного капіталу Товариства не на-
раховувати, оскільки він сформований у повному обсязі. 9.2. Затвердити загаль-
ний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2017 рік у роз-
мірі 319,20000 тис. грн. 9.3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється 
Товариством безпосередньо акціонерам 10. прийняття рішення про зміну 
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типу та найменування товариства. 10.1. Змінити тип Товариства з публічного 
на приватне. 10.2. Змінити повне найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИ-
ТУТ ВОГНЕТРИВІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО» на Акціонерне товариство «Укра-
їнський науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного», скорочене 
найменування ПАТ «УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО» на АТ «УКРНДІВ імені 
А.С. БЕРЕЖНОГО». 11. внесення змін до Статуту товариства шляхом ви-
кладення його в новій редакції. 11.1. Внести зміни до Статуту Товариства шля-
хом викладення його в новій редакції. 11.2. Уповноважити Голову та Секретаря 
зборів підписати Статут Товариства у новій редакції. 11.3. Доручити керівнику 
Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установ-
леному законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту 
Товариства. 11.4. Передбачити, що повноваження посадових осіб обраних до 
органів Товариства, що були обрані до моменту реєстрації Статуту Товариства в 
новій редакції є чинними, та такі особи вважаються обраними з моменту їх об-
рання на строк визначений у Статуті Товариства, що затверджений рішенням 
цих загальних зборів. 12. Затвердження положення про принципи форму-
вання наглядової ради. Затвердити Положення про принципи формування 
Наглядової ради. 13. прийняття рішення про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів товариства. Прийняти рішення про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинів: 13.1. Попередньо надати згоду 
на вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом од-
ного року з дати проведення цих річних загальних зборів акціонерів значних пра-
вочинів, а саме: – на постачання електричної енергії з граничною сукупною вар-
тістю 1800,0 тис. грн.; – на постачання природного газу з граничною сукупною 
вартістю 1200,0 тис. грн.; – на постачання вогнетривкої сировини (глинозему, 
нормального корунду, бадделеїту) з граничною сукупною вартістю 5200,0 тис. 
грн.; – на створення і передачу науково-технічної продукції інституту з граничною 
сукупною вартістю 6000,0 тис. грн. 13.2. Уповноважити керівника Виконавчого 
органу Товариства (з правом передоручення) протягом 1 (одного) року з дати 
проведення цих річних загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчи-
нення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення. 13.3. 
Встановити, що, за рішенням Виконавчого органу Товариства, Товариство має 
право вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 цього рішення, щодо яких за-
гальні збори Товариства попередньо надали згоду на вчинення, без отримання 
згоди Наглядової ради Товариства на вчинення таких значних правочинів.  
14. Затвердження положення про винагороду членів наглядової ради то-
вариства. проект рішення № 1: Затвердити Положення про винагороду членів 
Наглядової ради Товариства. проект рішення № 2: Зняти питання з розгляду 
15. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товари-
ства. проект рішення № 1: Затвердити Кодекс корпоративного управління То-
вариства. проект рішення № 2: Зняти питання з розгляду

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 
річних загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитися з дати наді-
слання акціонерам даного повідомлення до дати проведення річних загальних 
зборів з понеділка по середу з 9 години 00 хвилини до 12 години 00 хвилин, за 
адресою: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18, кімн. 123, а в день проведення 
річних загальних зборів – також у місці їх проведення з 09 години 00 хвилин до 10 
години 30 хвилин. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного є Бакше-
єва Віра Сергіївна. Телефон для довідок: 707-38-74. Інформація з проектами рі-
шень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена 
на веб-сайті за адресою: http://www.ukrniio.pat.ua. У разі якщо порядок денний 
загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 За-
кону України «Про акціонерні товариства», акціонери мають можливість озна-
йомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до по-
рядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства». 
Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) є єдиними для 
всіх акціонерів. Акціонери мають можливість ознайомитися з проектом договору 
про викуп Товариством акцій з дати надіслання акціонерам даного повідомлення 
до дати проведення річних загальних зборів з понеділка по середу з 9 години  
00 хвилин до 12 години 00 хвилин, за адресою: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 
18, кімн. 123, а в день проведення річних загальних зборів – також у місці їх про-
ведення з 9 години 00 хвилин до 10 години 30 хвилин. Товариство до початку 
загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові 
відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту 
порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати 
проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь 
на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропози-
ції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Това-
риства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення за-
гальних зборів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту 
порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропо-
зиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в пись-
мовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, 
кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання 
та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать 
кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. 
Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсо-
тків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку 
денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення 

питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається 
включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог 
статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». У разі подання акціоне-
ром пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового 
припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу одночасно 
обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови коле-
гіального виконавчого органу акціонерного товариства або призначення особи, 
яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку 
денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та 
проектів рішень із запропонованих питань. Рішення про відмову у включенні до 
проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (ак-
ціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може 
бути прийнято тільки у разі: – недотримання акціонерами строку, встановленого 
абзацом першим частини 2 статті 38 Закону України «Про акціонерні товари-
ства»; – неповноти даних, передбачених абзацом першим частини 2 або части-
ною 3 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення про від-
мову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства 
пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих 
акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім 
частини 6 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподан-
ня акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань поряд-
ку денного та з інших підстав, визначених статутом Товариства. Мотивоване рі-
шення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних 
зборів Товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох 
днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного 
загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення за-
гальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє порядок ден-
ний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. 
Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його про-
позицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних 
зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про 
зобов'язання Товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого 
до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру. Для реє-
страції та участі в річних загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі 
паспорт, а представникам акціонерів, також - довіреність або інші документи, які 
посвідчують право представника на участь у річних загальних зборах, оформле-
ні згідно з вимогами законодавства України. Представником акціонера на загаль-
них зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноваже-
на особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи 
територіальної громади. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані 
особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних 
зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних 
зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юри-
дичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади 
- уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комуналь-
ним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або 
на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого пред-
ставника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення ак-
ціонером виконавчого органу Товариства про призначення, заміну або відкли-
кання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів 
електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документоо-
біг. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фі-
зичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які 
вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою 
у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 
порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від іме-
ні юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на 
це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на 
загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік пи-
тань, 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 го-
лосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представ-
ник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на 
свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосуван-
ня на загальних зборах декільком своїм представникам. 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 у цих загальних зборах акціонера, 
який видав довіреність, замість свого представника.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
пат  «УкрндІв імені а.С. Бережного» за 2017 рік (тис. грн.)

найменування показника період
звіт-
ний

попере-
дній

Усього активів 10781 10126
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2233 2157
Запаси 3090 3133
Сумарна дебіторська заборгованість 2570 2599
Гроші та їх еквіваленти 2592 1982
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2184 1491
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Власний капітал 6363 5277
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 166 166
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 1709 633
Поточні зобов'язання і забезпечення 2709 4216

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 1064 320
Середньорічна кількість акцій (шт.) 66240 66240
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

16,06 4,83

повІдомлення 
про проведення поЗаЧерГовиХ ЗаГалЬниХ ЗБорІв 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙ-
НИЙ БАНК «КОНКОРД» (далі по тексту – банк), код за ЄДРПОУ 34514392, 
місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, площа Троїцька, 2 відповідно до рі-
шення наглядової ради банку (протокол від 19.02.2018) повідомляє про 
скликання позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
12.04.2018 року о 17.00 годині за адресою місцезнаходження банку: 
м.  дніпро, площа троїцька, 2, кімната № 304.

проеКт порядКУ денноГо:
(перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу банку 

шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за раху-
нок додаткових внесків.

3. Затвердження рішення про приватне розміщення акцій.
4. Затвердження переліку інших інвесторів, які мають намір прийняти 

участь у приватному розміщенні акцій банку.
5. Призначення уповноваженого органу та осіб банку із наданням їм по-

вноважень щодо забезпечення приватного розміщення акцій, проведення 
дій щодо реалізації акціонерами свого переважного права на придбання 
акцій.

6. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради.

7. Обрання голови та членів наглядової ради, затвердження умов 
цивільно-правових та трудових договорів, що укладатимуться з ними, вста-
новлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів з членами наглядової ради.

Реєстрація учасників загальних зборів проводиться 12.04.2018 з 16.30 
до 16.55 години за місцем проведення загальних зборів: м. Дніпро, площа 
Троїцька, 2, 3 поверх.

Для участі у загальних зборах необхідно мати при собі паспорт чи до-
кумент, який посвідчує особу акціонера (або його представника) та довіре-
ність на право участі та голосування на загальних зборах для представни-
ків акціонерів, засвідчену відповідно до вимог законодавства.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від іме-

ні юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваже-
ною на це її установчими документами. Акціонер має право видати дові-
реність на право участі та голосування на загальних зборах декільком 
своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи 
замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товари-
ства. Представник за довіреністю повинен мати оригінал довіреності для 
участі у загальних зборах акціонерного товариства.

Для визначення переліку осіб, що мають право приймати участь 
12.04.2018 у загальних зборах наглядової радою призначена дата переліку 
акціонерів банку станом на 05.04.2018.

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціо-
нери можуть користуватися правами, наданими статтями 36 та 38 Закону 
України «Про акціонерні товариства»: а саме: ознайомлюватися з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вноси-
ти пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загаль-
них зборів. Акціонери банку можуть ознайомитися з матеріалами порядку 
денного заздалегідь в робочий час в робочі дні або у день проведення за-
гальних зборів за місцезнаходженням банку.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про прове-
дення загальних зборів, складеним станом на 19.02.2018 року, загальна 
кількість простих іменних акцій Банку становить 200 000 штук, загальна 
кількість голосуючих акцій Банку становить 200 000 штук.

За дотриманням порядку ознайомлення акціонерів банку з матеріалами 
загальних зборів призначена відповідальна особа Батюкова Олена Мико-
лаївна – корпоративний секретар банку.

Для ознайомлення з документами необхідно мати при собі документ, 
що посвідчує особу, а для представника акціонера – додатково документ, 
що посвідчує повноваження представника. Телефон для довідок: (0562) 
31-04-38. 

Адреса веб-сайту банку, на якому розміщена інформація із  
проектом рішень з кожного питання, включеного до порядку денного:  
https://concord.ua

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Голова правлiння  мiняйло валентин францевич

06.03.2018

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«аКцІонерний КомерцІйний БанК «КонКорд» 

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 пУБлІЧне аКцІонерне 

товариСтво "БанК 
"портал"

2. Код за ЄДРПОУ 38870739
3. Місцезнаходження 01135 м. Київ проспект Перемоги, 

буд.5а
4. Міжміський код, телефон та факс 044 207 43 50 044 207 43 51
5. Електронна поштова адреса info@bank-portal.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

https://bank-portal.com.ua/

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

ii. текст повідомлення
Рішенням Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» від 05.03.2018 року 

на підставі отриманої письмової заяви від 26.02.2018 р., звільнено Грузіну 
Галину Вікторівну з посади Начальника Управління фінансового моніто-
рингу, члена Правління ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» з 12.03.2018 р. Згоди на 
розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Грузіна Г.В. пе-
ребувала на посаді 4 роки 6 місяців, акціями ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» не 
володіє. Зазначена особа непогашеної судимості за злочини, вчинені з ко-
рисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності 
не має. Замість цієї особи нікого не призначено.

iii. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

2. Найменування посади Піддубний Р.М.
Голова Правління (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 2018.03.06

(дата)

повідомлення про проведення загальних зборів
(код за ЄДРПОУ: 21560766)

Шановний акціонере пат «УКртелеКом»!
пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «УКртелеКом» (ідентифіка-

ційний код 21560766, місцезнаходження: 01601, м. Київ, бульвар Т. Шевчен-
ка, буд. 18, далі – Товариство) повідомляє Вас, що відповідно до рішення 
Наглядової Ради Товариства (протокол від 07 лютого 2018 року №626) 
12  квітня 2018 року відбудуться річні (чергові) Загальні Збори Акціонерів 
Товариства (Загальні Збори).

місце проведення Загальних Зборів: 01030, м. Київ, вул. Леонтови-
ча,  11, другий поверх, актовий зал Державного закладу «Київський коледж 

зв’язку» (їхати до станції метро «Університет»).
початок проведення Загальних Зборів: о 12.00 год. 
реєстрація акціонерів (їх представників), для участі у Загальних 

Зборах, буде проводитись 12 квітня 2018 року з 10-00 до 11.30 год. за 
місцем проведення Загальних Зборів.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних Зборах 
проводитиметься на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь 
у Загальних Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством 
про депозитарну систему, станом на 24 годину 05 квітня 2018 року, за три 
робочих дні до дня проведення Загальних Зборів.

Для участі у Загальних Зборах акціонеру необхідно мати при собі пас-

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «УКртелеКом»
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порт (документ, що внесено до анкетних даних рахунку в цінних паперах), а 
представнику (-ам) акціонера – паспорт (документ зазначений в довіренос-
ті) та довіреність на право представляти інтереси акціонера на Загальних 
Зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства, у разі якщо 
представник акціонера юридичної особи уповноважений відповідно до ста-
тутних документів, необхідно мати при собі також завірений належним чи-
ном статут та документ про призначення на посаду. Порядок участі та голо-
сування на Загальних Зборах за довіреністю визначено статтею 39 Закону 
України «Про акціонерні товариства».

проект порядку денного Загальних Зборів (перелік питань разом з 
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного):

перШе питання проеКтУ порядКУ денноГо:
Про затвердження кількісного складу Лічильної комісії, обрання та при-

пинення повноважень Голови та членів Лічильної комісії.
проект рішення з першого питання проекту порядку денного: 
1. Затвердити склад Лічильної комісії річних (чергових) Загальних Збо-

рів Акціонерів ПАТ «Укртелеком», скликаних на 12.04.2018, у кількості  
12 осіб та обрати наступний склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Шнеренко валерій анатолійович;
Секретар лічильної комісії - Слюсаренко Інеса вікторівна;
Члени Лічильної комісії:
• Оверчук Ірина Андріївна; Жирко Алла Миколаївна; Китченко Анна 

Олексівна; Басюк Наталія Миколаївна; Скора Наталія Іванівна; Сторожук 
Інна Володимирівна; Орляка Юлія Миколаївна; Гашинська Аліна Анатоліїв-
на; Герасимова Тетяна Сергіївна; Матвієнко Людмила Петрівна.

Повноваження Голови та членів Лічильної комісії припинити після вико-
нання всіх повноважень, покладених на Лічильну комісію, відповідно до 
чинного законодавства»

дрУГе питання проеКтУ порядКУ денноГо:
Про обрання Голови та Секретаря річних (чергових) Загальних Зборів 

Акціонерів ПАТ «Укртелеком».
проект рішення з другого питання проекту порядку денного: 
2. обрати:
Головою річних (чергових) Загальних Зборів акціонерів товари-

ства Іващенко Світлану Іванівну;
Секретарем річних (чергових) Загальних Зборів акціонерів това-

риства Кліновського едуарда віталійовича.
третЄ питання проеКтУ порядКУ денноГо:
Розгляд звіту Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком» про роботу за 2017 рік 

та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
проект рішення з третього питання проекту порядку денного: 
3. Затвердити звіт Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком» про роботу за 

2017 рік.
Четверте питання проеКтУ попрядКУ денноГо:
Розгляд звіту Директора ПАТ «Укртелеком» про роботу за 2017 рік та 

прийняття рішення за наслідками його розгляду.
проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного: 
4. Затвердити звіт Директора ПАТ «Укртелеком» про роботу за 2017 

рік.
п’яте питання проеКтУ порядКцУ денноГо:
Затвердження річного звіту ПАТ «Укртелеком» за 2017 рік, в тому числі 

фінансової звітності ПАТ «Укртелеком» за 2017 рік.
проект рішення з п’ятого питання проекту порядку денного: 
5. Затвердити річний звіт ПАТ «Укртелеком» за 2017 рік, у тому числі 

фінансову звітність Товариства за 2017 рік.
ШоСте питання проеКтУ порядКУ денноГо: 
Про розподіл прибутку ПАТ «Укртелеком» за підсумками роботи за 2017 

рік.
проект рішення з шостого питання проекту порядку денного: 
6. Прибуток, отриманий ПАТ «Укртелеком» за підсумками роботи за 

2017 рік, направити на покриття накопичених збитків за попередні роки.
СЬоме питання проеКтУ порядКУ денноГо: 
Внесення змін до Статуту ПАТ «Укртелеком» шляхом викладення його в 

новій редакції; обрання особи, яка уповноважується на підписання Статуту 
ПАТ «Укртелеком» в новій редакції.

проект рішення з сьомого питання проекту порядку денного: 
7. Внести та затвердити зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНО-

ГО ТОВАРИСТВА «УКРТЕЛЕКОМ» шляхом викладення його в новій редак-
ції. Уповноважити Голову цих Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «Укртеле-
ком» на підписання Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«УКРТЕЛЕКОМ» в новій редакції. Доручити Директору ПАТ «Укртелеком» 
забезпечити державну реєстрацію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «УКРТЕЛЕКОМ» в новій редакції, відповідно до встановле-
ного законодавством України порядку.

Акціонери Товариства або їх уповноважені представники можуть озна-
йомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного Загальних Зборів щоденно (крім суботи та неділі) з 09.00 год. 
до 16.00 год. (обідня перерва з 12.30 год. до 13.15 год.) за місцезнаходжен-
ням ПАТ «Укртелеком»: Україна, 01601, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 
будинок 18, зал 129, перший поверх. У день проведення Загальних Зборів 
ознайомитися з документами можливо у місці проведення Загальних Збо-
рів з 10.00 години до 11.45 години.

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами є Слюсаренко І.В. – Старший спеціаліст з корпоративного управ-
ління. Телефони для довідок: (044) 235-93-10, 246-43-78.

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

Акціонери Товариства або їх уповноважені представники можуть після 
отримання повідомлення про проведення Загальних Зборів користуватися 
правами, наданими акціонерам у порядку та строки, що визначені статтями 
36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Станом на 15.02.2018 року загальна кількість акцій Товариства стано-
вить 18 726 248 000 та голосуючих акцій 18 507 127 545.

Акціонери вправі надавати письмові запитання щодо питань включених 
до проекту порядку денного Загальних Зборів та порядку денного Загаль-
них Зборів, відповіді на які надаються ПАТ «Укртелеком» до початку За-
гальних Зборів в письмовій формі поштою чи вручаються акціонерам (їх 
уповноваженим представникам) особисто не пізніше ніж в десятиденний 
строк з дати отримання. Директором ПАТ «Укртелеком» може бути визна-
чено інший спосіб відповіді на письмові запитання акціонерів, в тому числі 
електронною поштою, чи розміщення відповідей на власному веб-сайті То-
вариства. За рішенням Директора Товариства, ПАТ «Укртелеком» може 
надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відпо-
віді на письмові запитання акціонерів не надаються у разі якщо до письмо-
вого запитання акціонера не додано документів щодо ідентифікації його як 
акціонера (виписка з рахунку в цінних паперах), в тому числі не зазначено 
його адресу.

При визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних Зборах Акціо-
нерів ПАТ «Укртелеком» враховуватимуться лише голосуючі акції, тобто 
акції тих акціонерів ПАТ «Укртелеком», які від власного імені уклали з депо-
зитарною установою ПрАТ «Альтана Капітал» (обрана ПАТ «Укртелеком» 
депозитарна установа) договір про обслуговування рахунку в цінних папе-
рах, або здійснили переказ належних їм прав на акції на свій рахунок у 
цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі що має відповідну 
ліцензію.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
пат  «Укртелеком» за 2017 рік * (тис. грн.)

Найменування показника
Період

Звітний 2017 
рік

Попередній 
2016 рік

Усього активів 13 634 148 13 052 445
Основні засоби 6 392 850 8 839 758
Довгострокові фінансові інвестиції 349 618
Запаси 135 708 143 940
Сумарна дебіторська заборгованість 1 600 321 1 401 588
Грошові кошти та їх еквіваленти 272 289 129 838
Нерозподілений прибуток (5 008 405) (4 872 412)
Власний капітал 8 523 884 9 328 407
Статутний капітал 4 681 562 4 681 562
Довгострокові зобов'язання 902 619 994 491
Поточні зобов'язання 4 207 645 2 729 547
Чистий прибуток (збиток) 866 503 601 027
Середньорічна кількість акцій (шт.) 18 726 248 000 18 726 248 00
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 24 358 28 942

* Після отримання звіту актуарія по довгострокових забезпеченнях (ак-
туарних розрахунках) та остаточного завершення процедури аудиту фінан-
сової звітності товариства, дані деяких рядків Балансу (Звіту про фінансо-
вий стан) можуть мати суттєві зміни.

пат «Укртелеком»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 

''КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦIЯ''
2. Код за ЄДРПОУ 03120242
3. Місцезнаходження 04128, м. Київ, вулиця Академiка 

Туполєва, буд. 23
4. Міжміський код, телефон та факс 0444943641 0444943641
5. Електронна поштова адреса emitent@kte.org.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

kte.org.ua

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

ii. текст повідомлення
02.03.2018р. Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «КИЇВТРАНС-

ЕКСПЕДИЦIЯ» прийнято рiшення (протокол №1/2018 вiд 02.03.2018р.) про 
припинення повноважень членiв Наглядової ради ПрАТ «КИЇВТРАНС-
ЕКСПЕДИЦIЯ», обраних рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол 
№ 2/2014 вiд 22 серпня 2014 року) та про припинення повноважень Голови 
Наглядової ради ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦIЯ, обраного рiшенням На-
глядової ради (протокол Наглядової ради № 1/2015 вiд 17.03.2015р.).

Пiдстава прийняття рiшення: Пункт 18 частини 2 статтi 33 Закону України 
«Про акцiонернi товариства», пiдпункт 16 пункту 11.2 Статуту 
ПрАТ «КИЇВТРАНС ЕКСПЕДИЦIЯ».

Базильчук Вiктор Леонiдович (згоди на розкриття паспортних даних по-
садовою особою не надано) припинив повноваження Голови (члена) На-
глядової ради ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦIЯ».

Розмiр пакета акцiй емiтента, який належить посадовiй особi, становить 
48.19%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа 
не має.

Змiни у персональному складi посадових осiб зумовленi необхiднiстю 
оновлення складу Наглядової ради ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦIЯ» з 
метою виконання вимог абзацу 5 частини 2 статтi 32, абзацу 1 та абзац 2 
частини 1 статтi 53 Закону України «Про акцiонернi товариства».

Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi: з 
22.08.2014р. по 02.03.2018р. 

02.03.2018р. Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «КИЇВТРАНС-
ЕКСПЕДИЦIЯ» прийнято рiшення (протокол №1/2018 вiд 02.03.2018р.) про 
припинення повноважень членiв Наглядової ради ПрАТ «КИЇВТРАНС-
ЕКСПЕДИЦIЯ», обраних рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол 
№ 2/2014 вiд 22 серпня 2014 року). 

Пiдстава прийняття рiшення: Пункт 18 частини 2 статтi 33 Закону України 
«Про акцiонернi товариства», пiдпункт 16 пункту 11.2 Статуту 
ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦIЯ».

Базильчук Вiктор Леонiдович (згоди на розкриття паспортних даних по-
садовою особою не надано) припинив повноваження члена Наглядової ради 
ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦIЯ».

Розмiр пакета акцiй емiтента, який належить посадовiй особi, становить 
48.19%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа 
не має.

Змiни у персональному складi посадових осiб зумовленi необхiднiстю 
оновлення складу Наглядової ради ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦIЯ» з 
метою виконання вимог абзацу 5 частини 2 статтi 32, абзацу 1 та абзац 2 
частини 1 статтi 53 Закону України «Про акцiонернi товариства».

Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi: з 
22.08.2014р. по 02.03.2018р. 

02.03.2018р. Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «КИЇВТРАНС-
ЕКСПЕДИЦIЯ» прийнято рiшення (протокол №1/2018 вiд 02.03.2018р.) про 
припинення повноважень членiв Наглядової ради ПрАТ «КИЇВТРАНС-
ЕКСПЕДИЦIЯ», обраних рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол 
№  2/2014 вiд 22 серпня 2014 року).

Пiдстава прийняття рiшення: Пункт 18 частини 2 статтi 33 Закону України 
«Про акцiонернi товариства», пiдпункт 16 пункту 11.2 Статуту ПрАТ «КИЇВТРАНС-
ЕКСПЕДИЦIЯ».

Базильчук Наталiя Володимирiвна (згоди на розкриття паспортних даних 
посадовою особою не надано) припинила повноваження члена Наглядової 
ради ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦIЯ».

Розмiр пакета акцiй емiтента, який належить посадовiй особi, становить 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа 

не має.
Змiни у персональному складi посадових осiб зумовленi необхiднiстю 

оновлення складу Наглядової ради ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦIЯ» з 
метою виконання вимог абзацу 5 частини 2 статтi 32, абзацу 1 та абзац 2 
частини 1 статтi 53 Закону України «Про акцiонернi товариства».

Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi: з 
22.08.2014р. по 02.03.2018р. 

02.03.2018р. Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «КИЇВТРАНС-
ЕКСПЕДИЦIЯ» прийнято рiшення (протокол №1/2018 вiд 02.03.2018р.) про 
припинення повноважень членiв Наглядової ради ПрАТ «КИЇВТРАНС-
ЕКСПЕДИЦIЯ», обраних рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол 
№ 2/2014 вiд 22 серпня 2014 року).

Пiдстава прийняття рiшення: Пункт 18 частини 2 статтi 33 Закону України 
«Про акцiонернi товариства», пiдпункт 16 пункту 11.2 Статуту ПрАТ «КИЇВ-
ТРАНС ЕКСПЕДИЦIЯ».

Тимошенко Тарас Юрiйович (згоди на розкриття паспортних даних по-
садовою особою не надано) припинив повноваження члена Наглядової ради 
ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦIЯ».

Розмiр пакета акцiй емiтента, який належить посадовiй особi, становить 
48.19%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа 
не має.

Змiни у персональному складi посадових осiб зумовленi необхiднiстю 
оновлення складу Наглядової ради ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦIЯ» з 
метою виконання вимог абзацу 5 частини 2 статтi 32, абзацу 1 та абзац 2 
частини 1 статтi 53 Закону України «Про акцiонернi товариства».

Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi: з 
22.08.2014р. по 02.03.2018р. 

02.03.2018р. Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «КИЇВТРАНС ЕКСПЕДИ-
ЦIЯ» прийнято рiшення (протокол №1/2018 вiд 02.03.2018р.) про обрання членiв 
Наглядової ради ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦIЯ», обраних рiшенням Загаль-
них зборiв акцiонерiв (протокол № 2/2014 вiд 22 серпня 2014 року).

Пiдстава прийняття рiшення: Пункт 17 частини 2 статтi 33 Закону України 
«Про акцiонернi товариства», пiдпункт 15 пункту 11.2 Статуту ПрАТ «КИЇВ-
ТРАНС ЕКСПЕДИЦIЯ».

Базильчук Вiктор Леонiдович (згоди на розкриття паспортних даних по-
садовою особою не надано) обрано членом Наглядової ради ПрАТ «КИЇВ-
ТРАНСЕКСПЕДИЦIЯ».

Розмiр пакета акцiй емiтента, який належить посадовiй особi, становить 
48.19%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа 
не має.

Змiни у персональному складi посадових осiб зумовленi необхiднiстю 
оновлення складу Наглядової ради ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦIЯ» з 
метою виконання вимог абзацу 5 частини 2 статтi 32, абзацу 1 та абзац 2 
частини 1 статтi 53 Закону України «Про акцiонернi товариства».

Члена Наглядової ради ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦIЯ» обрано строком 
на три роки. 

Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: консультант з 
зовнiшньоекономiчних питань ТОВ «Торговий Дiм «Свiт-Агро», член (Голова) 
Наглядової ради ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦIЯ».

Посадова особа є акцiонером ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦIЯ».
02.03.2018р. Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «КИЇВТРАНС  ЕКСПЕДИ-

ЦIЯ» прийнято рiшення (протокол №1/2018 вiд 02.03.2018р.) про обрання членiв 
Наглядової ради ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦIЯ», обраних рiшенням Загаль-
них зборiв акцiонерiв (протокол № 2/2014 вiд 22 серпня 2014 року).

Пiдстава прийняття рiшення: Пункт 17 частини 2 статтi 33 Закону України 
«Про акцiонернi товариства», пiдпункт 15 пункту 11.2 Статуту 
ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦIЯ».

Базильчук Наталiя Володимирiвна (згоди на розкриття паспортних даних 
посадовою особою не надано) обрано членом Наглядової ради 
ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦIЯ».

Розмiр пакета акцiй емiтента, який належить посадовiй особi, становить 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа 

не має.
Змiни у персональному складi посадових осiб зумовленi необхiднiстю 

оновлення складу Наглядової ради ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦIЯ» з 
метою виконання вимог абзацу 5 частини 2 статтi 32, абзацу 1 та абзац 2 
частини 1 статтi 53 Закону України «Про акцiонернi товариства».

Члена Наглядової ради ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦIЯ» обрано строком 
на три роки. 

Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: член Наглядо-
вої ради ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦIЯ».

Посадова особа є представником групи акцiонерiв ПрАТ «КИЇВТРАНС-
ЕКСПЕДИЦIЯ» (групи акцiонерiв 2 фiзичних осiб).

02.03.2018р. Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «КИЇВТРАНС ЕКСПЕДИЦIЯ» 
прийнято рiшення (протокол №1/2018 вiд 02.03.2018р.) про обрання членiв На-
глядової ради ПрАТ «КИЇВТРАНС ЕКСПЕДИЦIЯ», обраних рiшенням Загальних 
зборiв акцiонерiв (протокол № 2/2014 вiд 22 серпня 2014 року).

Пiдстава прийняття рiшення: Пункт 17 частини 2 статтi 33 Закону України 
«Про акцiонернi товариства», пiдпункт 15 пункту 11.2 Статуту ПрАТ «КИЇВ-

приватне аКцiонерне товариСтво «КиЇвтранСеКСпедицiя»
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ТРАНС ЕКСПЕДИЦIЯ».
Тимошенко Тарас Юрiйович (згоди на розкриття паспортних даних по-

садовою особою не надано) обрано членом Наглядової ради 
ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦIЯ».

Розмiр пакета акцiй емiтента, який належить посадовiй особi, становить 
48.19%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа 
не має.

Змiни у персональному складi посадових осiб зумовленi необхiднiстю 
оновлення складу Наглядової ради ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦIЯ» з 
метою виконання вимог абзацу 5 частини 2 статтi 32, абзацу 1 та абзац 2 
частини 1 статтi 53 Закону України «Про акцiонернi товариства».

Члена Наглядової ради ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦIЯ» обрано строком 

на три роки. 
Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: начальник 

вiддiлу обробки первинної iнформацiї Довiрче товариство «Разноекспорт-
Траст», член Наглядової ради ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦIЯ».

Посадова особа є акцiонером ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦIЯ».
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 Прядка Сергiй Iванович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 03.03.2018
(дата)

приватне акціонерне товариство «прожектор» (код за ЄДРПОУ 
14307825), місцезнаходження: Україна, 11603, Житомирська обл., м. Малин, 
вул. Володимирська, буд. 36 (надалі – Товариство) повідомляє Вас, що 
20 квітня 2018 року за адресою: Житомирська обл., м. малин, вул. во-
лодимирська, буд. 36, актова зала прат «прожектор» відбудуться чер-
гові загальні збори акціонерів Товариства (надалі – загальні збори). по-
чаток загальних зборів о 12 год. 00 хв. Реєстрація акціонерів та їх 
представників для участі у загальних зборах відбудеться 20 квітня 2018 року 
за місцем проведення загальних зборів, початок реєстрації о 10 год. 00 хв., 
закінчення реєстрації о 11 год. 30 хв. Перелік акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 16 квітня 2018 
року. 

перелік питань, включених до проекту порядку денного загальних 
зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання головуючого загальними зборами та секретаря загальних 

зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних 
зборів акціонерів.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу 
за 2017 рік, звіту Наглядової ради за 2017 рік, звіту та висновків Ревізійної 
комісії за 2017 рік. 

4. Затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2017 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами 

роботи в 2017 році.
6. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться 

з головою і членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевка-
заних договорів.

Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонеру необхідно мати та 
надати під час проходження реєстрації паспорт або інший документ, що 
посвідчує особу; для представника акціонера – документ, що посвідчує осо-
бу, та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства 
України. 

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість 
ознайо ми тися з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час 
підготовки до загальних зборів, та з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку ден ного, за місцезнаходженням Товариства: 
Україна, 11603, Житомирська обл., м. Малин, вул. Володимирська, буд. 36 
(в приймальні Товариства, кабінет №1) у робочі дні, робочий час з 10-00 
годин до 16-00 годин; в день проведення загальних зборів – також у місці їх 
проведення за адресою: Житомирська обл., м. Малин, вул. Володимир-
ська буд. 36, актова зала ПрАТ «Прожектор». Особа, відповідальна за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами: головний бухгалтер Мерен-
кова Лідія Миколаївна. 

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвер-
тій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщено на 
власному веб-сайті Товариства за адресою www.projektor.ho.ua.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів акціонери відповідно до статті 36 Закону 
України «Про акціонерні товариства» мають права ознайомитися з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (а в день 
проведення загальних зборів - також у місці їх проведення), з формою бю-
летеня для голосування, а також надавати Товариству письмові запитання 
щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та 
порядку денного Загальних зборів. Товариство до початку загальних зборів 
надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, 
включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денно-
го загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Відповідно до 
статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має 
право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку ден-

ного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загаль-
них зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства - не 
пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. 

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

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідо-
млення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій складає 
117074600 простих іменних штук, загальна кількість голосуючих акцій скла-
дає 97181081 простих іменних штук.

Телефон для довідок (04133) 5-26-48, 5-27-01.

перелік питань разом з проектом рішень  
(крім кумулятивного голосування) 

щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
питання №1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціо-

нерів. проект рішення: Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб (голо-
ви та двох членів лічильної комісії), головою лічильної комісії обрати Лебе-
ду Світлану Володимирівну, членами лічильної комісії обрати Копецьку 
Ірину Юріївну та Зіневич Інну Іванівну.

питання №2. Обрання головуючого загальними зборами та секретаря 
загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведен-
ня загальних зборів акціонерів. проект рішення: Обрати головуючим за-
гальними зборами акціонерів Калацького Олександра Васильовича, обрати 
секретарем загальних зборів акціонерів Базилюк Ніну Григорівну. Затверди-
ти тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитан-
ня – до 2 хвилин, збори проводити без перерви.

питання №3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконав-
чого органу за 2017 рік, звіту Наглядової ради за 2017 рік, звіту та висновків 
Ревізійної комісії за 2017 рік. проект рішення: Затвердити звіт виконавчого 
органу (генерального директора) за 2017 рік, затвердити звіт Наглядової 
ради за 2017 рік, затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства 
за 2017 рік. Визнати роботу Наглядової ради, виконавчого органу (генераль-
ного директора), Ревізійної комісії Товариства в 2017 році задовільною.

питання №4. Затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2017 
рік. проект рішення: Затвердити баланс та річний звіт Приватного акціо-
нерного товариства «Прожектор» за 2017 рік.

питання №5. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за 
результатами роботи в 2017 році. проект рішення: Чистий прибуток Това-
риства в розмірі 680 тис. грн., отриманий за результатами роботи підпри-
ємства в 2017 році, направити на розвиток підприємства.

питання №6. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
У відповідності з чинним законодавством проект рішення з цього питан-

ня не наводиться, так як рішення з даного питання приймається шляхом 
кумулятивного голосування.

питання №7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що 
укладатимуться з головою і членами Ревізійної комісії Товариства, встанов-
лення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на під-
писання вищевказаних договорів. проект рішення: Затвердити умови 
цивільно-правових договорів поданих на розгляд загальним зборам акціо-
нерів, що укладатимуться з обраними членами Ревізійної комісії Товариства. 
Встановити, що члени Ревізійної комісії Товариства виконуватимуть покла-
дені на них функції безоплатно. Уповноважити генерального директора 
Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними члена-
ми Ревізійної комісії Товариства.

приватне аКцІонерне товариСтво «проЖеКтор»
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повІдомлення
Приватне акціонерне товариство «Швейна фабрика «Прометей», 

Закарпатська обл., м. Хуст , вул. Духновича , будинок 2 , доводить до 
відома всіх акціонерів, що «20 » квітня 2018 р. , о 14.00 годині , за 
адресою Закарпатська обл., м. Хуст , вул. духновича, будинок- 2, 
в кабінеті наглядової ради ат «прометей» відбудуться загальні 
збори акціонерів АТ «Прометей». Реєстрація акціонерів для участі у 
загальних зборах здійснюється з 12.00 до 14.00 годин, дата складання 
переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 
24.00 година 16 квітня 2018 року.

перелік питань проекту порядку денного , разом з проектом рішень 
щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного , 

наступний: -
Перелік питань проекту порядку 
денного що виносяться на голосуван-
ня 

Проекти рішень щодо кожного з 
питань включених до проекту 
порядку денного, що виносить-
ся на голосування.

1- Обрання лічильної комісії загальних 
зборів акціонерів АТ «Прометей»

Обрати членом лічильної 
комісії 
Кіндрацьку Оксану Федорівну
Обрати членом лічильної 
комісії 
Гомечко Івана Івановича
Обрати членом лічильної 
комісії 
Борзуніну Тетьяну Іванівну
Обрати членом лічильної 
комісії 
Ходанич Тетьяну 
Олександрівну

2- Звіт наглядової ради , виконавчого 
органу та ревізійної комісії про 
результати діяльності за 2017 рік. 
Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту наглядової ради, звіту 
виконавчого органу, та звіту ревізійної 
комісії,- затвердження заходів за 
результатами розгляду цих звітів.

Звіт наглядової ради взяти до 
уваги,заходи, 
запропоновані у звіті наглядової 
ради, - затвердити
Звіт виконавчого органу взяти 
до уваги, заходи,запропоновані 
у звіті виконавчого органу,-
затвердити.
Звіт ревізійної комісії взяти до 
уваги, заходи, запропоновані у 
звіті ревізійної комісії,-
затвердити. 

 3- Затвердження річного звіту 
АТ «Прометей»за 2017 рік.

Річний звіт затвердити 

4- Розподіл прибутку і збитків 
АТ «Прометей» за 2017 рік з урахуван-
ням вимог,передбачених законом. 

 50% прибутку направити на 
поповнення оборотних активів , 
а 50% на виплату дивідендів
100% прибутку направити на 
поповнення оборотних активів.

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

Висновки зовнішнього аудиту 
взяти до уваги, заходи 
запропоновані у висновках 
зовнішнього аудиту,- 
затвердити. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного; - 13592338.smida.gov.ua 

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів 
до дати проведення загальних зборів АТ «Прометей» надає акціонерам 
можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, в робочі дні та в робочий час в кабі-
неті генерального директора АТ «Прометей» а в день проведення за-
гальних зборів - також у місці їх проведення звернувшись до генераль-
ного директора АТ «Прометей», який є особою відповідальною за 
ознайомлення акціонерів з матеріалами до зборів.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідо-
млення про проведення загальних зборів загальна кількість акцій скла-
дає - 2043741 штук, а загальна кількість голосуючих акцій складає - 
1750141 штук.

Для участі в загальних зборах акціонер повинен надати документ 
що посвідчує особу, а представник акціонера,-довіреність на право 

представляти акціонера на зборах.
Представником акціонера- фізичної особи на загальних зборах ак-

ціонерного товариства може бути інша фізична особа.
Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть 

бути представниками інших акціонерів товариства на загальних збо-
рах.

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

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, 
видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими по-
садовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвід-
чуватися депозитарною установою у встановленому Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. 

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

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосу-
вання на загальних зборах декільком своїм представникам.

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

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

Усі проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денно-
го загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш 
як 5 відсотками акцій товариства

Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню 
проведення загальних зборів, товариство розміщує на власному веб-
сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій 
станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах

Акціонерне товариство до початку загальних зборів надає простими 
листами письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо 
питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та 
порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. 
Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі 
запитання однакового змісту.

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

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 
загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до скла-
ду органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення 
загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту 
порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 
Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного 
товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований 
кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що канди-
дат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного ди-
ректора.

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

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або 
більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включен-
ню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішен-
ня наглядової ради про включення питання до проекту порядку денно-
го не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту 
порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

Акціонери мають повний обсяг прав та повноважень передбачений 
статтями 36 та 38 Закону України про акціонерні товариства.

З повагою  адміністрація ат *прометей*

приватне аКцІонерне товариСтво  
«Швейна фаБриКа «прометей»
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приватне аКцІонерне товариСтво «аптеКа «первоцвІт»
(Далі - ПрАТ «АПТЕКА «ПЕРВОЦВІТ», Товариство, код за ЄДРПОУ 

03397334, місцезнаходження: Україна, 17500, Чернігівська область, 
місто Прилуки, вулиця Костянтинівська, будинок 117)

повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться «29» квітня 2018 року о 10 годині 00 хвилин (Далі – чергові 
Загальні збори) за адресою: Україна, 17500, Чернігівська область, місто 
прилуки, вулиця Костянтинівська, будинок 117, адміністративне при-
міщення прат «аптеКа «первоцвІт», кабінет директора товари-
ства.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) Товариства для участі 
у чергових Загальних зборах здійснюватиметься «29» квітня 2018 року з 
09:00 год. до 09:50 год. за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових 
Загальних зборах – 24.04.2018р. (станом на 24 годину)

проеКт порядКУ денноГо:
1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення 

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

діяльності Товариства за 2017 рік та визначення основних напрямків ді-
яльності на 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ди-
ректора.

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

4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 
31.12.2017р.

5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 
рік.

6. Припинення повноважень членів Наглядової ради товариства та об-
рання членів Наглядової Ради товариства ,затвердження умов цивільно – 
правових або трудових договорів ,що укладаються з ними .Обрання особи 
яка уповноважується на підписання цих договорів з Членам наглядової 
ради 

7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 
можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати 
прийняття такого рішення.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
прат «аптеКа «первоцвІт» (тис. грн.)

найменування показника період
2017рік 2016 рік

Усього активів 558,9 775,2
Основні засоби 146,3 146,3
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 371.8 600,9
Сумарна дебіторська заборгованість 5,5 15,0
Грошові кошти та їх еквіваленти - -
Нерозподілений прибуток -154 -17,4

Власний капітал 46,4 44,4
Статутний капітал 59,8 59,8
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 512,5 730,8
Чистий прибуток (збиток) 2,0 3,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 59814 59814
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 5

Під час підготовки до чергових Загальних зборів, акціонери Товариства 
можуть ознайомитися з матеріалами та документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні (понеділок – 
п’ятниця), робочий час (з 09:00 до 17:00 (обідня перерва з 12:00 до 13:00) 
за місцезнаходженням Товариства: Україна, 17500, Чернігівська область, 
місто Прилуки, вулиця Костянтинівська, будинок 117, адміністративне при-
міщення ПрАТ «АПТЕКА «ПЕРВОЦВІТ», кабінет Директора Товариства, а в 
день проведення чергових Загальних зборів – також у місці їх проведення 
з 09:00 год. до 10:00 год. Посадова особа Товариства, відповідальна за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Товариства Ра-
кетський О.А.

Адреса власної веб-сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена інфор-
мація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного: pervocvit.pat.ua.

Для участі в чергових Загальних зборах акціонерам при собі мати пас-
порт, для представника акціонера крім паспорта – довіреність на право 
участі та голосування на Загальних зборах, оформлена згідно вимог діючо-
го законодавства України.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», 
кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства та проектів 
рішень із запропонованих питань, а також щодо нових кандидатів до 
складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кіль-
кісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 
20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кан-
дидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати 
проведення Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного 
Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначен-
ням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу 
та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або 
проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать 
кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Това-
риства.

Телефон для довідок: (04637) 3-29-23
наглядова рада прат «аптеКа «первоцвІт»

приватне аКцІонерне товариСтво «аптеКа «первоцвІт»

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 
"БiлоцинК"

2. Код за ЄДРПОУ 19406472
3. Місцезнаходження 09154, Київська обл.

Бiлоцеркiвський район  
с.Мала Сквирка, Городиська

4. Міжміський код, телефон та факс (04563)25646 (04563)25632
5. Електронна поштова адреса aobelocink@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації

htt// belotzink.ru

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

ii. текст повідомлення
Пiдстава для припинення повноважень- надходження заяви Грушi Дми-

тра Богдановича вiд 13.02.2018 року про складення повноважень члена 
Наглядової ради ПрАТ «Бiлоцинк» Грушi Дмитра Богдановича з 05.03.2018 

року, без прийняття рiшення вiдповiдним органом управлiння емiтента.
Iнформацiя про посадову особу:Груша Дмитро Богданович.Особа не 

надала згоди на розкриття власних паспортних данних. Акцiями товариства 
не володiє.

Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб- припинен-
ня повноважень члена Наглядової ради

ПрАТ «Бiлоцинк» вiдповiдно до положень Статуту ПрАТ «Бiлоцинк»та 
Положення «Про Наглядову раду ПрАТ 

«Бiлоцинк»у зв`язку iз складанням членом Наглядової ради власних 
повноважень за власним бажанням,згiдно

Заяви про складення повноважень члена Наглядової ради 
ПрАТ «Бiлоцинк» вiд13.02.2018 року.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, протягом якого така особа перебувала на посадi з 14.11.2012 по 

04.03.2018 (включно).
Замiсть звiльненої особи (повноваження якої припинено) нiкого не при-

значено (не обрано) на посаду.
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 Мiщенко Микола Вiкторовiч
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 05.03.2018
(дата)

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

приватне аКцІонерне товариСтво  
«СвС-днІпро»

повідомлення про проведення загальних зборів
(код за ЄДРПОУ: 00132807)

до уваги акціонерів приватного акціонерного товариства «СвС - дніпро» 
(код ЄДРПОУ 00132807, адреса: 07300, Київська обл., м. Вишгород,  

вул. Шкільна, 4) 
Чергові річні загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 16 квітня 

2018 року о 18-00 годині за адресою: м. Київ, вул. промислова, 4-а, кім. 1
порядок денний:

1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів.
2. Про затвердження складу лічильної комісії.
3. Про затвердження процедури проведення зборів.
4. Про затвердження звіту Директора ПрАТ «СВС-Дніпро» про результа-

ти фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
5. Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік. Затвердження висновку Ревізо-

ра по річній звітності та балансу Товариства за 2017 рік.
6. Розгляд та затвердження висновку аудитора про перевірку річної фі-

нансової звітності Товариства за 2017 рік.
7. Затвердження бухгалтерського звіту та розподіл прибутку (збитків) 

Товариства за 2017 рік.
оСновнІ поКаЗниКи фІнанСово-ГоСподарСЬКоЇ дІялЬноСтІ 

пІдприЄмСтва (тис.грн.)

Найменування показника
Звітний 
період
2017

Попередній 
період
2016

Усього активів 294776 268797
Основні засоби 23762 21238

Довгострокові фінансові інвестиції 34821 12821
Запаси 16303 11172
Сумарна дебіторська заборгованість 222389 201141
Грошові кошти та їх еквіваленти 66 31860
Нерозподілений прибуток 176329 198161
Власний капітал 177100 198932
Статутний капітал 771 771
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 117676 69865
Чистий прибуток (збиток) 11909 155539
Середньорічна кількість акцій (шт.) 15412 15412
Кількість власних акцій, викуплених протягом періо-
ду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 74 77
Право на участь у Загальних зборах мають акціонери, яких внесено до пере-

ліку акціонерів ПрАТ «СВС-Дніпро» станом на 24.00 годину «10» квітня 2018 року.
Реєстрація акціонерів (їх представників) відбуватиметься за місцем про-

ведення зборів з 17.30 до 17.45 за київським часом 16 квітня 2018 року.
Учаснику зборів необхідно мати при собі паспорт або документ, що по-

свідчує особу; довіреність на право представляти інтереси акціонера або 
групи акціонерів (якщо це необхідно).

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, у робочі дні та в робочий час за адресою: 
Київська обл., м. Вишгород, вул. Шкільна, 4, кім.1 тел. (044) 545-71-24. Посадо-
ва особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – 
Директор Товариства. Довідки за телефоном: (044) 545-71-24. 

директор  м.в. Кравченко

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 «СтраХова КомпанІя «дІ’лайф»
2. Код за ЄДРПОУ: 31623500
3. Місцезнаходження: 03035 м.Київ, МИТРОПОЛИТА ВАСИЛЯ ЛИПКІВ-

СЬКОГО, будинок 45
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 275-06-40, -
5. Електронна поштова адреса: info@d-life.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 
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 
За даними реєстру, складеного ПАТ «НДУ» станом на 26.02.2018 р. від-

булись зміни у складі власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків 
простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного това-
риства). Дата вчинення дії (дата отримання реєстру в ПАТ «НДУ») : 
02.03.2018 р. Власник: Приватне акціонерне товариство «Страхова компа-
нія «ВУСО» ( код ЄДРПОУ 31650052; місцезнаходження: 03680, м. Київ, 
вул. Казимiра Малевича, буд.31). Розмiр частки акцiонера в загальнiй 
кiлькостi акцiй до змiни розмiру пакета акцiй: 66,666666 %.

Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни 
розмiру пакета акцiй: 66,666666 %. Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi 
акцiй пiсля змiни розмiру пакета акцiй: 0 %. Розмiр частки акцiонера в загальнiй 
кiлькостi голосуючих акцiй пiсля змiни розмiру пакета акцiй: 0 %.

iii. підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

2. Голова правління  дуб Ю. І. 03.03.2018

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

емітента 
i. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КУЛЕВЧАНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»

2. Код за ЄДРПОУ: 00955437
3. Місцезнаходження: 68261 Одеська область, Саратський район, село 

Кулевча, вулиця Болгарська, будинок 166
4. Міжміський код, телефон та факс: (04848)2-23-34 (04848)2-16-78
5. Електронна поштова адреса: kulevcha@usilos.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: kulevcha-khp.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення:Зміна 
складу посадових осіб емітента

ii. текст повідомлення 
Товариство 06.03.2018 року отримало від акціонера – Приватне товари-

ство з обмеженою відповідальністю «РЕНЕСКО Б.В.» письмове повідом-
лення про заміну представника, у зв’язку з чим припинено повноваження 
члена Наглядової ради Струкова Бориса Вікторовича. Підстава такого рі-
шення: письмове повідомлення акціонера - Приватне товариство з обмеже-
ною відповідальністю «РЕНЕСКО Б.В.» від 20.02.2018 р. Згоди на розкрит-

тя паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа пере-
бувала на посаді члена Наглядової ради Товариства з 19.04.2016 р. Акціями 
Товариства не володіє.

Товариство 06.03.2018 року отримало від акціонера - Приватне товари-
ство з обмеженою відповідальністю «РЕНЕСКО Б.В.» письмове повідом-
лення про заміну представника, у зв’язку з чим Грабовська Ірина Валеріїв-
на набула повноваження члена Наглядової ради. Підстава такого рішення: 
письмове повідомлення акціонера - Приватне товариство з обмеженою 
відповідальністю «РЕНЕСКО Б.В.» від 20.02.2018 р. Згоди на розкриття 
паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано, - до припи-
нення повноважень діючого складу членів Наглядової ради. Акціями Това-
риства не володіє. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом 
останніх п’яти років, - старший юрист, юрист.

iii. підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
Директор Редя Ю.А.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

(дата) 

приватне аКцІонерне товариСтво «КУлевЧанСЬКий КомБІнат ХлІБопродУКтІв»
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Приватне акціонерне товариство «Шосткинська телекомпанія «Телеком-
Сервіс» (місцезнаходження якого: 41100, Сумська обл., місто Шостка, вули-
ця Короленка, 33-а) повідомляє про проведення річних (чергових) за-
гальних зборів акціонерів 11 квітня 2018 року о 17 год. 00 хв. за адресою: 
41100, Україна, Сумська область, місто Шостка, вулиця Короленка, 33-а 
(приймальня директора на 4-му поверсі будинку). Реєстрація акціонерів 
для участі у загальних зборах відбудеться 11 квітня 2018 року з 16 год.40 хв. 
до 16 год. 50 хв. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах: 04 квітня 2018 року.

перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань 
проекту порядку денного:

Обрання лічильної комісії. 1. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2017 2. 

рік. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізо-3. 

ра за 2017 рік.
Затвердження річних звітів Товариства за 2017 рік 4. 
Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) Товари-5. 

ства по підсумкам роботи за 2017 рік.
Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-6. 

чних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з 
дати прийняття рішення.

проект рішення з питання першого проекту порядку денного: Об-
рати лічильну комісію в складі однієї особи: Ляшенко Віктор Іванович - голо-
ва комісії.

проект рішення з питання другого проекту порядку денного: За-
твердити звіт Директора по підсумкам роботи за 2017 рік.

проект рішення з питання третього проекту порядку денного: За-
твердити звіт та висновки Ревізора по підсумкам роботи за 2017 рік.

проект рішення з питання четвертого проекту порядку денного: 
Затвердити річні звіти ПрАТ «ШТ «ТКС» за 2017 рік.

проект рішення з питання п’ятого проекту порядку денного: Збиток, 
отриманий за результатами діяльності Товариства у 2017 році, покрити за 
рахунок прибутків наступних періодів.

проект рішення з питання шостого проекту порядку денного: По-
передньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчиня-
тися, в тому числі не одноразово, Товариством протягом одного року з дати 
прийняття рішення, а саме:

ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного право- �
чину, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансо-
вої звітності Товариства;

ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину,  �
перевищує 25%, але менша ніж 50% вартості активів за даними останньої 
річної фінансової звітності Товариства;

ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого пра- �
вочину, становить 50% і більше вартості активів за даними останньої річної 
фінансової звітності Товариства;

- значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером направ-
лені на): одержання Товариством у будь-яких фізичних та/або юридичних 
осіб кредитів та/або позик; надання Товариством в заставу та/або іпотеку 
власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцій 
Товариства та/або будь-яких третіх осіб; надання Товариством порук (в тому 
числі майнових порук) для забезпечення кредитних та/або позикових опе-
рацій Товариства та/або будь-яких третіх осіб; страхування майна Товари-
ства; відчуження майна Товариства, що пов’язане із зверненням стягнення 
на предмет застави та/або іпотеки відповідно до умов зазначених право-
чинів застави та/або іпотеки, зокрема, але не виключно, укладання догово-
рів кредиту, страхування, застави та/або іпотеки, поруки (в тому числі май-
нової поруки) із правом наступних застав (перезастав) для забезпечення 
кредитних операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб та інших дого-
ворів, контрактів, угод, правочинів;

- значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером направ-
лені на): придбання або відчуження Товариством рухомого та/або нерухо-
мого майна, продукції, цінних паперів, майнових та немайнових прав, зо-
крема, але не виключно, укладання, договорів поставки, купівлі-продажу, 
міни, комісії та інших договорів, контрактів, угод, правочинів;

- значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером направ-
лені на): сумісну діяльність, надання та/або отримання послуг, зокрема, але 
не виключно, укладання, договорів про спільну діяльність, підряду, послуг, 
оренди, суперфіцію, правочини щодо реконструкції, знесення, поділу, виді-
лу нерухомого майна Товариства та інших договорів, контрактів, угод, пра-
вочинів;

- будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких 
значних Правочинів або розірвання (припинення) таких значних Правочи-
нів.

Гранична сукупна вартість (сума) всіх вказаних значних правочинів, 
укладених протягом одного року з дати прийняття цього рішення, не може 

перевищувати еквівалент 500 (п’ятсот) мільйонів гривень.
Уповноважити Директора Приватного акціонерного товариства «Шост-

кинська телекомпанія «Телеком-Сервіс» Користіну Ларису Іванівну узгодити 
умови значних правочинів, укласти та підписати значні правочини.

 Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного 
http://shostkaonline.com/, а також інформацію передбаченою ч.4 ст. 35 За-
кону України «Про акціонерні товариства».

 Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Акціонери товариства 
можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, за адресою: 41100, Україна, Сумська область, 
місто Шостка, вулиця Короленка, 33-а, приймальня Директора у робочі дні 
з 9 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин (обідня перерва з 13:00 до 
14:00), а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. 
Відповідальна особа Директор Користіна Лариса Іванівна. Телефон для 
довідок: (05449) 7-07-49.

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, акці-
онері мають права передбачені ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні 
товариства», зокрема: 

до дати проведення загальних зборів акціонери мають право ознайоми-
тися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного;

кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а 
також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. 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. Пропо-
зиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні 
містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції вносяться з 
урахуванням вимог встановлених ст. 38 Закону України «Про акціонерні 
товариства».

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а 
представникам акціонерів паспорт та довіреність на право представляти 
інтереси акціонерів на загальних зборах. Довіреність на право участі та 
голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчуєть-
ся нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні 
дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановлено-
му 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 голо-
сування на загальних зборах акціонерного товариства може містити за-
вдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних 
зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно про-
голосувати. 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 роз-
суд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосуван-
ня на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має 
право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на за-
гальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право 
участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на 
цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого 
представника, згідно норм встановлених ст. 39 Закону України «Про акці-
онерні товариства».

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 820,4 788,2
Основні засоби (за залишковою вартістю) 407,4 415,8
Запаси 156,6 143,1
Сумарна дебіторська заборгованість 227,3 179,4
Гроші та їх еквіваленти 29,1 49,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 300,5 391,3
Власний капітал 439,7 530,5
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 1,0 1,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 380,7 257,7
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -90,9 -136,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 100 100
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-0,9 -1,36

директор (підписано)  Користіна лариса Іванівна.

приватне аКцІонерне товариСтво  
«ШоСтКинСЬКа телеКомпанІя «телеКом-СервІС»
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приватне аКцІонерне товариСтво
«треСт КиЇвСпецБУд» (далі за текстом –товариство)

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 04012744,
місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Спаська, 31-Б,  

тел. (044) 425-66-45, 425-01-89 
повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів 

акціонерів, які відбудуться:
«26» квітня 2018 року о 16:00 год. за адресою:  

м. Київ, вул. Спаська, 31-Б, 2-й поверх зал засідань
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників здійснювати-

меться з 15:00 год. до 15:45 год. за місцем проведення зборів.
Перелік акціонерів, які мають право на участь в чергових (річних)

загальних зборах складатиметься станом на 24 год. 20 квітня 2018р.
проеКт порядКУ денноГо  

(перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Про обрання лічильної комісії, прийняття рішення про припинення 

повноважень лічильної комісії. 
2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів, затвердження 

порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
3. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на 

загальних зборах.
4. Звіт Наглядової ради ПрАТ «Трест Київспецбуд» про результати ді-

яльності Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами 
його розгляду.

5. Звіт виконавчого органу ПрАТ «Трест Київспецбуд» про результати 
діяльності Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами 
його розгляду.

6. Звіт висновків зовнішнього аудиту про результати діяльності Товари-
ства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

7. Звіт ревізійної комісії ПрАТ «Трест Київспецбуд» про фінансово-
господарську діяльність Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за 
результатами його розгляду.

8. Затвердження фінансової звітності ПрАТ «Трест Київспецбуд» за 2017 рік.
9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 

звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії.
10. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи у 2017 

році.
11. Про надання попередньої згоди на здійснення значних угод (право-

чинів) із зазначенням характеру угод та граничної сукупної вартості, які 
можуть вчинятися Товариством протягом року. 

Для участі в Загальних Зборах акціонерам необхідно мати паспорт, 
уповноваженим представникам акціонерів - паспорт та доручення на 

право представляти інтереси акціонерів на Загальних Зборах, оформле-
не відповідно до вимог чинного законодавства.

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами підготовки до за-
гальних зборів, звернувшись за адресою Товариства (м. Київ, вул. Спась-
ка, 31-Б, к.205) в робочі дні та в робочі години з 8:30 до 13:00 та з 13:30 
до 17:00. Відповідальна особа – Суткович Л.О. Акціонери мають право 
вносити свої пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів та 
проектів рішень не пізніше ніж за 20 днів до їх проведення, а щодо канди-
датів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дня про-
ведення Загальних зборів акціонерів шляхом направлення пропозиції в 
письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який 
її виносить, 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 ак-
ціонером до складу органів товариства.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку ден-
ного http://tksb.kiev.ua

основні показники фінансово-господарської діяльності  
прат «трест Київспецбуд» (тис. грн.)

Найменування показника Звітний 
період

Попередній 
період

Усього активі 58901 60058
Основні засоби (за залишковою вартістю) 46976 47612
Запаси 4329 885
Сумарна дебіторська заборгованість 7305 11215
Грошові кошти та їх еквіваленти 17 64
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 31019 33419
Власний капітал 32742 35142
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 1378 1378
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 5183 5236
Поточні зобов’язання і забезпечення 20976 19680
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -2137 3232
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 5511960 5511960
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) -0,39 0,59

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано 
в бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку» №47 від 07.02.2018 року.

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

Генеральний директор  Борисенко С.І.

приватне аКцІонерне товариСтво «треСт КиЇвСпецБУд»

Приватне акціонерне товариство «Слов’янський крейдо-вапняний завод» 
опублікувало Повідомлення про виникнення особливої інформації, а саме 
відомості про зміну складу посадових осіб в Відомостях Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку №232 від 6 грудня 2017р. В повідом-
ленні не було зазначено адресу сторінки в мережі інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації. Для надання інфор-
мації в повному обсязі товариство повторно публікує Повідомлення про 
виникнення особливої інформації.

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 
«Слов'янський крейдо-вапняний 
завод»

2. Код за ЄДРПОУ 00290587
3. Місцезнаходження 84162, смт. Черкаське, -
4. Міжміський код, телефон та факс 0676216756 -
5. Електронна поштова адреса pratskvz@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.smiz.com.ua

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

ii. текст повідомлення
Згiдно Наказу №63к вiд 30.11.2017р. Приватного акцiонерного товариства 

«Слов'янський крейдо-вапняний завод» надано оплачувану вiдпустку у 
зв'язку з вагiтнiстю та пологами головному бухгалтеру Iсик Людмилi 
Миколаївнi з 01.12.2017р по 05.04.2018р. Яка не володiє часткою у статут-
ному капiталi на момент вiдпустки непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має, на данiй посадi перебуває з 29.09.2009р (загаль-
ний строк займаної посади вiсiм рокiв два мiсяцi один день). Згоди на роз-
криття паспортних даних не надала. Виконуючим обов'язки на перiод 
вiдпустки призначено заступника головного бухгалтера Бутнарь Євгенiю 
Володимирiвну 

Згiдно наказу №63к вiд 30.11.2017р. Приватного акцiонерного товариства 
«Слов'янський крейдо-вапняний завод» призначено виконуючим обов'язки 
головного бухгалтера Бутнарь Євгенiю Володимирiвну на час вiдпустки у 
зв'язку з вагiтнiстю та пологами головного бухгалтера Iсик Людмили Мико-
лаївни з 01.12.2017р по 05.04.2018р. Бутнарь Євгенiя Володимирiвна част-
кою у статутному капiталi не володiє, на час призначення непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не було, попередня посада яку 
займала заступник головного бухгалтера.

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 Стрельцов Володимир Iзосимович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 01.12.2017
(дата)

приватне аКцІонерне товариСтво «Слов’янСЬКий Крейдо-вапняний Завод»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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повідомлення
про проведення річних загальних зборів акціонерів

приватноГо аКцІонерноГо товариСтва 
«КалЬницЬКе СпецІалІЗоване пІдприЄмСтво 

«аГромаШ»
Місцезнаходження Товариства: 22732 Вiнницька область, Iллiнецький 

район, с.Кальник, вул.Ленiна, 192.
Загальні збори відбудуться 12 квітня 2018 р о 13 годині за адресою: 

вiнницька область, iллiнецький район, с.Кальник, вул.ленiна, 192 в 
актовій залі товариства

Реєстрація акціонерів почнеться о 12 год. і закінчиться о 12 год. 45 хв. 
Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах є 24 год. 05.04.2018 р.
Станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлен-

ня про проведення загальних зборів, а саме 14.02.2018 р., загальна кількість 
акцій - 598080 акцій, загальна кількість голосуючих акцій - 598080 акцій.

проект порядку денного :
1. Обрання голови та членів Лічильної комісії з одночасним припиненням 

повноважень попереднього складу Лічильної комісії. 
Проект рішення : обрати Лічильну комісію у складі: голова комісії - Фо-

ростян Раїса Василівна, член комісії: Стойко Меланія Хрусантівна, з одно-
часним припиненням повноважень попереднього складу Лічильної комісії.

2. Звіт Директора Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 
Проект рішення : звіт Директора ПрАТ «КАЛЬНИЦЬКЕ СП «АГРОМАШ» 

за 2017 рік затвердити. Діяльність Директора ПрАТ «КАЛЬНИЦЬКЕ 
СП  «АГРОМАШ» за 2017 рік визнати задовільною

3. Звіт Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення : звіт Наглядової ради за 2017 рік затвердити. Діяльність 

Наглядової ради за 2017 рік визнати задовільною. 
4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за 

результатами його розгляду. 
Проект рішення: затвердити наступні заходи за результатами розгляду 

висновків зовнішнього аудиту: 1. Виправити недоліки, викладені у висновку 
та надані у зауваженнях зовнішнього аудиту. 

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р.
Проект рішення: затвердити річний звіт ПрАТ «КАЛЬНИЦЬКЕ АГРО-

МАШ» за 2017 рік.
6. Затвердження порядку покриття збитків.
Проект рішення: затвердити наступний порядок покриття збитків, отри-

маних Товариством в результаті господарської діяльності: 1) перегляд ціно-
вої політики Товариства.

7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одно-
го року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення: попередньо надати згоду на вчинення значних право-
чинів (ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних 
господарських правочинів, перевищує 50% вартості активів Товариства за 
даними річної фінансової звітності за 2017 рік), які можуть вчинятися Това-
риством у ході його поточної господарської діяльності протягом не більше, 
як одного року з дати прийняття такого рішення ( з дня проведення цих за-
гальних зборів), а саме:
№
П/П

Зазначення характеру 
правочинів, на 

здійснення яких 
надано попереднє 

схвалення

Гранична 
сукупна 
вартість 
правочи-

нів
/тис.грн./

Вартість акти-
вів Товари-
ства за дани-
ми останньої 
річної фінан-
сової звітності

/тис.грн./

Співвідношення гра-
ничної сукупності 
вартості правочинів 
до вартості активів 
Товариства за дани-
ми останньої річної 
фінансової звітності 

/%/
1 Правочини, щодо на-

дання Товариством в 
оренду й експлуатацію 
власного нерухомого 
та рухомого майна.

 350,0  173,6 201,6

8.Надання повноважень Директору Товариства щодо здійснення всіх 
необхідних дій щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних 
правочинів.

Проект рішення: надати повноваження Директору ПрАТ «КАЛЬНИЦЬКЕ 
СП «АГРОМАШ» Вовненку Василю Івановичу щодо здійснення всіх необхідних 
дій щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів.

9. Зміни до статуту ПрАТ «КАЛЬНИЦЬКЕ СП «АГРОМАШ». Затверджен-
ня нової редакції статуту .

Проект рішення: затвердити статут ПрАТ «КАЛЬНИЦЬКЕ СП «АГРО-
МАШ» в новій редакції

10. Затвердження уповноваженої особи для підписання статуту від іме-
ні загальних зборів акціонерів, затвердження уповноваженої особи для 
надання та отримання відповідних документів для реєстрації статуту Това-
риства в новій редакції у державного реєстратора.

Проект рішення : затвердити уповноваженою особою для підписання 

статуту ПрАТ «КАЛЬНИЦЬКЕ СП «АГРОМАШ» в новій редакції від імені 
загальних зборів акціонерів голову цих Загальних зборів акціонерів Аніке-
єнка Олександра Миколайовича. Затвердити уповноваженою особою для 
надання та отримання відповідних документів для реєстрації статуту 
ПрАТ «КАЛЬНИЦЬКЕ СП «АГРОМАШ» в новій редакції у державного реє-
стратора Директора Товариства Вовненка Василя Івановича

11. Затвердження Положення про загальні збори в новій редакції.
Проект рішення: затвердити Положення про загальні збори в новій 

редакції.
Адресою веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з про-

ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного є kagromash.pat.ua

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, акціо-
нери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для підготовки до 
загальних зборів, , за місцезнаходженням Товариства в кімнаті «Бухгалтерія» 
в робочі дні з 9 до 17 години, а в день проведення загальних зборів – також 
у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення 
акціонерів з матеріалами, необхідними для підготовки до загальних зборів 
є Директор Товариства Вовненко Василь Іванович. Акціонерне товариство 
зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів 
щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та 
порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Зміни щодо питань, включених до проекту порядку денного та проектів рі-
шень із запропонованих питань, можуть вноситись акціонерами не пізніше ніж 
за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу 
органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів. Зміни 
до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом вклю-
чення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. 

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше 
відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до про-
екту порядку денного загальних зборів, якщо вони подані з дотриманням 
вимог ст.38 ЗУ «Про акціонерні товариства». Рішення про включення до 
проекту порядку денного пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать 
менше 5 відсотків голосуючих акцій буде прийматись Наглядовою радою 
товариства, у разі подання його з дотриманням вимог ст.38 ЗУ «Про акціо-
нерні товариства». Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції 
до проекту порядку денного надсилається Наглядовою радою акціонеру 
протягом 3-х днів з моменту його прийняття. 

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних 
зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповно-
важена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афі-
лійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства 
на загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника по-
стійно або на певний строк та у будь-який момент відкликати чи замінити 
свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного това-
риства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, ви-
дана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими 
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитар-
ною установою. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах 
від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповнова-
женою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голо-
сування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання 
щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із 
зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під 
час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме 
так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить 
завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосуван-
ня на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати 
довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком 
своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на 
загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, 
який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в 
загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється 
той представник, довіреність якому видана пізніше. До закінчення строку, від-
веденого на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого 
представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган 
акціонерного товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. Реє-
страційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представ-
нику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які 
ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представ-
ника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження пред-
ставника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Для участі у зборах при собі обов»язково необхідно мати: акціо-
нерам — паспорт; для керівника акціонера — юридичної особи: паспорт та 
витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань; для батьків дітей — свідоцтво про 
народження дитини і свій паспорт; представнику акціонера — паспорт і по-
свідчену згідно з чинним законодавством України довіреність на право 
участі та голосування на Загальних зборах. 

Телефон для довідок: 0974915216. 
наглядова рада. 
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Шановні акціонери приватного акціонерного товариства «аттІС» 
(місцезнаходження юридичної особи : Україна, 04108, м. Київ, 

проспект Свободи , буд. 4, кв. 270,
ідентифікаційний код юридичної особи 03574724 )!

Приватне акціонерне товариство «АТТІС» ( надалі ПрАТ «АТТІС» та/або 
Товариство ), в особі Директора Ярко Віктора Митрофановича, повідомляє, 
що річні Загальні збори акціонерів товариства ПрАТ «АТТІС» ( надалі За-
гальні збори) будуть проведені «10» квітня 2018 року о 12 год. 00 хв. за 
фактичним місцезнаходженням товариства : Україна, 04073, м. Київ, 
вул. Куренівська, буд.21, офіс 205.

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

1. Обрання робочих органів зборів, в т.ч. лічильної комісії. Прийняття 
рішень з питань порядку проведення Загальних зборів та порядку та спосо-
бу засвідчення бюлетенів для голосування.

2. Звіт Директора ПрАТ «АТТІС» про результати фінансово-господарської 
діяльності товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту.

3. Затвердження аудитора та аудиторського висновку незалежного ау-
дитора товариства за підсумками діяльності ПрАТ «АТТІС у 2017 році та 
прийняття рішення за наслідками розгляду висновку.

4. Звіт та висновки Ревізора ПрАТ «АТТІС» за підсумками діяльності 
товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду зві-
ту.

5. Затвердження річного звіту ПрАТ «АТТІС» за 2017 рік ( річних резуль-
татів фінансово-господарської діяльності: балансу та звіту про фінансові 
результати).

6. Розподіл прибутку чи покриття збитків за підсумками діяльності Това-
риства у 2017 році.

7. Визначення основних напрямків діяльності акціонерного Товариства 
на 2018 рік.

8. Про схвалення значних правочинів Товариства. 
9. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства прат «аттІС » (тис.грн)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 3110,5 4049,2
Основні засоби (за залишковою вартістю ) 93,9 90,2
Запаси 1883,4 2164,5
Сумарна дебіторська заборгованість 850,5 989,0
Гроші та їх еквіваленти 74,4 662,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1681,7 1939,3
Власний капітал 1709,0 1966,6
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 27,3 27,3

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0,0 0,0
Поточні зобов'язання і забезпечення 1386,1 2082,6
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -257,5 683,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 27295 27295
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-9,4354 25,0189

Реєстрація акціонерів або їх уповноважених представників для участі у 
Загальних зборах акціонерів проводитиметься за фактичним місцезнахо-
дженням Товариства у місці проведення Загальних зборів акціонерів «10» 
квітня 2018 року з 10 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв. на підставі переліку акціо-
нерів, які мають право на участь у Загальних зборах . Дата складання пере-
ліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів – 
«03» квітня 2018 р. ( на 24 годину 00 хвилин).

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: від дати надіслання 
цього повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів до дати 
проведення Загальних зборів, акціонер має право, а Товариство надає ак-
ціонерам можливість, ознайомитись з документами, проектами документів 
(проекти рішень) необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного зборів за фактичним місцезнаходженням Товариства:Україна, 04073 , 
м. Київ , вул. Куренівська, буд.21, офіс 205 , у робочі дні з понеділка по 
п'ятницю, у робочий час з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. ( перерва з 13 год. 
00 хв. до 14 год. 00 хв. ), а в день проведення Загальних зборів – у місці їх 
проведення : Україна, 04073 , м. Київ , вул. Куренівська, буд.21, офіс 205. 
Посадовою особою Товариства , відповідальною за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами є Директор - Ярко Віктор Митрофанович . Для 
ознайомлення з документами акціонерам та/або їх уповноваженим пред-
ставникам необхідно мати документ, що посвідчує особу, та документ, що 
посвідчує повноваження представника акціонера. Кожний акціонер має 
право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного За-
гальних зборів акціонерного товариства у порядку встановленому ЗУ «Про 
акціонерні товариства» . 

Для участі у Загальних зборах акціонерів учасникам (акціонерам) необ-
хідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціо-
нерів (довірених осіб) - довіреність на право участі у Загальних зборах та 
голосування, оформлену у відповідності до законодавства України і доку-
мент, який посвідчує особу.

Адреса власного веб-сайту , на якому розміщено інформацію з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань , включених до проекту порядку денного: 
www.prat-attis.sytto.com

Довідки за телефоном: +38 (044) 467-66-02, (044) 467-66-04.
Одноосібний виконавчий орган – 
Директор ПрАТ «АТТІС »_______________ Ярко Віктор Митрофанович
   /підпис/  «13» лютого 2017 р.
   М.П

Шановні акціонери 

приватноГо аКцІонерноГо товариСтва «аттІС»

приватне аКцІонерне товариСтво «вентУра-
транЗит» 

(код ЄДРПОУ 25589241) інформує про проведення чергових загальних 
зборів акціонерів 18.04.2018 року об 11:00 год. за місцезнаходженням 
Товариства: 02099, місто Київ, бул. Бориспільська, 7, кабінет Голови 
правління. Реєстрація акціонерів (представників акціонерів), які мають 
право на участь у загальних зборах, відповідно до переліку акціонерів скла-
деному станом на 24 годину 12.04.2018р., проводитиметься за місцем про-
ведення загальних зборів з 10:00год. до 10:45год. 18.04.2018р.

проект порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії . Обрання Голови та Секретаря За-

гальних зборів акціонерів.
2.Звіт Голови Правління Товариства за 2017рік. Звіт Ревізора Товариства 

про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.

3. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
4. Розподіл прибутку або збитків товариства з урахуванням вимог, перед-

бачених законом.
5. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів та 

про надання згоди на вчинення значних правочинів, та уповноважити Голо-
ву Правління Товариства на підписання значних правочинів, в тому числі: 
договори зберігання , надання складських послуг, купівлі-продажу, поставки, 
позики, кредиту, оренди рухомого та нерухомого майна, договори підряду, 
в тому числі договори будівельного підряду, договори на проектно-
вищукувальні роботи, які можуть вчинятися Товариством протягом року. 

Інформація з проектом рішень щодо питань включених до проекту по-
рядку денного загальних зборів Товариства розміщена в мережі Інтернет на 
власному сайті Товариства ventura-transit@ukr.net.

Для участі в Зборах необхідно мати при собі посвідчення особи акціоне-
ра чи його представника; а для представників акціонерів-також довіреність 
на право представляти інтереси акціонерів на Загальних зборах, оформле-
ну згідно вимог чинного законодавства. Акціонери можуть ознайомитись з 
матеріалами під час підготовки до загальних зборів за місцезнаходженням 
Товариства, з 10:00 год. до 11:00год. (в робочі дні) та в день проведення 
зборів за місцем їх проведення з 10:00 год., відповідальна особа Великоіва-
ненко С. Г. Телефон для довідок : (044) 566-08-30.

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

Найменування 
показника

період Найменування 
показника

період
2016р. 2017р. 2016р. 2017р.

Усього активів 308,1 315,2 Власний капітал 175,5 135,6
Основні засоби 
(залишкова 
вартість)

295,8 274,5 Статутний капітал 57 57

Довгострокові фі-
нансові інвестиції

0 Довгострокові 
зобов'язання

5,7 12,1

Запаси 0 Поточні зобов'язання 126,9 167,5
Сумарна дебітор-
ська заборгова-
ність

12,2 15,4 Чистий прибуток 
(збиток)

13,7 -29,2

Грошові кошти та 
їх еквіваленти

0,1 25,3 Середньорічна 
кількість акцій (шт.)

100 100

Нерозподілений 
прибуток

105,5 65,6 Чисельність 
працівників на кінець 
періоду (осіб)

5 4 

правління прат «вентура-транзит»
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Приватне акціонерне товариство «Шосткинський хлібокомбінат» (місце-
знаходження якого: 41100, Сумська обл., місто Шостка, вулиця Шевченка, 
53) повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів 
акціонерів 11 квітня 2018 року о 11 год.40 хв. за адресою: 41100, Украї-
на, Сумська область, місто Шостка, вулиця Шевченка, 53 (зал засідань 
на 2-му поверсі заводоуправління). Реєстрація акціонерів для участі у 
загальних зборах відбудеться 11 квітня 2018 року з 11-00 до 11-30 год. 
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах: 04 квітня 2018 року.

перелік питань разом з проектом рішень  
щодо кожного з питань проекту порядку денного:

Обрання лічильної комісії. 1. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2017 2. 

рік. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 3. 

за 2017 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Реві-4. 

зійної комісії за 2017 рік.
Затвердження річних звітів Товариства за 2017 рік. 5. 
Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) Това-6. 

риства по підсумкам роботи за 2017 рік.
Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення знач-7. 

них правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року 
з дати прийняття рішення.

проект рішення з питання першого проекту порядку денного: Об-
рати лічильну комісію в складітрьох осіб: Місько Раїса Петрівна – голова 
комісії, Синегуб Віктор Михайлович – секретар комісії, Гордус Олександр 
Федорович – член комісії.

проект рішення з питання другого проекту порядку 
денного:Затвердити звіт Правління по підсумкам роботи за 2017 рік.

проект рішення з питання третього проекту порядку денного: За-
твердити звіт Наглядової ради по підсумкам роботи за 2017 рік.

проект рішення з питання четвертого проекту порядку денного: 
Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії по підсумкам роботи за 2017 
рік.

проект рішення з питання п’ятого проекту порядку денного: За-
твердити річні звіти ПрАТ «Шосткинський хлібокомбінат» за 2017 рік.

проект рішення з питання шостого проекту порядку денного: При-
буток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2017 році, 
направити на поповнення обігових коштів Товариства.

проект рішення з питання сьомого проекту порядку денного: По-
передньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчи-
нятися, в тому числі не одноразово, Товариством протягом одного року з 
дати прийняття рішення, а саме:

ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного право- �
чину, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінан-
сової звітності Товариства;

ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого право- �
чину, перевищує 25%, але менша ніж 50% вартості активів за даними 
останньої річної фінансової звітності Товариства;

ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого  �
правочину, становить 50% і більше вартості активів за даними останньої 
річної фінансової звітності Товариства;

- значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером 
направлені на): одержання Товариством у будь-яких фізичних та/або 
юридичних осіб кредитів та/або позик; надання Товариством в заставу 
та/або іпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або 
позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб; надання 
Товариством порук (в тому числі майнових порук) для забезпечення 
кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких 
третіх осіб; страхування майна Товариства; відчуження майна Товари-
ства, що пов’язане із зверненням стягнення на предмет застави та/або 
іпотеки відповідно до умов зазначених правочинів застави та/або іпо-
теки, зокрема, але не виключно, укладання договорів кредиту, страху-
вання, застави та/або іпотеки, поруки (в тому числі майнової поруки) 
із правом наступних застав (перезастав) для забезпечення кредитних 
операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб та інших договорів, 
контрактів, угод, правочинів;

- значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером на-
правлені на): придбання або відчуження Товариством рухомого та/або 

приватне аКцІонерне товариСтво  
«ШоСтКинСЬКий ХлІБоКомБІнат»

повІдомлення про виниКнення оСоБливоЇ ІнформацІЇ
(відомості про зміну складу посадових осіб емітента)

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

1. Повне найменування 
емітента:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ШЕПЕТІВСЬКИЙ 
ЦУКРОВИЙ КОМБІНАТ»

2. Код за ЄДРПОУ 00373391
3.Місцезнаходження: 30403, Україна, Хмельницька обл., 

м. Шепетівка, 
вул. Старокостянтинівське шосе, 31

4. Міжміський код, телефон та 
факс:

(03840) 4-10-44, 4-10-23

5. Електронна пошта адресата: office@sck.com.ua
6.Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента

ІІ. текс повідомлення
відомості про зміну складу посадових осіб емітента

дата 
вчинення 
дії

Зміни 
(призна-

чено, 
звільне-

но, 
обрано 

або 
припи-
нено 

повно-
важення)

поса-
да

прізвище, 
ім'я, по 

батькові 
фізичної 

особи або 
повне 

найменування 
юридичної 

особи

паспортні дані 
фізичної особи 
або ідентифіка-

ційний код за 
ЄдрпоУ 

юридичної 
особи

розмір 
частки 

в 
статут-
ному 

капіта-
лі 

емітен-
та (у 

відсо-
тках)

1 2 3 4 5 6
05.03.2018 звільнено голо-

вний 
бух-

галтер

Андрiєв Андрiй 
Iгоревич

згода на 
розкриття 

паспортних даних 
не надана

0.00

Зміст інформації:
Звiльнено:
Андрiєва Андрiя Iгоревича (не надав згоди на розкриття паспортних да-
них) з посади тимчасово виконуючого обовязки головного бухгалтера 
згiдно наказу по ПрАТ "Шепетiвський цукровий комбiнат" вiд 05.03.2018 р. 
№ 25-Л пiдписаного директором товариства (причина звiльнення з тим-
часової посади - призначення працiвника на посаду головного бухгалте-
ра). Не володiє часткою в статутному капiталi ПрАТ "Шепетiвський цукро-
вий комбiнат". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. На посадi тимчасово виконуючого обовязки головного бухгалтера пе-
ребував з 28.04.2017 р.
05.03.2018 призна-

чено
голо-
вний 
бух-

галтер

Сторожук Iрина 
Володимирiвна

згода на 
розкриття 

паспортних даних 
не надана

0.00

Зміст інформації:
Призначено:
Сторожук Iрину Володимирiвну (не надала згоди на розкриття паспортних 
даних) головним бухгалтером згiдно наказу по ПрАТ «Шепетiвський цукро-
вий комбiнат» вiд 05.03.2018 р. № 25-Л за пiдписом директора товариства. 
Термiн повноважень не визначений. Не володiє часткою в статутному 
капiталi ПрАТ «Шепетiвський цукровий комбiнат». Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. 
Протягом останнiх п'яти рокiв займала посади: 
Заступника головного бухгалтера ТОВ «ТД «ШЕПЕТIВСЬКИЙ ЦУКОР»; 
начальника вiддiлу аналiтики та управлiння фiнансами ТОВ «ТД 
«ШЕПЕТIВСЬКИЙ ЦУКОР»; менеджера з управлiння ФОП Комарець-
кий В.М.; бухгалтер ПрАТ «ШЕПЕТIВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ КОМБIНАТ».

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

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

Директор  _________________ В.П.Смілянець
    М.П.  «06» березня 2018 р.

приватне аКцІонерне товариСтво  
«ШепетІвСЬКий цУКровий КомБІнат»
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нерухомого майна, продукції, цінних паперів, майнових та немайнових 
прав, зокрема, але не виключно, укладання, договорів поставки, купівлі-
продажу, міни, комісії та інших договорів, контрактів, угод, правочинів;

- значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером на-
правлені на): сумісну діяльність, надання та/або отримання послуг, зокре-
ма, але не виключно, укладання, договорів про спільну діяльність, підряду, 
послуг, оренди, суперфіцію, правочини щодо реконструкції, знесення, по-
ділу, виділу нерухомого майна Товариства та інших договорів, контрактів, 
угод, правочинів;

- будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких 
значних Правочинів або розірвання (припинення) таких значних Право-
чинів.

Гранична сукупна вартість (сума) всіх вказаних значних правочинів , 
укладених протягом одного року з дати прийняття цього рішення, не може 
перевищувати 1 000 000 000 (один мільярд) гривень.

Уповноважити Голову правління Івченко Олександра Анатолійовича-
узгодити умови значних правочинів, укласти та підписати значні право-
чини.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проек-
тами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного http://shostka-hlib.pat.ua/, а також інформацію передбаченою ч.4 ст. 35 
Закону України «Про акціонерні товариства».

порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Акціо-
нери товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: 41100, Україна, 
Сумська область, місто Шостка, вулиця Шевченка, 53, приймальня Голови 
правління у робочі дні з 8 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин (обідня 
перерва з 13:00 до 14:00), а в день проведення загальних зборів - також у 
місці їх проведення. Відповідальна особа Голова правління Івченко Олек-
сандр Анатолійович. Телефон для довідок: (05449) 7-10-10. 

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, акціо-
нери мають права передбачені ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонер-
ні товариства», зокрема: 

до дати проведення загальних зборів акціонери мають право ознайо-
митися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного;

кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а 
також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. 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 місти-
ти відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції вносяться з ураху-
ванням вимог встановлених ст. 38 Закону України «Про акціонерні товари-
ства».

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а 
представникам акціонерів паспорт та довіреність на право представ-
ляти інтереси акціонерів на загальних зборах. Довіреність на право 

участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, 
посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиня-
ють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною уста-
новою 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 акці-
онерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто 
перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, 
як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голо-
сування на загальних зборах представник повинен голосувати саме 
так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність 
не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питан-
ня щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. 
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має 
право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на 
загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на 
право участі та голосування на загальних зборах не виключає право 
участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, за-
мість свого представника, згідно норм встановлених ст. 39 Закону 
України «Про акціонерні товариства».

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

Найменування показника
Період

звітний попередній
Усього активів 19985 21018
Основні засоби (за залишковою вартістю) 10017 10663
Запаси 4922 4951
Сумарна дебіторська заборгованість 4390 4677
Гроші та їх еквіваленти 86 149
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 6689 3105
Власний капітал 7160 6576
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 471 471
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 3384 4986
Поточні зобов'язання і забезпечення 9441 9456
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

584 682

Середньорічна кількість акцій (шт.) 1882496 1882496
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0.00031 0.00036228

Голова наглядової ради 
прат «Шосткинський хлібокомбінат»
   (підписано)  Ковальов д.м.

Шановні акціонери прат «Завод обважнювачів»!
Приватне акціонерне товариство «Завод обважнювачів» (ідентифіка-

ційний код 00136751, місцезнаходження: 85114, Донецька обл., м. Костян-
тинівка, вул. Олекси Тихого, 99, далі – Товариство), повідомляє про скли-
кання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні 
збори), які відбудуться 12 квітня 2018 року о 10 годині 00 хвилин за 
адресою: 85114, донецька обл., м. Костянтинівка, вул. олекси тихо-
го, 99, приміщення актової зали заводоуправління.

проеКт порядКУ денноГо:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
Проект рішення Обрати на строк до завершення загальних зборів 

акціонерів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Петрика 
Євгена Олексійовича, членів лічильної комісії Корнєєвої Таміли Анаста-
сіївни та Бабіч Оксани Вікторівни.

2. Звіт Голови Правління Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Правління.

Проект рішення: Затвердити звіт Голови Правління Товариства про 
результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 
рік.

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

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 
2017 рік.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, в 

тому числі, річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.
Проект рішення: Прибуток, отриманий Товариством у 2017 році, у 

сумі 2 131 тис. грн. залишити нерозподіленим. 
6. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.
Проект рішення: Затвердити основні напрямки діяльності Товари-

ства на 2018 рік.
7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викла-

дення його в новій редакції.
Проект рішення Внести зміни та доповнення до Статуту Товари-

ства, у зв’язку з приведенням його у відповідність до чинного законодав-
ства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову 
загальних зборів Козьменка Олексія Олександровича та секретаря за-
гальних зборів Сидюк Ганну Анатоліївну підписати Статут в новій 
редакції. Уповноважити Голову Правління Козьменка Олексія Олексан-
дровича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій 
редакції. 

8. 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 акціонерів», «Про наглядову раду» у зв’язку з 
приведенням їх у відповідність до чинного законодавства України, шля-
хом викладення їх в новій редакції. Уповноважити Голову Правління То-
вариства Козьменка Олексія Олександровича підписати Положення в 
новій редакції.

Шановні акціонери 

прат «Завод оБваЖнЮваЧІв»!
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9. Попереднє надання згоди на вчинення всіх значних правочинів, які 
вчинятимуться Товариством протягом не більше одного року.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством 
до12.04.2019 року включно значних правочинів граничною сукупною вар-
тістю 700 млн.грн. (сімсот мільйонів гривень 00 копійок) щодо придбан-
ня сировини для виробництва продукції, щодо реалізації продукції, за-
лучення фінансових ресурсів, кредитних та позикових коштів, в тому 
числі, але не обмежуючись цим, з основними контрагентами Товариства, 
а саме: ПрАТ «Північний гірнічо-збагачувальний комбінат, ПрАТ «Цен-
тральний гірнічо-збагачувальний комбінат», ТОВ «АТБ - маркет». 

При цьому встановити, що:
1) правочини на суму не більше ніж 1 000 000,00 грн. (один мільйонів 

гривень 00 копійок) вчиняються Головою правління без погодження з 
Наглядовою радою Товариства;

2) правочини на суму, що перевищує 1 000 000,00 грн. (один мільйонів 
гривень 00 копійок) вчиняються Головою правління за погодженням з 
Наглядовою радою Товариства.

10. Схвалення значних правочинів, вчинених Товариством з 14.12.2017 
до 12.04.2018 року.

Проект рішення: Схвалити значні правочини, вчинені Товариством в 
період з 14.12.2017 року до 12.04.2018 року, в тому числі правочини щодо 
поставки продукції Товариства, вчинені з основними контрагентами, 
але не виключно:

- ПрАТ «Північний гірнічо-збагачувальний комбінат» на загальну суму 
150 млн.грн. (сто п’ятдесят мільйонів гривен 00 копійок); 

 - ПрАТ «Центральний гірнічо-збагачувальний комбінат» на загальну 
суму 25 млн.грн. (двадцять п’ять мільйонів гривен 00 копійок);

 - ТОВ «АТБ - маркет» на загальну суму 80 млн.грн. (вісімдесят міль-
йонів гривен 00 копійок).

11. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради То-
вариства.

Проект рішення: Достроково припинити повноваження членів На-
глядової Ради Товариства Нагінського Володимира Йосиповича, Поля-
кова Олександра Олександровича, Машира Романа Володимировича. 

12. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом 

кумулятивного голосування. 
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру 
винагороди членів Наглядової Ради, обрання особи, яка уповноважується 
на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради 
Товариства.

Проект рішення Встановити, що Голова Наглядової ради Товариства 
працює на платній основі,Члени Наглядової ради Товариства здійснюють 
свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, 
що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрати Голову Прав-
ління Козьменка Олексія Олександровича особою, яка уповноважується 
на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах акціонерів, – 05 квітня 2018 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 12 квітня 2018 
року з 09:00 до 09:50 години за місцем проведення загальних зборів.

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

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

юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про 
надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних 
зборах Товариства;

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

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

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

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та 
проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за 
місцезнаходженням Товариства: 85114, Донецька область, м. Костянти-
нівка, вулиця Олекси Тихого, 99, приміщення юридичного відділу, у робо-
чі дні, робочі години, а в день проведення загальних зборів - за місцем 
проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Козьменко 
Олексій Олександрович. Акціонери мають право не пізніше початку за-
гальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, 
включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку ден-
ного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денно-
го загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних 
зборів, а щодо кандидатів до складу органі Товариства - не пізніше ніж за 
7 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в пись-
мовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають міс-
тити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її 
вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, запропоноване 
питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення 
та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку ден-
ного, та/або прізвище, ім’я, по батькові кандидата, кількість та тип належ-
них йому акцій Товариства та іншу інформацію, передбачену чинним за-
конодавством Украї ни. Акціонери мають право у встановлений чинним 
законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову 
у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. 
З запитаннями та за роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до 
проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Голови Прав-
ління Козьменка Олексія Олександровича за наведеним нижче номером 
телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про прове-
дення загальних зборів, складеним станом на 01.03.2018 року, загальна 
кількість простих іменних акцій Товариства становить 8163397 штук, за-
гальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 7751810 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до 
кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, 
передбачена чинним законодавством України: http://kzu.com.ua/.

Довідки за телефоном: (06272) 4-25-61, 4-25-76.
наглядова рада

повІдомлення
про проведення чергових Загальних Зборів акціонерів

аКцІонерам пУБлІЧноГо аКцІонерноГо товариСтва
«ватУтІнСЬКий КомБІнат воГнетривІв»
код ЄДРПОУ 00191916 (надалі– «Товариство»)

місцезнаходження товариства: 20254, Україна, Черкаська обл., Звени-
городський р-н, м. Ватутіне, вул. Індустріальна, 11

дата, час та місце проведення загальних зборів: «11» квітня 2018 
року о 12:30 за київським часом, за адресою: Україна, 20254, Черкаська 
область, Звенигородський р-н, м.. ватутіне, вул. Індустріальна, 11, 
пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «ватУтІнСЬКий КомБІнат воГ-
нетривІв», актовий зал (1 поверх адміністративного корпусу),

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів(їх представників) для 
участі у загальних зборах: реєстрація акціонерів (їх представників ) здій-
снюватиметься «11» квітня 2018 року з 10:00 до 12:00 години за київським 
часом за місцем проведення зборів.

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 

загальних зборах: на 24:00 годину «04» квітня 2018 року.
проект порядку денного

1.Обрання лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повно-
важень.

2.Обрання голови зборів.
3.Обрання секретаря зборів.
4.Затвердження регламенту проведення зборів.
5.Розгляд Звіту Правління ПАТ «ВКВ» про підсумки господарської діяль-

ності Товариства у 2017 році та затвердження заходів за результатами його 
розгляду.

6.Звіт Наглядової ради ПАТ «ВКВ» за 2017 рік та затвердження заходів 
за результатами його розгляду.

7.Затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «ВКВ» за 2017 
рік.

8.Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 рік та затвердження за-
ходів за результатами його розгляду.

9.Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «ВКВ» за 2017 рік.

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «ватУтІнСЬКий КомБІнат воГнетривІв»
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рынок акций Украины в понедельник 
возобновил восходящую динамику

Украинский рынок акций в понедельник возобновил рост 
после несущественной коррекции в минувшую пятницу: ин-
декс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 1,3% - до 
1616,34 пункта, индекс ПФТС – на 0,65%, до 351,9 пункта.

Объем торгов на УБ составил 290,86 млн грн, в том 
числе акциями 5,4 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 368,3 тыс. грн и 
весь был сгенерирован сделками с акциями.

Все индексные акции УБ завершили торги в «зеленой 
зоне». Тройку лидеров роста составили бумаги «Мотор 
Сичи» (+2,24%), Райффайзен Банка Аваль (+1,16%) и 
«Центрэнерго» (+0,94%).

На ПФТС сделки прошли с акциями «Мотор Сичи» 
(+2,37%) и «Центрэнерго» (+1,35%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в 
понедельник снизился на 0,06% - до 508,21 пункта при 
объеме торгов 1 млн злотых (8 млн грн).

Среди индексных акций снизились в цене бумаги KSG 
Agro (-5,24%), «Милкиленда» (-0,68%) и «Кернела» 
(-0,41%).

Выросли в цене акции «Агротона» (+1,11%) и «Астар-
ты» (+0,38%).

Закон Украины о приватизации  
вступает в силу с 7 марта

Закон Украины «О приватизации государственного и 
коммунального имущества» во вторник официально 
опубликован в парламентской газете «Голос Украины» и 
вступает в силу на следующий день после опубликова-
ния (в среду, 7 марта).

Данный закон заменяет семь действующих законов в 
сфере приватизации и запрещает государству-агрессору 
принимать в ней участие в приватизации в Украине.

По информации Министерства экономического разви-
тия и торговли (МЭРТ), закон будет способствовать рас-
ширению круга потенциальных инвесторов, так как су-
щественно усиливает защиту их прав.

«Для этого он предусматривает возможность исполь-
зования лучших международных практик разрешения 
споров и применения международного права в догово-
рах купли-продажи до 2021 года. Если, например, поку-
патель пожелает, чтобы договор купли-продажи регули-
ровался правом Англии и Уэльса, орган приватизации 
будет обязан удовлетворить это условие», – пояснили в 
МЭРТ.

Закон устанавливает единый алгоритм продажи 
больших государственных объектов и единую проце-
дуру для малых, отмечает МЭРТ. Принятый документ 
определяет два способа продажи государственных и 
коммунальных предприятий: открытый интернет-
аукцион в «ProZorro.Продажи» для малой приватиза-
ции с возможностью применить классический и гол-
ландский аукционы, а также аукцион с применением 
инвестиционного советника из числа наибольших ин-
вестиционных банков для приватизации больших объ-
ектов.

«Новый закон устанавливает 12 месяцев для объек-
тов большой приватизации и пяти месяцев – для малой. 
Если предприятие за последний год перешло стоимость 
активов в 250 млн грн – это объект большой приватиза-
ции, которая будет проходить исключительно на элек-
тронных платформах», - отмечал ранее и.о. главы Фон-
да госимущества Виталий Трубаров.

Согласно депутатским поправкам, закон также огра-
ничивает участие компаний страны-агрессора в прива-
тизации. В частности, покупателями объектов государ-
ственной собственности не смогут быть юридические 
лица, конечным бенефициарным владельцем или соб-

10.Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Това-
риства за 2017 рік.

11.Про вчинення Товариством значних правочинів.
12. Про зміну типу та найменування Товариства.
13. Про затвердження у новій редакції Статуту Приватного акціонерного 

товариства «ВАТУТІНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ» та визначення 
уповноважених осіб на підписання вказаного Статуту. 

14. Про затвердження у нових редакціях: Положення про Загальні збори 
акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, По-
ложення про Ревізійну комісію Товариства та визначення уповноважених 
осіб на підписання зазначених документів. 

15.Про відкликання членів Наглядової ради Товариства.
16. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
17. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами Наглядової Ради, та уповноваження особи на підписання 
вищезазначених договорів.

18. Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.
19. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
При реєстрації для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати 

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

про повноваження посадової особи брати участь у загальних зборах (оригі-
нал, або нотаріально завірену копію), або довіреність на право участі у за-
гальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України;

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

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства » до дня 
скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за міс-
цезнаходженням товариства: вулиця Індустріальна, 11, кімната № 203, 

м. Ватутіне, Черкаської області, Звенигородського району, України , 20254, 
у робочі дні з 8:30 год. до 17:00 години а також в день проведення зборів – у 
місці їх проведення з 10:00 год. до 12:00 год., особою, відповідальною за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами є Заступник Голови Прав-
ління Прокопенко Андрій Володимирович (04740)27996. Акціонер до про-
ведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (про-
ектами) рішення з питань порядку денного.

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

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення за-
гальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу орга-
нів 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, Правління, Реві-
зійної комісії) акціонерного товариства мають містити інформацію про те чи 
є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

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

адреса власного веб-сайту: Товариства, на якому розміщена інформа-
ція з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту поряд-
ку денного Зборів: http://vkv.emitents.net.ua/ua/mess.

Голова правління пат «вКв»  літвін д.в

НОВИНИ
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ственником 10% и более которых являются резиденты 
страны, признанной государством-агрессором.

«Стартовой ценой для объектов малой приватизации 
будет их балансовая стоимость, если она не равна нулю. 
Если ее определить невозможно, стартовая цена будет 
устанавливаться при помощи оценки», – пояснили в 
МЭРТ.

Новый закон о приватизации, который облегчает про-
дажу неликвидных объектов, является одним из условий 
продолжения сотрудничества с Международным валют-
ным фондом (МВФ).

Как сообщалось, Верховная Рада Украины 18 января 
2018 года поддержала во втором чтении и в целом за-
конопроект №7066 «О приватизации государственного 
имущества» с технико-юридическими правками.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон 
о приватизации 2 марта на Нацсовете реформ.

международные резервы Украины в 
феврале остались на уровне $18,4 млрд
Международные резервы Украины, по предвари-

тельным данным, уменьшились в феврале 2018 года 
на 0,2% и составили $18 млрд 409,8 млн на 1 марта, 
сообщается в пресс-релизе Национального банка 
Украины (НБУ).

Пополнение международных резервов в течение 
февраля происходило, прежде всего, за счет интервен-
ций на валютном рынке, отмечается в сообщении. При-
ток капитала нерезидентов вместе с увеличением по-
ступлений валютной выручки от экспортеров на фоне 
сохранения благоприятной конъюнктуры на мировых 
рынках положительно повлиял на предложение валю-
ты на межбанковском рынке. Это позволило Нацбанку 
выкупать излишки валюты с рынка для пополнения ре-
зервов, не противодействуя укреплению обменного 
курса гривни.

По итогам февраля НБУ купил на межбанковском 
рынке $426,9 млн, в том числе $222 млн - по интервен-
циям в форме запроса наилучшего курса. НБУ также 
продал $30 млн по интервенциям в форме запроса наи-
лучшего курса. Чистая покупка валюты НБУ составила 
$396,9 млн.

Кроме того, в феврале в резервы поступило $137,4 млн 
от размещения ОВГЗ, деноминированных в иностранной 
валюте.

Платежи правительства и Нацбанка по государ-
ственному долгу в иностранной валюте были осущест-
влены в феврале на сумму $536,8 млн. В частности, 
$465,9 млн было выплачено Международному валют-
ному фонду, еще $70,9 млн направлено на обслужива-
ние и погашение госдолга в иностранной валюте, из 
них $16 млн - на обслуживание ОВГЗ в иностранной 
валюте.

На объем резервов также повлияла переоценка фи-
нансовых инструментов (изменение рыночной стоимо-
сти, курса гривни к иностранным валютам) на сумму 
$41,9 млн.

Объем международных резервов покрывает 3,5 меся-
ца будущего импорта и является достаточным для вы-
полнения обязательств Украины и текущих операций 
правительства и НБУ.

Fitch подтвердило рейтинг «в-» гривневым 
евробондам Укрэксимбанка

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 
подтвердило выпуску гривневых еврооблигаций Укрэк-
симбанка (Киев) долгосрочный рейтинг «В-» и рейтинг 
восстановления активов «RR4», сообщается в пресс-
релизе агентства.

Как сообщалось, Укрэксимбанк в конце февраля 2018 
года разместил трехлетние кредитные ноты (loan 
participation notes, LPN) на 4,051 млрд грн, или $150 млн, 
и купонной ставкой 16,5% годовых. Бумаги размещены 
по цене 100% номинала.

Непосредственным эмитентом ценных бумаг Укрэк-
симбанка выступила специально созданная компания 
(SPV) - Biz Finance PLC (Великобритания).

LPN эмитированы в гривне. В то же время выплаты 
процентного дохода и погашение будут осуществляться 
в долларах США по действующему на момент платежа 
курсу Национального банка Украины (НБУ).

Ноты эмитированы по правилу Reg S (для неамери-
канских инвесторов - ИФ).

Лид-менеджерами выступили Citigroup Global Markets 
Limited и J.P. Morgan Securities plc (оба - Великобрита-
ния).

Ранее, в 2011 году, Укрэксимбанк уже выпускал подоб-
ные ценные бумаги, на сумму эквивалентную $300 млн. 
Кредитные ноты были погашены в феврале 2014 года, в 
соответствии с установленным сроком обращения. Став-
ка купона по ценным бумагам была установлена на уров-
не 11% годовых.

В настоящее время в обращении находятся реструк-
туризированные в 2015 году три выпуска кредитных нот 
Укрэксимбанка со сроками погашения в 2022, 2023 и 
2024 гг.

Укрэксимбанк основан в 1992 году. Его единственным 
собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 
2017 года по размеру активов (166,85 млрд грн) он за-
нимал 3-е место среди 88 действовавших в стране бан-
ков.

цены на нефть продолжают повышаться, 
Brent - выше $65,6 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают повы-
шаться во вторник после максимального почти за три не-
дели скачка по итогам предыдущего дня, сообщает 
MarketWatch.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондон-
ской бирже ICE Futures к 8:00 МСК подорожали на $0,11 
(0,17%) - до $65,65 за баррель. На торгах в предыдущий 
день их цена подскочила на $1,17 (1,8%) и составляла 
на закрытие $65,54 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель утром 
во вторник увеличились на $0,12 (0,19%) - до $62,69 за 
баррель. По итогам прошлой сессии их цена выросла на 
$1,32 (2,2%) и достигла $62,57 за баррель.

По данным FactSet, рост стоимости нефти обоих 
сортов в понедельник был самым существенным с 
14 марта.

Поддержку рынку оказывают данные о сокращении за-
пасов сырья в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX 
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нефть. Genscape сообщила о том, что они упали на про-
шлой неделе до минимального объема с 2014 года.

Трейдеры «сосредоточились на ключевой точке по-
ставок на Nymex, которая недавно пересохла», отмеча-
ет старший рыночный аналитик Price Futures Group Фил 
Флинн.

Американский институт нефти (API) во вторник вече-
ром обнародует данные об изменении резервов нефти в 
стране за минувшую неделю. Институт получает инфор-

мацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопро-
водов на добровольной основе.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем 
прогнозируют повышение запасов на 2,5 млн баррелей.

Официальные данные министерства энергетики США 
будут опубликованы в среду в 18:30 МСК.

При подготовці розділу «Новини»  
використано матеріали ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:

1. ПВНЗІФ «ПІВДЕНЬ-ІС-ХОЛДИНГ «ТОВ «КУА «ІС-ХОЛДИНГ» 36
2. ПРАТ «РЕМПОБУТТЕХНІКА».НІК. 34
3. ПВНЗІФ «СХІД-ІС-ХОЛДИНГ» ТОВ «КУА «ІС-ХОЛДИНГ» 38
4. ПВНЗІФ «УКРАЇНА-АВСТРІЯ-ЗЕМЕЛЬНИЙ» ТОВ «КУА «ІС-ХОЛДИНГ» 37
5. ПРАТ АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРТРАНС» 42
6. ПАТ АКБ «КОНКОРД» 50
7. ПРАТ АЛЬЦЕСТ 4
8. ПРАТ АПТЕКА «ПЕРВОЦВІТ» 55
9. ПРАТ АТ «СВІТАНОК» 18
10. ПРАТ АТТІС 60
11. ПАТ БАНК ПОРТАЛ 50
12. ПРАТ БІЛОЦИНК 55
13. ПРАТ БУДІВЕЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК 32
14. ПАТ БУДІНДУСТРІЯ 34
15. ПАТ ВАТУТІНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ 63
16. ПРАТ ВЕГА 4
17. ПРАТ ВЕК СУМИГАЗМАШ 15
18. ПРАТ ВЕНТУРА-ТРАНЗИТ 60
19. ПРАТ ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД 23
20. ПРАТ ВОЛИНСЬКИЙ РМК 37
21. ПРАТ ГІРНИК 13
22. ПРАТ ГК БРАТИСЛАВА 35
23. ПРАТ ГОРОДОЦЬКИЙ ЕЛЕВАТОР СУФФЛЕ 17
24. ДЕРЖАВНА ІПОТЕЧНА УСТАНОВА 35
25. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД 43
26. ПРАТ ДУБЛЯНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИК 19
27. ПРАТ ЖАШКІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 17
28. ПРАТ ЗАВОД ОБВАЖНЮВАЧІВ 62
29. ПРАТ ІЗЯСЛАВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 15
30. ПРАТ ІРШАВСЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ ЗАВОД 33
31. ПРАТ ІРШАВСЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ ЗАВОД 33
32. ПРАТ КАЛЬНИЦЬКЕ РП АГРОМАШ 59
33. ПРАТ КЕРАМІКА 3
34. ПРАТ КИЇВСПЕЦТРАНС 8
35. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 35
36. ПРАТ КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ 52
37. ПРАТ КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ 44
38. ПРАТ КОМПАНІЯ «ІНТЕРЛОГОС» 13
39. ПРАТ КОМПАНІЯ Д.І.Б. 28
40. ТОВ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІС-ХОЛДИНГ» 35
41. ТОВ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІС-ХОЛДИНГ» 36
42. ТОВ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІС-ХОЛДИНГ» 36
43. ПРАТ КОНЦЕРН-ЕЛЕКТРОН 30
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
44. ПРАТ КОРНЕР 12
45. ПРАТ КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ 8
46. ПРАТ КРАНОБУДІВНА ФІРМА «СТРІЛА» 12
47. ПАТ КРЕМЕНЧУЦЬКЕ КАР’ЄРОУПРАВЛІННЯ «КВАРЦ» 20
48. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ МІСЬКМОЛОКОЗАВОД 24
49. ПРАТ КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД 18
50. ПРАТ КУЛЕВЧАНСЬКИЙ КХП 56
51. ПРАТ ЛУГА 27
52. ПРАТ МАГАЗИН «МЕДТЕХНІКА» 38
53. ПАТ МАГАЗИН «БУДИНОК МЕБЛІВ» 29
54. ПРАТ НАТУРФАРМ 27
55. ПАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «РАДІЙ» 5
56. ПРАТ НЕО ВІТА 8
57. ПРАТ НОВОТРОЇЦЬКИЙ МАСЛОСИРЗАВОД 31
58. ПАТ ОКСІ БАНК 4
59. ПРАТ ОРХІДЕЯ 19
60. ПАТ ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 30
61. ПРАТ ПЕТРОМИХАЙЛІВСЬКЕ 40
62. ПАТ ПЛАЗМАТЕК 26
63. ПАТ ПОЛТАВАГАЗ 21
64. ПРАТ ПОСТУП І КАПІТАЛ 20
65. ПАТ ПРОЖЕКТОР 53
66. ПРАТ РЕГІОНАЛЬНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР «СЛАВУТИЧ» 33
67. ПРАТ СВС-ДНІПРО 56
68. ПРАТ СК КИЇВСЬКА РУСЬ 16
69. ПРАТ СЛОВ’ЯНСЬКИЙ КРЕЙДО-ВАПНЯНИЙ ЗАВОД 58
70. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДІ'ЛАЙФ» 40
71. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДІ'ЛАЙФ» 56
72. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» 41
73. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТРАЛЬНА» 46
74. ПРАТ СУМИ-НАДРА 7
75. ПРАТ ТОРГІВЕЛЬНО-ПОБУТОВИЙ КОМПЛЕКС «ФОРУМ» 5
76. ПАТ ТРЕСТ КИЇВСПЕЦБУД 58
77. ПРАТ ТУРБІВСЬКИЙ КАОЛІНОВИЙ ЗАВОД 14
78. ПРАТ УКРАЇНСЬКА АГЕНЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 19
79. ПРАТ УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПАНАЦЕЯ-1997» 44
80. ПАТ УКРГАЗПРОМБАНК 3
81. ПАТ УКРНАФТОПРОДУКТ 6
82. ПАТ УКРНАФТОХІМПРОЕКТ 4
83. ПАТ УКРНАФТОХІМПРОЕКТ 9
84. ПАТ УКРНДІВ ІМЕНІ А.С.БЕРЕЖНОГО 48
85. ПАТ УКРТЕЛЕКОМ 50
86. ПАТ УНІВЕРСАМ №11 РАЙДУЖНИЙ 19
87. ПРАТ УНІВЕРСАМ-2 31
88. ПРАТ ФІРМА «ГАЛБУД» 44
89. ПРАТ ФІРМА АДВ 39
90. ПРАТ ХАРКІВСЬКА АВТОБАЗА № 2 28
91. ПРАТ ХЕРСОНСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ 10
92. ПРАТ ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА 47
93. ПРАТ ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЗОРЯНКА» 45
94. ПРАТ ШВЕЙНА ФАБРИКА «ПРОМЕТЕЙ» 54
95. ПРАТ ШЕПЕТІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ КОМБІНАТ 61
96. ПРАТ ШОСТКИНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 61
97. ПРАТ ШТ ТКС 57
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку 
Пе ред плат ний ін декс: 96370

Офі цій не ви дан ня 
Національної ко мі сії 
з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

Ре єс тра цій не сві доц тво:
КВ №192059005 ПР 
від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
юс ти ції Ук ра ї ни

Зас нов ник:
Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку 
(рішення Комісії від  
20.08.2015 року № 1316)

Ви да вець:
Державна установа 
«Агентство з розвитку інфраструктури  
фондового ринку України»

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 5864397,
e ma il: l.kolomiets@smida.gov.ua

При йом ого ло шень —
e ma il: 
newspaper@smida.gov.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394, 
(044) 4983816,
(044) 4983815

Ад ре са для лис ту ван ня: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206

Ад ре са ре дак ції: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206
www.smida.gov.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 18047
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ПФ “ХІМДЖЕСТ”
Ад ре са: м. Ки їв,
вул. Горького, буд. 112, к. 40

У ра зі пе ред ру ку по си лан ня 
на “Ві до мос ті Національної
ко мі сії з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку” обов’яз ко ве.
Від по ві даль ність за дос то вір ність 
ін фор ма ції та рек ла ми не суть 
від по ві даль ні осо би емі тен тів 
(про фу час ни ків), ав то ри та 
рек ла мо дав ці.

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
06.03.2018 р. 

Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

Передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 394,39 грн 
На рік — 4732,68 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
350,00 грн
Ціна на рік: 
4200,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4983816
 (044) 4983815

   
  Я передплачую бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
  ПІБ
  Індекс                      Адреса

  Телефон                          e-mail
        
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього
     
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього

21676262

322669

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 


