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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів
(для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії)
1. Повне найменування та місцезнаходження товариства
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАРНИЦЬ-

КИЙ ЗАВОД ЗБК», м. Київ, вул. Бориспільська, буд. 11.
1-1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або 

залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів
20 квітня 2018 р. о 12.00 годині, м. Київ, вул. Бориспільська, 11, актовий зал.
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у за-

гальних зборах
20 квітня 2018 р. з 11.00 год. до 11.45 год. 
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 

загальних зборах
16 квітня 2018 р.
4. Перелік питань, включених до проекту порядку денного
1. Встановлення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії, 

встановлення порядку проведення Загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Директора ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗЗБК» про результати фінансово-

господарської діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової ради ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗЗБК» за 2017 рік та прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗЗБК» про результати пере-
вірки фінансово-господарської діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту, затвердження висновку Ревізійної комісії. 

5. Затвердження річного звіту ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗЗБК» за 2017 рік, 
розподіл прибутку і збитків.

6. Зміна типу товариства з публічного акціонерного товариства на при-
ватне акціонерне товариство. Зміна найменування товариства.

7. Затвердження змін до Статуту шляхом викладення в новій редакції, 
надання повноважень на підписання Статуту в новій редакції.

8. Затвердження змін до Положення про Загальні збори акціонерів шля-
хом викладення в новій редакції.

9. Затвердження змін до Положення про Наглядову раду шляхом ви-
кладення в новій редакції.

10. Затвердження змін до Положення про виконавчий орган шляхом ви-
кладення в новій редакції.

11. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
12. Обрання членів Наглядової ради. 
13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою та членами 

Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка упо-

вноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради.
14. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-

чних правочинів.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 

можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 

дати проведення загальних зборів акціонерам надається можливість ознайо-
митися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, з проектами рішень з питань порядку денного, а також з формою 
бюлетеня для голосування у головного бухгалтера Литвякової Т.Л. у робочі 
дні, робочий час за місцезнаходженням товариства: м. Київ, вул. Бориспіль-
ська, 11, в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. 
Документи можуть надаватися в електронній або в паперовій формі.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – головний бухгалтер Литвякова Т.Л.

Телефон для довідок: (044) 567-89-88. 
5-1. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з 

проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного

http://dzzbk.com.ua. 
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-

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

за 2017 р. (тис. грн.)
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 124034 114429
Основні засоби (за залишковою вартістю) 42724 33299
Запаси 30739 32586
Сумарна дебіторська заборгованість 41839 38120
Гроші та їх еквіваленти 7065 7734
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (542) (2627)
Власний капітал 31637 29552
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 21704 21704
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 60000 50000
Поточні зобов’язання і забезпечення 32397 34877
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 2085 2789
Середньорічна кількість акцій (шт.) 86814408 86814408
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,02 0,03

Директор ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК»              В.Л. Дмитренко 



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №45, 5 березня 2018 р. 
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ПОВІДОМЛЕННЯ
Про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ 

УПРАВЛІННЯ №41»
Місцезнаходження товариства згідно з його статутом:
08132, Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, 

м.  Вишневе, вул. Київська, 31.
ЄДРПОУ 05416886

Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ 

УПРАВЛІННЯ №41» (надалі ПАТ «ШБУ-41» або Товариство) повідомляє Вас 
про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів ПАТ  «ШБУ-
41». Дата, час та місце проведення загальних зборів: 27 квітня 2018 року о 
09-00 годин за адресою місцезнаходження Товариства: 08132, Україна, Київ-
ська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул.  Київська, 31 , 
зал проведення загальних зборів. Час початку та закінчення реєстрації акці-
онерів для участі у загальних зборах: з 8 год. 30 хв. до 09 год. 00 хв. за міс-
цем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право 
на участь у загальних зборах : станом на 24 годину за три робочих дні до дня 
проведення зборів, тобто на 24.00 год. 23 квітня 2018 року. 

Перелік питань, що виносяться на голосування
(проект порядку денного загальних зборів акціонерів):

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення чергових річних за-
гальних зборів акціонерів Товариства:

- обрання лічильної комісії, Голови та секретаря загальних зборів;
- затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів;
- затвердження форми голосування на зборах.
( Проект рішень: Обрати лічильну комісію, Голову та секретаря за-

гальних зборів із числа запропонованих кандидатів. Затвердити порядок 
(регламент) проведення загальних зборів. Затвердити форму голосу-
вання на зборах - бюлетенями для голосування).

2. Розгляд звіту Правління про підсумки фінансово – господарської ді-
яльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгля-
ду звіту Правління та про затвердження заходів за результатами його роз-
гляду. ( Проект рішення: затвердити звіт Правління про підсумки 
фінансово – господарської діяльності Товариства за 2017 рік та затвер-
дити заходи за результатами його розгляду).

3. Розгляд звіту Наглядової Ради про роботу за звітний 2017 рік. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради та про затвер-
дження заходів за результатами його розгляду. ( Проект рішення: затвер-
дити звіт Наглядової Ради про роботу за звітний 2017 рік та 
затвердити заходи за результатами його розгляду).

4. Розгляд і затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії за підсум-
ками перевірки річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. ( Проект рішення: 
затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки 
річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік).

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік. ( Про-
ект рішення : затвердити річний звіт та баланс Товариства за 
2017  рік).

6. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства, порядку і 
строку виплати дивідендів за підсумками роботи Товариства в 2017 році. 
( Проект рішення: У зв’язку зі збитками по результатах роботи Товари-
ства за 2017 рік не розглядати питання розподілу прибутку за звітний 
2017 рік, а також порядок і строки виплати дивідендів за 2017 рік. Не роз-
глядати на даних зборах визначення порядку покриття збитків за 2017 
рік в зв’язку з напрацюванням планів щодо одержання прибутку по резуль-
татах роботи в 2018 році).

7. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 
Наглядової Ради. (Проект рішення : Припинити повноваження Голови та 
членів Наглядової Ради Товариства у зв’язку із завершенням строку їх 
повноважень. При обранні Голови та членів Наглядової Ради встановити 
строк повноважень Голови та членів Наглядової Ради – 3 роки.). 

8. Обрання Голови та членів Наглядової Ради, затвердження умов 
цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що уклада-
тимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядо-
вої Ради. ( Проект рішення : Обрати Голову та членів Наглядової Ради із 
числа запропонованих кандидатів на строк 3 роки. Затвердити умови 
цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами 
Наглядової Ради, на безоплатній основі. Уповноважити Голову Правління 
протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати ці 
договори).

9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови Правління 
та членів Правління. (Проект рішення : Припинити повноваження Голови 
Правління та членів Правління Товариства у зв’язку із завершенням 
строку їх повноважень.). 

10. Обрання Голови Правління та членів Правління, затвердження умов 
цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що уклада-
тимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою Правлін-
ня та членами Правління. ( Проект рішення : Обрати Голову Правління 
та членів Правління із числа запропонованих кандидатів на строк 5 років. 
Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з 
Головою Правління – на оплатній основі, та членами Правління – на без-
оплатній основі. Уповноважити Голову Наглядової Ради Товариства про-
тягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати ці до-
говори).

11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 
Ревізійної комісії. (Проект рішення : Припинити повноваження Голови 
та членів Ревізійної комісії у зв’язку із завершенням строку їх повнова-
жень. ). 

12. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії, затвердження умов 
цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що уклада-
тимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної 
комісії. ( Проект рішення : Обрати Голову та членів Ревізійної комісії із 
числа запропонованих кандидатів на строк 5 років. Затвердити умови 
цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами 
Ревізійної комісії, на безоплатній основі. Уповноважити Голову Правління 
протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати ці 
договори).

Право на участь у загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного 
товариства «Шляхово – будівельне управління №41», які скликані на  
27 квітня 2018 року мають особи, які будуть наведені у переліку акціонерів 
Товариства, які мають право на участь у загальних зборах, складеному 
станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів у поряд-
ку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, тоб-
то на 24.00 год. 23 квітня 2018 року. Для участі у зборах акціонерам необ-
хідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та 
довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних збо-
рах, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства. 

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають 
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбу-
вається до 26 квітня 2018 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 
13.30 год. до 16.30 год. за адресою: 08132, Київська область, Києво-
Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 31, зал проведення 
загальних зборів. Обов’язково записатися на ознайомлення з матеріа-
лами зборів за телефоном: 0672366192. Відповідальна за ознайомлен-
ня з матеріалами зборів  – Заступник Голови Правління з корпоративної 
діяльності Сидоренко Лариса Миколаївна. В день проведення зборів 
ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реє-
страції для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних 
зборів акціонерів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного 
загальних зборів акціонерів Товариства: http://dsy41.pat.ua/

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

Найменування показника 
Період 

Звітний 2017 рік Попередній 
2016 рік 

Усього активів 20111 58873
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

603 1000

Запаси 3073 538
Сумарна дебіторська заборгованість 10386 50385
Гроші та їх еквіваленти 14 31
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

13191 15835

Власний капітал 16735 19379
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал 

3544 3544

Довгострокові зобов'язання і забезпе-
чення

35 94

Поточні зобов'язання і забезпечення 3341 39400
Чистий фінансовий результат: 
прибуток (збиток) 

(2644) 906

Середньорічна кількість акцій (шт.) 495621 495621
Чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

(5,33) 0

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. 
Голова Правління ПАТ «ШБУ-41» Лучковський О.В. 01.03.2018р. 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №41»
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Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
До уваги акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «КРЕМЕНЧУЦЬКА КОНДИТЕРСЬКА 
фАБРИКА «РОШЕН»!

Приватне акціонерне товариство «Кременчуцька кондитерська фабрика 
«Рошен» (код за ЄДРПОУ - 00382191, місцезнаходження: 39600, Полтавська 
область, м. Кременчук, вул. Ігоря Сердюка, 57, далі - Товариство), повідом-
ляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства:

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

• Дата проведення загальних зборів акціонерів: 12 квітня 2018 року.
• Час проведення загальних зборів акціонерів: початок зборів 14:00.
Місце проведення загальних зборів (із зазначенням номера кімнати, офісу 

або залу, куди мають прибути акціонери): Полтавська область, м.  Кремен-
чук, вул. Ігоря Сердюка, 57, актова зала (четвертий поверх, зала № 1).

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

• Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні збо-
ри акціонерів, проводиться у день проведення та за адресою проведення 
загальних зборів з 13:00 до 13:50. 

• Час початку реєстрації акціонерів 13:00; 
• Час закінчення реєстрації акціонерів 13:50.
3) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 

загальних зборах:
5 квітня 2018 року (станом на 24 годину).
4) Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного 

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

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

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

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

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

5.Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за 
наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії Това-
риства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Това-
риства за результатами 2017 року.

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

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

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

внутрішніх положень Товариства.
10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-

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

11. Розгляд питання про схвалення вчинення Товариством значного 
правочину.

5)Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з 
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій 
статті 35 Закону України «Про акціонерні Товариства»:

http://krcf.roshen.com 
6)Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 

можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Від дати 
надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати про-
ведення загальних зборів Товариство надає акціонерам та/або їх представ-
никам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів 
Товариства, у робочі дні, робочі години за адресою: Полтавська область, 
м. Кременчук, вул. Ігоря Сердюка, 57, відділ персоналу (кабінет № 1), а в 
день проведення річних загальних зборів акціонерів – у місці їх проведен-
ня, за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Ігоря Сердюка, 57, 
актова зала (четвертий поверх, зала № 1). Після надіслання акціонерам 
повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не 
має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими 
вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у 
зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. 
У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення 
загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не піз-
ніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Акціонерне 
товариство до початку загальних зборів зобов’язане надавати письмові 
відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до про-
екту 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.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми, – Голова Правління Радько Сергій Петрович. Довідки за телефоном: 
(0536) 75-74-00.

7) Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 
Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть корис-
туватися після отримання повідомлення про проведення загальних збо-
рів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: 
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до про-
екту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо 
нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може переви-
щувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше 
ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, 
а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до 
дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань 
до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих 
питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного то-
вариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат 
представником акціонера (акціонерів). Пропозиція до проекту порядку денно-
го загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням 
прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або кла-
су належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, 
а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропо-
нується цим акціонером до складу органів товариства. З детальною інформа-
цією, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акці-
онерам після отримання повідомлення про проведення загальних зборів 
акціонерів у строк до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть 
ознайомитись в ст. ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а 
також звернутись до керівництва Товариства для уточнення інформації.

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

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

Найменування показника
Період

Звітний
2017 р.

Попередній 
2016 р.

Усього активів 402404 430563
Основні засоби (за залишковою вартістю) 333960 355043
Запаси 18810 12332
Сумарна дебіторська заборгованість 49622 63170
Гроші та їх еквіваленти 12 14
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 74989 74983
Власний капітал 86283 86277
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 10229 10229
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 5910 156444
Поточні зобов'язання і забезпечення 310211 187842
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 11 (700)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10228600 10228600
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,00108 (0,06844)

Наглядова рада ПрАТ «КрКф «Рошен»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №45, 5 березня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

4

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 

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

СТВО «БАНК ФОРВАРД» 
2. Код за ЄДРПОУ: 34186061
3. Місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, будинок 105
4. Міжміський код, телефон та факс: телефон: +38 (044) 390-88-11; 

факс: +38 (044) 390-88-11
5. Електронна поштова адреса: 0800300880@forward-bank.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.forward-bank.com/about/
disclosure/

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або 
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: зміна скла-
ду посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Відповідно до Рішення єдиного акціонера ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНО-

ГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФОРВАРД» (надалі – Банк) від 01.03.2018. №1 
Алессандро Піккі (Alessandro Picchi) припинено повноваження Голови Спо-
стережної ради Банку з 01.03.2018.

Зміст Рішення єдиного акціонера Банку (Рішення єдиного акціонера 
ПАТ «БАНК ФОРВАРД» №1 від 01.03.2018 року):

- керуючись положеннями статті 33 Закону України «Про акціонерні то-
вариства» припинити повноваження Спостережної ради Банку.

Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.
Посада з якої звільнено особу – Голова Спостережної ради;
Часткою в статутному капіталі Банку не володіє. 
Інформація про наявність у посадової особи емітента непогашеної су-

димості за корисливі та посадові злочини – не має.
Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб емітента:
- повноваження Голови Спостережної ради Банку Алессандро Піккі 

(Alessandro Picchi) припинено відповідно до Рішення єдиного акціонера 
Банку.

Інформація щодо строку, протягом якого Алессандро Піккі (Alessandro 
Picchi) перебував на посаді – з 28.04.2017 року по 01.03.2018 року.

Відповідно до Рішення єдиного акціонера ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНО-
ГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФОРВАРД» (надалі – Банк) від 01.03.2018, №1, 
Алессандро Піккі (Alessandro Picchi) з 01.03.2018 обрано Головою Спосте-
режної ради Банку. 

Зміст Рішення єдиного акціонера №1 від 01.03.2018:
- Керуючись положеннями Статуту та статті 53 Закону України «Про ак-

ціонерні товариства» обрати Спостережну раду Банку, на строк до наступ-
них річних Загальних зборів акціонерів Банка у складі: Голова Спостереж-
ної ради Банку – Алессандро Піккі (Alessandro Picchi);

Iнформацiя про посадову особу: Згоди на розкриття паспортних даних 
посадовою особою не надано; 

Посада на яку призначено особу – Голова Спостережної ради; Часткою 
у статутному капiталi емiтента не володiє.

Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осіб емітента:
Алессандро Піккі (Alessandro Picchi) обрано Головою Спостережної 

ради Банку вiдповiдно до Рішення єдиного акціонера Банку від 
01.03.2018, №1.

Iнформацiя про наявність у посадової особи емітента непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини - не має. 

Iнформацiя щодо строку, на який призначено (обрано) особу, iншi поса-
ди, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років: 

Алессандро Піккі (Alessandro Picchi) з 01.03.2018 обрано Головою Спо-
стережної ради Банку на строк до наступних річних зборів Банку. 

Попередні посади: 
З березня 2012 року до квітня 2017 року – Генеральний радник КОРПО-

РАЦІЇ «РУССКИЙ СТАНДАРТ», з травня 2012 року до даного часу - дирек-
тор «ROUST CORPORATION», з червня 2013 до даного часу – голова 
Правління «ROUST TRADING LIMITED», з квітня 2017 року до цього часу 
– Генеральний радник компанії ЗАО «РУСТ». 

Алессандро Піккі (Alessandro Picchi) є представником єдиного акціоне-
ра Банку.

Відповідно до Рішення єдиного акціонера ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНО-
ГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФОРВАРД» (надалі – Банк) від 01.03.2018, №1 
Ремі Коена (Remy Cohen) припинено повноваження Заступника Голови 
Спостережної ради Банку з 01.03.2018.

Зміст Рішення єдиного акціонера Банку (Рішення єдиного акціонера 
ПАТ «БАНК ФОРВАРД» №1 від 01.03.2018 року):

-- керуючись положеннями статті 33 Закону України «Про акціонерні то-
вариства» припинити повноваження Спостережної ради Банку.

Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.
Посада з якої звільнено особу – Заступник Голови Спостережної ради;
Часткою в статутному капіталі Банку не володіє.
Інформація про наявність у посадової особи емітента непогашеної су-

димості за корисливі та посадові злочини – не має.
Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб емітента:
- повноваження Заступника Голови Спостережної ради Банку Ремі Кое-

на (Remy Cohen) припинено відповідно до Рішення єдиного акціонера Бан-
ку.

Інформація щодо строку, протягом якого Ремі Коен (Remy Cohen) пере-
бував на посаді – з 28.04.2017 року по 01.03.2018 року.

Відповідно до Рішення єдиного акціонера ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНО-
ГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФОРВАРД» (надалі – Банк) від 01.03.2018, №1, 
Ремі Коена (Remy Cohen) з 01.03.2018 обрано Заступником Голови Спо-
стережної ради Банку. 

Зміст Рішення єдиного акціонера №1 від 01.03.2018:
- керуючись положеннями Статуту та статті 53 Закону України «Про ак-

ціонерні товариства» обрати Спостережну раду Банку, на строк до наступ-
них річних Загальних зборів акціонерів Банка у складі: Заступник Голови 
Спостережної ради – Ремі Коен (Remy Cohen).

Інформація про посадову особу: Згоди на розкриття паспортних даних 
посадовою особою не надано; 

Посада на яку призначено особу – Заступник Голови Спостережної 
ради; Часткою у статутному капiталi емітента не володіє.

Обґрунтування змін у персональному складi посадових осіб емітента:
Ремі Коена (Remy Cohen) обрано Заступником Голови Спостережної 

ради Банку вiдповiдно до Рішення єдиного акціонера Банку від 01.03.2018, 
№1.

Інформація про наявність у посадової особи емітента непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини - не має. 

Інформація щодо строку, на який призначено (обрано) особу, iншi поса-
ди, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років: 

Ремі Коен (Remy Cohen) з 01.03.2018 обрано Заступником Голови Спо-
стережної ради Банку на строк до наступних річних зборів Банку. 

Попередні посади: 
з 1994 року до даного часу - Генеральний директор «Cohen & Co. s.r.l.».
Ремі Коен (Remy Cohen) є представником єдиного акціонера Банку.
Відповідно до Рішення єдиного акціонера ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНО-

ГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФОРВАРД» (надалі – Банк) від 01.03.2018, №1, з 
01.03.2018 припинено повноваження, члена Спостережної ради Банку Іса-
ковського Артема Георгійовича.

Зміст Рішення єдиного акціонера Банку (Рішення єдиного акціонера 
ПАТ «БАНК ФОРВАРД» №1 від 01.03.2018 року):

- керуючись положеннями статті 33 Закону України «Про акціонерні то-
вариства» припинити повноваження Спостережної ради Банку.

Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.
Посада з якої звільнено особу – Член Спостережної ради;
Часткою в статутному капіталі Банку не володіє. 
Інформація про наявність у посадової особи емітента непогашеної су-

димості за корисливі та посадові злочини – не має.
Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб емітента:
- повноваження члена Спостережної ради Банку Ісаковського Артема 

Георгійовича припинено відповідно до Рішення єдиного акціонера Банку.
Інформація щодо строку, протягом якого Ісаковський Артем Георгійович 

перебував на посаді – з 28.04.2017 року по 01.03.2018 року.
Відповідно до Рішення єдиного акціонера ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНО-

ГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФОРВАРД» (надалі – Банк) від 01.03.2018, №1 
Ісаковського Артема Георгійовича з 01.03.2018 обрано членом Спостереж-
ної ради Банку. 

Зміст Рішення єдиного акціонера №1 від 01.03.2018:
- керуючись положеннями Статуту та статті 53 Закону України «Про ак-

ціонерні товариства» обрати Спостережну раду Банку, на строк до наступ-
них річних Загальних зборів акціонерів Банка у складі: Ісаковський Артем 
Георгійович – член Спостережної ради.

Iнформацiя про посадову особу: Згоди на розкриття паспортних даних 
посадовою особою не надано; 

Посада на яку призначено особу – Член Спостережної ради; Часткою у 
статутному капiталi емiтента не володiє.

Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осіб емітента:
Ісаковського Артема Георгійовича обрано членом Спостережної ради 

Банку вiдповiдно до Рішення єдиного акціонера Банку від 01.03.2018, №1.
Iнформацiя про наявність у посадової особи емітента непогашеної су-

димості за корисливі та посадові злочини - не має. 
Iнформацiя щодо строку, на який призначено (обрано) особу, iншi поса-

ди, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років: 
Ісаковського Артема Георгійовича з 01.03.2018 переобрано членом 

Спостережної ради Банку на строк до наступних річних зборів Банку. 
Попередні посади: 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК фОРВАРД» 
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АТ «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ» (Російська Федерація):
28.09.2016 по теперішній час – радник Апарату Голови Правління; 
01.11.2015 – 16.04.2016 – директор Московського регіонального центру;
01.10.2011 – 01.11.2015 – Управляючий Дирекції Україна.
Ісаковський Артем Георгійович є представником єдиного акціонера 

Банку.
Відповідно до Рішення єдиного акціонера ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНО-

ГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФОРВАРД» (надалі – Банк) від 01.03.2018, №1, з 
01.03.2018 припинено повноваження члена Спостережної ради Банку - Ні-
кітчина Сергія Олександровича.

Зміст Рішення єдиного акціонера Банку (Рішення єдиного акціонера  
ПАТ «БАНК ФОРВАРД» №1 від 01.03.2018 року):

- керуючись положеннями статті 33 Закону України «Про акціонерні то-
вариства» припинити повноваження Спостережної ради Банку..

Посада з якої звільнено особу – Член Спостережної ради;
Часткою в статутному капіталі Банку не володіє. 
Інформація про наявність у посадової особи емітента непогашеної суди-

мості за корисливі та посадові злочини – не має.
Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб емітента:
- повноваження члена Спостережної ради Банку Нікітчина Сергія Олек-

сандровича припинено відповідно до Рішення єдиного акціонера Банку.
Інформація щодо строку, протягом якого Нікітчин Сергій Олександрович 

перебував на посаді – з 28.04.2017 року по 01.03.2018 року.
Відповідно до Рішення єдиного акціонера ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНО-

ГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФОРВАРД» (надалі – Банк) від 01.03.2018, №1 
Грозу Ольгу Василівну з 01.03.2018 обрано Незалежним членом Спосте-
режної ради Банку. 

Зміст Рішення єдиного акціонера №1 від 01.03.2018:
- керуючись положеннями Статуту та статті 53 Закону України «Про акці-

онерні товариства» обрати Спостережну раду Банку, на строк до наступних 
річних Загальних зборів акціонерів Банка у складі: Гроза Ольга Василівна 
– Незалежний член Спостережної ради.

Інформація про посадову особу: 
Посада на яку призначено особу – Незалежний член Спостережної ради; 

Часткою у статутному капiталi емітента не володіє.
Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб емітента:
Грозу Ольгу Василівну обрано Незалежним членом Спостережної ради 

Банку вiдповiдно до Рішення єдиного акціонера Банку від 01.03.2018, №1.
Інформація про наявність у посадової особи емітента непогашеної суди-

мості за корисливі та посадові злочини - не має. 
Інформація щодо строку, на який призначено (обрано) особу, iншi поса-

ди, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років: 
Грозу Ольгу Василівну з 01.03.2018 обрано Незалежним членом Спо-

стережної ради Банку на строк до наступних річних зборів Банку. 
Попередні посади: 
З 11.01.2010 по теперішній час - актуарій департаменту актуарних роз-

рахунків ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІКА».
Відповідно до Рішення єдиного акціонера ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНО-

ГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФОРВАРД» (надалі – Банк) від 01.03.2018, №1, 
Кураш Наталію Петрівну з 01.03.2018 обрано Незалежним членом Спосте-
режної ради Банку. 

Зміст Рішення єдиного акціонера №1 від 01.03.2018:
- керуючись положеннями Статуту та статті 53 Закону України «Про акці-

онерні товариства» обрати Спостережну раду Банку, на строк до наступних 
річних Загальних зборів акціонерів Банка у складі: Кураш Наталія Петрів-
на  – Незалежний член Спостережної ради.

Інформація про посадову особу: 
Посада на яку призначено особу – Незалежний член Спостережної ради; 

Часткою у статутному капiталi емітента не володіє.
Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб емітента:

Кураш Наталію Петрівну обрано Незалежним членом Спостережної 
ради Банку вiдповiдно до Рішення єдиного акціонера Банку від 01.03.2018, 
№1.

Інформація про наявність у посадової особи емітента непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини - не має. 

Інформація щодо строку, на який призначено (обрано) особу, iншi поса-
ди, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років: 

Кураш Наталію Петрівну з 01.03.2018 обрано Незалежним членом Спо-
стережної ради Банку на строк до наступних річних зборів Банку. 

Попередні посади: 
з 01.06.2009 року по 28.05.2015 року - заступник начальника юридичного 

департаменту ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК»;
з 15.03.2016 року по 15.02.2017 – директор Юридичного департаменту 

ПАТ «БАНК «ТРАСТ»; 
з 02.08.2017 року по теперішній час – керівник департаменту загально 

правової підтримки ТОВ «ВЕРДИКТ».
Відповідно до Рішення єдиного акціонера ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНО-

ГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФОРВАРД» (надалі – Банк) від 01.03.2018, №1, 
Лісогора Олега Сергійовича з 01.03.2018 обрано Незалежним членом Спо-
стережної ради Банку. 

Зміст Рішення єдиного акціонера №1 від 01.03.2018:
- керуючись положеннями Статуту та статті 53 Закону України «Про акці-

онерні товариства» обрати Спостережну раду Банку, на строк до наступних 
річних Загальних зборів акціонерів Банка у складі: Лісогор Олег Сергійович 
– Незалежний член Спостережної ради.

Інформація про посадову особу: 
Посада на яку призначено особу – Незалежний член Спостережної ради; 

Часткою у статутному капiталi емітента не володіє.
Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб емітента:
Лісогора Олега Сергійовича обрано Незалежним членом Спостережної ради 

Банку вiдповiдно до Рішення єдиного акціонера Банку від 01.03.2018, №1.
Інформація про наявність у посадової особи емітента непогашеної суди-

мості за корисливі та посадові злочини - не має. 
Інформація щодо строку, на який призначено (обрано) особу, iншi поса-

ди, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років: 
Лісогора Олега Сергійовича з 01.03.2018 обрано Незалежним членом 

Спостережної ради Банку на строк до наступних річних зборів Банку. 
Попередні посади:
з 02.12.2010 року по 29.10.2014 року – аудитор відділу поточного контр-

олю та моніторингу результатів Служби внутрішнього аудиту ПАТ «ВТБ 
БАНК»;

з 03.11.2014 року по 03.11.2015 року – аудитор Департаменту внутріш-
нього аудиту ПАТ «УКРІНБАНК».

ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»: 
з 11.04.2015 року по 08.03.2016 року – провідний фахівець Відділу вну-

трішнього аудиту та контролю,
з 09.03.2016 року по 17.01.2017 року – провідний фахівець Відділу ауди-

ту процесів Головного офісу Управління внутрішнього аудиту.
АТ «ТАСКОМБАНК»:
з 19.01.2017 року по теперішній час – головний спеціаліст Служби вну-

трішнього аудиту.
ІІІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
чинним законодавством України.  

Голова Правління
ПАТ «БАНК фОРВАРД» (підпис)  А.В. Кисельов
 м. п 
  03 березня 2018 року
  (дата) 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Сі-Ес-Ті ІНВЕСТ»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, 02154, м. Київ, Дніпровський район, Русанівський бульвар, буд. 7.

Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Сі-Ес-Ті ІНВЕСТ» повідомляє 

Вас, що 25 квітня 2018 року о 13:00 годині за адресою: Україна, м. Київ, 
Русанівський бульвар, 7, к.10 (за місцезнаходженням ПрАТ «Сі-Ес-Ті 
ІНВЕСТ»), відбудуться загальні збори акціонерів Товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 25 квітня 2018 року з 12:30 год. до 13:00 год. за адресою: Укра-
їна, м. Київ, Русанівський бульвар, 7, к.10 (за місцезнаходженням ПрАТ «Сі-
Ес-Ті ІНВЕСТ»).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах від-
буватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у 

загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня 
проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24:00 год. 19.04.2018 року.

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

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають 
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбуваєть-
ся від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 22 квітня 2018 
року (включно) з 10:00 год. до 17:00 год. (виключаючи обідню перерву з 
12:00 год. до 13:00 год.) за адресою: м. Київ, Русанівський бульвар, 7, к.10 
(за місцезнаходженням ПрАТ «Сі-Ес-Ті ІНВЕСТ»). Відповідальна особа за 
ознайомлення з документами зборів - Скрицький О.М.

25 квітня 2018 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці 
проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СІ-ЕС-ТІ ІНВЕСТ» 
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загальних зборів акціонерів.
Адреса веб-сайту на якому розміщено інформацію з проектом рішень щодо 

кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.new.newtone.ua
Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних збо-

рів товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам 
або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених до-
кументів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням 
помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати про-
ведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не 
пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. 

Товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові 
відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до про-
екту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів 
до дати проведення загальних зборів, протягом 7 (семи) робочих днів із дня 
отримання запиту. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі 
запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів 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 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. 

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 біль-
ше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до 
проекту порядку денного загальних зборів. 

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного за-
гальних зборів щодо дострокового припинення повноважень особи, яка 
здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу одночасно 
обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання особи, 
яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу або призна-
чення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

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

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

Перелік питань, що виносяться на голосування
(проект порядку денного загальних зборів акціонерів):

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів ак-

ціонерів. 
3. Обрання Голови загальних зборів акціонерів
4. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
5. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати 

фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

6. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати пере-
вірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду висновків Ревізійної комісії про ре-
зультати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році.

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) То-

вариства за підсумками роботи в 2017 році.
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.

10. Про звільнення та призначення Генерального директора Товариства.
11. Про завтердження статуту Товариства у новій редакції та надання 

повноважень щодо його підписання та реєстрації.
12. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, ринкова 

вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсо-
тків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності това-
риства за 2017 рік, які можуть вчинятись товариством протягом не більш як 
одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру пра-
вочинів та їх граничної вартості.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«Сі-Ес-Ті ІНВЕСТ» (тис. грн.) 

Найменування показника період
2016 рік 2017 рік

Усього активів 70410,9 59772,6
Основні засоби (за залишковою вартістю) 26764,6 15486,2
Запаси 34,2 30,5
Сумарна дебіторська заборгованість 2530,9 3261,2
Гроші та їх еквіваленти 120 51,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -64669,2 -76670,3
Власний капітал -18903,5 -30904,6
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 45765,7 45765,7
Довгострокові зобов'язання і забезпечення  60,6 32,2
Поточні зобов'язання і забезпечення 89253,8 90645
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -5342,9 -11986,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 165458 165458
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) -32,29 -72,44

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреніс-
тю:

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства 
може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а 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 акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповно-
важена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи 
територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управ-
ління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на пев-
ний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представ-
ника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

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

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціо-
нерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто пере-
лік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке 
(проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на за-
гальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено 
завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо 
голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загаль-
них зборах акціонерів на свій розсуд.

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 на цих загальних зборах акціонера, який ви-
дав довіреність, замість свого представника.

Контактний тел.: (067) 924-73-69
Дирекція ПрАТ «Сі-Ес-Ті ІНВЕСТ»

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ»
Місцезнаходження товариства:
Україна, 02154, м. Київ, Дніпровський район, Русанівський бульвар, буд. 7.

Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ» 

повідомляє Вас, що 25 квітня 2018 року о 13:00 годині за адресою: Україна, 
м. Київ, Русанівський бульвар, 7, к.4 (за місцезнаходженням ПрАТ «Теле-

системи України»), відбудуться загальні збори акціонерів Товариства. 
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 

відбудеться 25 квітня 2018 року з 12:30 год. до 13:00 год. за адресою: Україна,  
м. Київ, Русанівський бульвар, 7, к.4 (за місцезнаходженням ПрАТ «Телесисте-
ми України»).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) ро-
бочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24:00 
год. 19.04.2018 року.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ»
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Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а пред-
ставникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтер-
еси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного 
законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних збо-
рах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акці-
онера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера 
(його представника), а в разі участі представника акціонера – також доку-
ментів, що підтверджують повноваження представника на участь у загаль-
них зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають мож-
ливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати 
надіслання акціонерам даного повідомлення до 24 квітня 2018 року (включ-
но) з 10:00 год. до 17:00 год. (виключаючи обідню перерву з 12:00 год. до 
13:00 год.) за адресою: м. Київ, Русанівський бульвар, 7, к.4 (за місцезнахо-
дженням ПрАТ «Телесистеми України»). Відповідальна особа за ознайом-
лення з документами зборів - Скрицький О.М. - корпоративний директор.

Адреса веб-сайту на якому розміщено інформацію з проектом рішень щодо 
кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.peoplenet.ua

25 квітня 2018 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці 
проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення 
загальних зборів акціонерів. 

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

Товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові 
відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до про-
екту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів 
до дати проведення загальних зборів, протягом 7 (семи) робочих днів із дня 
отримання запиту. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі 
запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів 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 загаль-
них зборів товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не 
пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо 
включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповід-
ні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової 
ради товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кан-
дидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропо-
нується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів товариства 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 біль-
ше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до 
проекту порядку денного загальних зборів. 

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного за-
гальних зборів щодо дострокового припинення повноважень особи, яка 
здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу одночасно 
обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання особи, 
яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу або призна-
чення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

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

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

Перелік питань, що виносяться на голосування
(проект порядку денного загальних зборів акціонерів):

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів ак-

ціонерів. 
3. Обрання Голови загальних зборів акціонерів

4. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
5. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати 

фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

6. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати пере-
вірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду висновків Ревізійної комісії про ре-
зультати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році.

7. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
9. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) То-

вариства за підсумками роботи в 2017 році.
10. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.
11. Про ліквідацію Ревізійної комісії та створення посади Ревізора Това-

риства.
12. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення стату-

ту у новій редакції, надання повноважень Голові зборів на підписання нової 
редакції статуту.

13. Про звільнення членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Про призначення Ревізора Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ» (тис. грн.) 
Найменування показника період

2016 рік 2017 рік
Усього активів 985146 927151
Основні засоби (за залишковою вартістю) 292047 232698
Запаси 6739 6616
Сумарна дебіторська заборгованість 106764 105735
Гроші та їх еквіваленти 442987 435511
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1048093 -1103858
Власний капітал 922980 867215
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 1811713 1811713
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 5600 5600
Поточні зобов'язання і забезпечення 56566 54336
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -54562 -55765
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6549939 6549939
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) -8,33 -8,51

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:
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 акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповно-
важена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи 
територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управ-
ління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на пев-
ний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представ-
ника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

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

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціо-
нерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто пере-
лік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке 
(проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на за-
гальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено 
завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо 
голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загаль-
них зборах акціонерів на свій розсуд.

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 на цих загальних зборах акціонера, який ви-
дав довіреність, замість свого представника.

Контактний тел.: (067) 924-73-69
Дирекція ПрАТ «Телесистеми України»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Річні Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства 
«Городище – Пустоварівський цукровий завод» (далі по тексту – «Товари-
ство»), місцезнаходження Товариства – 09310, Київська область, Володар-
ський район, с. Городище – Пустоварівське, вул. Центральна, 53, відбу-
дуться 25 квітня 2018 р. о 12 год. 00 хв. за адресою: 09310, Київська  обл., 
Володарський район, с. Городище - Пустоварівське, вул. Центральна, 
53, кімната № 1 (2 - й поверх).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах, – 19.04.2018 р. Реєстрація учасників зборів проводиться в день 
зборів з 11.00. до 12.00 за місцем проведення зборів. 

Загальна кількість акцій станом на дату складення переліку осіб, яким 
надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 25388366.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складення переліку 
осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 
20537801.

Проект порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії та затвердження порядку проведення 

Зборів.
Проект рішення: Обрати Романчук Надію Петрівну – Головою лічильної 

комісії, Олійник Інну Станіславівну, Савченко Юлію Іванівну – членами лі-
чильної комісії.

Затвердити наступний порядок проведення зборів:
- основна доповідь – до 10 хвилин;
- співдоповіді – 5 хвилин;
- виступи в дебатах – 5 хвилин;
- відповіді на запитання – 5 хвилин.
- для заяв, пропозицій, пояснень і довідок – до 3 хвилин. 
Питання доповідачам і співдоповідачам подавати в письмовій формі 

або усно.
Доповідачам давати відповіді на задані питання після завершення об-

говорення доповіді.
Заявки на участь в обговоренні доповіді та пропозиції подавати в секре-

таріат Зборів в письмовій формі.
Голосування на Зборах проводиться виключно з використанням бюле-

тенів, форми яких затверджені рішенням Наглядової Ради Товариства 
(Протокол № 3/2018 від 19.02.2018 року).

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

Проект рішення: Затвердити звіт Директора про результати фінансово 
- господарської діяльності Товариства у 2017 році.

3. Звіт Наглядової Ради за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господар-

ської діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 
рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р., розподіл прибутку 
і збитків.

Проект рішення: Прийняти до уваги відсутність прибутку та наявність 
збитків за результатами 2017 року.

6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 р. 
Проект рішення: Затвердити основні напрямки господарської діяльності 

Товариства на 2018 рік. 
7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

Товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.
Проект рішення: Попередньо схвалити вчинення Товариством значних 

правочинів в період протягом одного року з моменту прийняття цього рі-
шення, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними 
останньої річної фінансової звітності Товариства, та предметом яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик, гарантій, акредитивів та/або одер-
жання будь – яких інших банківських продуктів/послуг в банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або 
укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов’язань, в т.ч. за договором поруки, Това-
риства та/або будь – яких третіх осіб;

- купівля – продаж майна, в т.ч. нерухомого майна, відступлення права 
вимоги та/або переведення боргу, оренда, та лізинг майна;

- інші правочини, які пов’язані з діяльністю Товариства, і в яких воно ви-
ступає однією із сторін.

Надати Наглядовій Раді Товариства повноваження без отримання до-
даткового рішення загальних зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених цими Загальними зборами 
акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповнення-
ми, які будуть укладатись Товариством в період протягом одного року з 
моменту прийняття цього рішення;

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладен-

ня (підписання) Головою Наглядової ради, Директором Товариства попере-
дньо схвалених Загальними Зборами акціонерів в цьому питанні порядку 
денного правочинів.

8. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
Проект рішення: Відкликати з посад Голову та членів Наглядової Ради 

Товариства Кравчука Сергія Дмитровича, Вайспапіра Вадима Аркадійови-
ча, Гавриленка Володимира Миколайовича, Чумака Анатолійовича, Чопів-
ського Василя Миколайовича.

9. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.
Із зазначеного питання відбудеться кумулятивне голосування, у зв’язку 

із чим відповідно до ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» в 
повідомленні відсутній проект рішення.

10. Затвердження умов цивільно – правових договорів, що укладати-
муться з членами Наглядової ради 

Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка упо-
вноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно – правових договорі, що 
укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства.

Встановити, що всі члени Наглядової Ради Товариства виконують свої 
повноваження на безоплатній основі.

Уповноважити Директора Товариства Моренка Миколу Миколайовича 
на підписання договорів з членами Наглядової Ради Товариства.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформа-
ція з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного: https://smida.gov.ua/site/00372428/

Зі всіма матеріалами акціонери можуть ознайомитись за адресою: Київ-
ська обл., Володарський район, с. Городище - Пустоварівське, вул. Цен-
тральна, 53, кімната № 1 (2 - й поверх), попередньо зателефонувавши за 
номером телефону, вказаним в цьому повідомленні, не пізніше ніж за  
1 (один) день до дати запланованого візиту.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – головний бухгалтер Романчук Надія Петрівна.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів акціонери мають право:

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

- отримати письмові відповіді на письмові запитання щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загаль-
них зборів до дати проведення загальних зборів. Письмове звернення надси-
лається акціонером за адресою місцезнаходження Товариства. Товариство 
може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту;

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

Для реєстрації учасникам необхідно мати при собі документ, який по-
свідчує особу, а представникам акціонерів – також довіреність, оформлену 
згідно з чинним законодавством України. Представником акціонера може 
бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові 
особи органів Товариства не можуть бути представниками інших акціонерів 
Товариства. Акціонер має право призначити свого представника постійно 
або на певний строк. Акціонер має право у будь – який момент замінити 
свого представника, повідомивши про це директора Товариства.

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

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціо-
нерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто пере-
лік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за 
яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 
загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як 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.

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-

До відома акціонерів
ПАТ «ГОРОДИщЕ – ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»!
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ставника на загальних зборах акціонерного товариства.
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.
Основні показники фінансово - господарської діяльності Публічного 

акціонерного товариства «Городище – Пустоварівський цукровий 
завод» за 2017 рік 

(тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 519379 391773
Основні засоби (за залишковою вартістю) 88434 769979
Запаси 32425 33711

Сумарна дебіторська заборгованість 202240 152436
Гроші та їх еквіваленти 30975 234
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -11476 157
Власний капітал 8429 20062
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 6347 6347
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 109400 88392
Поточні зобов'язання і забезпечення 401550 283319
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -11633 -385
Середньорічна кількість акцій (шт.) 25388000 25388000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 045821 0,01516

Довідки за телефоном: (045-69) 5-79-95, (044) 522-99-33
Наглядова Рада ПАТ «Городище - Пустоварівський цукровий завод».

Річні Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Ли-
новицький цукрокомбінат «Красний» (далі по тексту – «Товариство»), місце-
знаходження Товариства – 17584, Чернігівська обл., Прилуцький р-н, смт. 
Линовиця, вул. Заводська, 4, відбудуться 27 квітня 2018 р. о 12 год. 00 хв. 
за адресою: 17584, Чернігівська область, Прилуцький район, вул. За-
водська, 4, адміністративна будівля, актовий зал (2-й поверх) .

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах, – 23.04.2018 р. Реєстрація учасників зборів проводиться в день 
зборів з 11.30. до 12.00 за місцем проведення зборів. 

Загальна кількість акцій станом на дату складення переліку осіб, яким 
надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:

Прості іменні – 21702
Привілейовані іменні – 1431.
Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складення переліку 

осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 
17097.

Проект порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії та затвердження порядку проведення 

Зборів.
Проект рішення: Обрати Попенко Надію Петрівну – Головою лічильної 

комісії, Стеценко Олександра Олександровича, Савченко Юлію Іванівну – 
членами лічильної комісії.

Затвердити наступний порядок проведення зборів:
- основна доповідь – до 10 хвилин;
- співдоповіді – 5 хвилин;
- виступи в дебатах – 5 хвилин;
- відповіді на запитання – 5 хвилин.
- для заяв, пропозицій, пояснень і довідок – до 3 хвилин. 
Питання доповідачам і співдоповідачам подавати в письмовій формі 

або усно.
Доповідачам давати відповіді на задані питання після завершення об-

говорення доповіді.
Заявки на участь в обговоренні доповіді та пропозиції подавати в секре-

таріат Зборів в письмовій формі.
Голосування на Зборах проводиться виключно з використанням бюле-

тенів, форми яких затверджені рішенням Наглядової Ради Товариства 
(Протокол № 2/2018 від 19.02.2018 року).

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

Проект рішення: Затвердити звіт Директора про результати фінансово 
- господарської діяльності Товариства у 2017 році.

3. Звіт Наглядової Ради за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської 

діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р., розподіл прибутку 

і збитків.
Проект рішення: Прийняти до уваги відсутність прибутку та наявність 

збитків за результатами 2017 року.
6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 р. 
Проект рішення: Затвердити основні напрямки господарської діяльності 

Товариства на 2018 рік. 
7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

Товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.
Проект рішення: Попередньо схвалити вчинення Товариством значних 

правочинів в період протягом одного року з моменту прийняття цього рі-
шення, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними 
останньої річної фінансової звітності Товариства, та предметом яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик, гарантій, акредитивів та/або 
одержання будь – яких інших банківських продуктів/послуг в банківських 
установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або 
укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов’язань, в т.ч. за договором поруки, Това-
риства та/або будь – яких третіх осіб;

- купівля – продаж майна, в т.ч. нерухомого майна, відступлення права 
вимоги та/або переведення боргу, оренда, та лізинг майна;

- інші правочини, які пов’язані з діяльністю Товариства, і в яких воно ви-
ступає однією із сторін.

Надати Наглядовій Раді Товариства повноваження без отримання до-
даткового рішення загальних зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених цими Загальними зборами 
акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповнення-
ми, які будуть укладатись Товариством в період протягом одного року з 
моменту прийняття цього рішення;

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладен-
ня (підписання) Головою Наглядової ради, Директором Товариства попере-
дньо схвалених Загальними Зборами акціонерів в цьому питанні порядку 
денного правочинів.

8. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
Проект рішення: Відкликати з посад Голову та членів Наглядової Ради 

Товариства Кравчука Сергія Дмитровича, Вайспапіра Вадима Аркадійови-
ча, Гавриленка Володимира Миколайовича, Чумака Анатолія Миколайови-
ча, Пустовойта Павла Віталійовича.

9. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.
Із зазначеного питання відбудеться кумулятивне голосування, у зв’язку 

із чим відповідно до ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» в 
повідомленні відсутній проект рішення.

10. Затвердження умов цивільно – правових договорів, що укладати-
муться з членами Наглядової ради 

Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради То-
вариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно – правових договорі, що 
укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства.

Встановити, що всі члени Наглядової Ради Товариства виконують свої 
повноваження на безоплатній основі.

Уповноважити Директора Товариства Прозора Сергія Михайловича на 
підписання договорів з членами Наглядової Ради Товариства.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформа-
ція з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного: https://smida.gov.ua/site/00372629/

Зі всіма матеріалами акціонери можуть ознайомитись за адресою: Чер-
нігівська область, Прилуцький район, вул. Заводська, 4, адміністративна 
будівля, актовий зал (2-й поверх), попередньо зателефонувавши за номе-
ром телефону, вказаним в цьому повідомленні, не пізніше ніж за 1 (один) 
день до дати запланованого візиту.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – головний бухгалтер Попенко Надія Петрівна.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів акціонери мають право:

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

- отримати письмові відповіді на письмові запитання щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загаль-
них зборів до дати проведення загальних зборів. Письмове звернення надси-
лається акціонером за адресою місцезнаходження Товариства. Товариство 
може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку ден-
ного, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кіль-

До відома акціонерів
ПАТ «ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ «КРАСНИЙ»!
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кість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Про-
позиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а 
щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до 
дати зборів. Пропозиції повинні містити інформацію, зазначену в ст. 38 За-
кону України «Про акціонерні товариства».

Для реєстрації учасникам необхідно мати при собі документ, який по-
свідчує особу, а представникам акціонерів – також довіреність, оформлену 
згідно з чинним законодавством України. Представником акціонера може 
бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові 
особи органів Товариства не можуть бути представниками інших акціонерів 
Товариства. Акціонер має право призначити свого представника постійно 
або на певний строк. Акціонер має право у будь – який момент замінити 
свого представника, повідомивши про це директора Товариства.

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

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціо-
нерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто пере-
лік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке 
(проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на за-
гальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено 
завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо 
голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загаль-
них зборах акціонерів на свій розсуд.

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 на цих загальних зборах акціонера, який ви-
дав довіреність, замість свого представника.
Основні показники фінансово - господарської діяльності Публічного 
акціонерного товариства «Линовицький цукрокомбінат «Красний» за 

2017 рік
(тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 207572 159141
Основні засоби (за залишковою вартістю) 56674 49457
Запаси 35895 35759
Сумарна дебіторська заборгованість 76841 54232
Гроші та їх еквіваленти 22264 152
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -9966 770
Власний капітал -2317 8419
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 243 243
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 60996 54754
Поточні зобов'язання і забезпечення 148893 95968
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -10736 -4283
Середньорічна кількість акцій (шт.) 21702 21702
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -494,70095 -200,62667

Довідки за телефоном: (04637) 69-1-95, (044) 522-99-33
Наглядова Рада ПАТ «Линовицький цукрокомбінат «Красний».

Річні Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства 
«Городище - Пустоварівський бурякорадгосп» (далі по тексту – «Товари-
ство»), місцезнаходження Товариства – 09310, Київська область, Володар-
ський район, с. Городище – Пустоварівське, вул. Радгоспна, відбудуться  
25 квітня 2018 р. о 14 год. 00 хв. за адресою: 09310, Київська обл., Воло-
дарський район, с. Городище - Пустоварівське, вул. Центральна, 53, 
кімната № 1 (2 - й поверх).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах, – 19.04.2018 р. Реєстрація учасників зборів проводиться в день 
зборів з з 13.30. до 14.00 за місцем проведення зборів. 

Загальна кількість акцій станом на дату складення переліку осіб, яким 
надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 8558492.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, 
яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 8000683. 

Проект порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії та затвердження порядку проведення 

Зборів.
Проект рішення: Обрати Загребельну Людмилу Степанівну – Головою 

лічильної комісії, Олійник Інну Станіславівну, Савченко Юлію Іванівну – 
членами лічильної комісії.

Затвердити наступний порядок проведення зборів:
- основна доповідь – до 10 хвилин;
- співдоповіді – 5 хвилин;
- виступи в дебатах – 5 хвилин;
- відповіді на запитання – 5 хвилин.
- для заяв, пропозицій, пояснень і довідок – до 3 хвилин. 
Питання доповідачам і співдоповідачам подавати в письмовій формі 

або усно.
Доповідачам давати відповіді на задані питання після завершення об-

говорення доповіді.
Заявки на участь в обговоренні доповіді та пропозиції подавати в секре-

таріат Зборів в письмовій формі.
Голосування на Зборах проводиться виключно з використанням бюле-

тенів, форми яких затверджені рішенням Наглядової Ради Товариства 
(Протокол № 2/2018 від 19.02.2018 року).

2. Звіт Директора про результати фінансово – господарської діяльності То-
вариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 

Проект рішення: Затвердити звіт Директора про результати фінансово 
- господарської діяльності Товариства у 2017 році.

3. Звіт Наглядової Ради за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господар-

ської діяльності за 2017 рік та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р., розподіл прибутку 

і збитків.

Проект рішення: Прийняти до уваги відсутність прибутку та наявність 
збитків за результатами 2017 року.

6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 р. 
Проект рішення: Затвердити основні напрямки господарської діяльності 

Товариства на 2018 рік. 
7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

Товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.
Проект рішення: Попередньо схвалити вчинення Товариством значних 

правочинів в період протягом одного року з моменту прийняття цього рі-
шення, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними 
останньої річної фінансової звітності Товариства, та предметом яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик, гарантій, акредитивів та/або 
одержання будь – яких інших банківських продуктів/послуг в банківських 
установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або 
укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов’язань, в т.ч. за договором поруки, Това-
риства та/або будь – яких третіх осіб;

- купівля – продаж майна, в т.ч. нерухомого майна, відступлення права 
вимоги та/або переведення боргу, оренда, та лізинг майна;

- інші правочини, які пов’язані з діяльністю Товариства, і в яких воно ви-
ступає однією із сторін.

Надати Наглядовій Раді Товариства повноваження без отримання до-
даткового рішення загальних зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених цими Загальними зборами 
акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповнення-
ми, які будуть укладатись Товариством в період протягом одного року з 
моменту прийняття цього рішення;

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладен-
ня (підписання) Головою Наглядової ради, Директором Товариства попере-
дньо схвалених Загальними Зборами акціонерів в цьому питанні порядку 
денного правочинів.

8. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
Проект рішення: Відкликати з посад Голову та членів Наглядової Ради 

Товариства Кравчука Сергія Дмитровича, Вайспапіра Вадима Аркадійови-
ча, Гавриленка Володимира Миколайовича, Чумака Анатолія Миколайови-
ча, Моренка Миколу Миколайовича.

9. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.
Із зазначеного питання відбудеться кумулятивне голосування, у зв’язку 

із чим відповідно до ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» в 
повідомленні відсутній проект рішення.

10. Затвердження умов цивільно – правових договорів, що укладати-
муться з членами Наглядової ради 

Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради То-
вариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно – правових договорі, що 
укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства.

До відома акціонерів
ПАТ «ГОРОДИщЕ – ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП»!
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Встановити, що всі члени Наглядової Ради Товариства виконують свої 
повноваження на безоплатній основі.

Уповноважити Директора Товариства Мозгового Володимира Миколайо-
вича на підписання договорів з членами Наглядової Ради Товариства.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація 
з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: https://smida.gov.ua/site/00385922/

Зі всіма матеріалами акціонери можуть ознайомитись за адресою: Київ-
ська обл., Володарський район, с. Городище - Пустоварівське, вул. Цен-
тральна, 53, кімната № 1 (2 - й поверх), попередньо зателефонувавши за 
номером телефону, вказаним в цьому повідомленні, не пізніше ніж за 1 
(один) день до дати запланованого візиту.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – головний бухгалтер Загребельна Людмила Сте-
панівна.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів акціонери мають право:

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

- отримати письмові відповіді на письмові запитання щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних 
зборів до дати проведення загальних зборів. Письмове звернення надсилаєть-
ся акціонером за адресою місцезнаходження Товариства. Товариство може 
надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту;

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

Для реєстрації учасникам необхідно мати при собі документ, який по-
свідчує особу, а представникам акціонерів – також довіреність, оформлену 
згідно з чинним законодавством України. Представником акціонера може 
бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові 
особи органів Товариства не можуть бути представниками інших акціонерів 
Товариства. Акціонер має право призначити свого представника постійно 
або на певний строк. Акціонер має право у будь – який момент замінити 
свого представника, повідомивши про це директора Товариства.

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

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціо-
нерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто пере-
лік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке 
(проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на за-
гальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено 
завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо 
голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загаль-
них зборах акціонерів на свій розсуд.

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 на цих загальних зборах акціонера, який ви-
дав довіреність, замість свого представника.
Основні показники фінансово - господарської діяльності Публічного 
акціонерного товариства «Городище – Пустоварівський бурякорад-

госп» за 2017 рік
(тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 125460 151136
Основні засоби (за залишковою вартістю) 5260 5194
Запаси 23052 27240
Сумарна дебіторська заборгованість 76940 96776
Гроші та їх еквіваленти 279 8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 50276 53487
Власний капітал 81425 84636
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 5905 5905
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення 44035 66500
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -3211 +4413
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8558492 8558492
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,37518 0,51563

Довідки за телефоном: (045-69) 5-79-96, (044) 522-99-33
Наглядова Рада ПАТ «Городище – Пустоварівський бурякорадгосп».

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 «ПЕТРИКIВСЬКИЙ РИБГОСП»;2. Код за 
ЄДРПОУ 30063871;3. Місцезнаходження 51800, Дніпропетровська область, 
Петрикiвський район, смт. Петрикiвка, вул. Днiпрова, буд. 17; 4. Міжміський 
код, телефон та факс 0992324674; 5. Електронна поштова адреса  
stock@sand.dp.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково ви-
користовується емітентом для розкриття інформаціїhttp://petrofish.pat.ua/; 
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про розмі-
щення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капі-
талу

II. Текст повідомлення
27.02.2018 року загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПЕТРИКІВСЬКИЙ РИБГОСП» (надалі – Товариства) при-
йняте рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом 
приватного розміщення додаткових простих іменних акцій в кількості  
32 033 961 штук, існуючої номінальної вартості, на сумму 8 008 490,25 грн., 
за рахунок додаткових внесків. Розмір збільшення статутного капіталу то-
вариства 8 008 490,25 грн. Номінальна вартість – 0,25 грн. Ціна розміщен-
ня – 0,25 грн., визначена (затверджена) рішенням Наглядової ради Товари-
ства (протокол від 27.02.2018 року) на підставі незалежної оцінки акцій То-
вариства суб’єктом оціночної діяльності. Розміщення акцій може призвести 
до зміни власника значного пакета акцій емітента або збільшення частки у 
статутному капіталі акціонерів, які вже володіють пакетом у розмірі 10% і 
більше відсотків акцій, а саме: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ «АГРОГРУП», кількість акцій – 828337 штук, частка у статут-
ному капіталі до розміщення акцій - 67,110947%; «фізична особа», кількість 
акцій – 363969 штук, частка у статутному капіталі до розміщення акцій - 
29,488365%. Співвідношення загальної номінальної вартості акцій, на яку 
вони розміщуються, до розміру статутного капіталу – 2595,35%. Співвідно-
шення загальної номінальної вартості акцій, які знаходяться в обігу, до роз-
міру статутного капіталу – 100%. Інформація про права, які отримують ін-
вестори в цінні папери, що розміщуються: кожною простою акцією 
товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, 
визначених законодавством та статутом товариства включаючи права на 
участь в управлінні товариством; участь у розподілі прибутку та отриманні 
частки чистого прибутку (дивідендів); отримання у разі ліквідації товари-
ства частини його майна або вартості частини майна товариства, пропо-
рційно частці простих акцій, що належать акціонеру, у загальній кількості 
простих акцій товариства; отримання інформації про господарську діяль-
ність товариства, інші, передбачені законодавством та статутом. Спосіб 
оплати цінних паперів – оплата акцій здійснюється грошовими коштами у 
національній валюті України шляхом перерахування грошових коштів на 
поточний рахунок товариства та шляхом переведення зобов’язань товари-
ства у розміщені акції. Мета розміщення цінних паперів, а також напрями 
використання отриманих коштів – переведення зобов’язань товариства у 
розміщені акції з метою відновлення його платоспроможності. Інформація 
щодо можливості конвертації цінних паперів – конвертація не передбаче-
на.

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 Керуючий санацією Д.А. Чер-
ненченко (підпис) М.П. (ініціали та прізвище керівника) 28.02.2018

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
«УКРМІЖГОСПКОМБІКОРМ» 

(далі по тексту – «Товариство»)
(місцезнаходження: 03680, м. Київ, вул. Червоноармійська, 72, літера А, 

офіс 175; код ЄДРПОУ: 32072081)
повідомляємо про проведення чергових загальних зборів акціонерів 

(далі по тексту також може використовуватись термін «Збори») Товари-
ства, які відбудуться 06.04.2018 року, о 10:00, за адресою: 03680, м. Київ 
вул. Червоноармійська, 72, літера А, офіс 175. 

Реєстрація акціонерів та/або їх представників буде проводитись з 09:00 
до 09:45 в день проведення Зборів (06.04.2018 року) за адресою: 03680, 
м.  Київ вул. Червоноармійська, 72, літера А, офіс 175. 

Дата складення переліку акціонерів, які будуть повідомлені в передба-
чений Статутом Товариства спосіб про проведення (скликання) Зборів – 
01.03.2018 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах  – 02.04.2018 року.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформа-
ція з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного, а також інформація, передбачена Законом України «Про 
акціонерні товариства» (далі по тексту – «Закон»): http://umgk.pat.ua/ 

Проект порядку денного:
1. Обрання Голови та члена лічильної комісії, прийняття рішення про 

припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря Зборів. 
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення Зборів.
4. Звіти Наглядової ради, Ревізора, Голови правління та прийняття рі-

шень за наслідками їх розгляду.
5. Затвердження річного звіту Товариства. 
6. Затвердження висновків зовнішнього аудиту. 
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
8. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товари-

ства.
9. Обрання Голови та членів Наглядової ради. 
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх вина-
городи, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з 
Головою та членами Наглядової ради.

11. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в но-
вій редакції. 

12. Затвердження в новій редакції Положення про Загальні збори акціо-
нерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення 
про Виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію (Реві-
зора) Товариства, Кодексу корпоративного управління Товариства.

13. Погодження правочинів Товариства, укладених протягом останнього 
року з моменту проведення попередніх чергових загальних зборів акціоне-
рів Товариства.

14. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому 
числі, стосовно яких існує заінтересованість.

Від дати надіслання (розміщення) цього повідомлення про проведення 
Зборів Товариства до дати їх проведення акціонери мають можливість 
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного в порядку, передбаченому статтею 36 Закону, у приміщен-
ні Товариства за адресою: 03680, м. Київ вул. Червоноармійська, 72, літера 
А, офіс 175, в робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 09:00 до 17:00, відпо-
відальна особа – Голова правління Товариства Разумов Юрій Володимиро-
вич, телефон для довідок: (044) 490-20-82. В день проведення Зборів з 
цими документами та інформацією можна буде ознайомитись також у місці 
їх проведення.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного Зборів Товариства, а також щодо кандидатів 
до складу Наглядової ради Товариства, кількість яких не може перевищу-
вати кількісного складу Наглядової ради. Пропозиції вносяться не пізніше 

ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу 
Наглядової ради – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів. Про-
позиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні 
містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандида-
тів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, 
чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), а та-
кож іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України. Про-
позиція до проекту порядку денного Зборів Товариства подається в пись-
мовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її 
вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропози-
ції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу 
акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до скла-
ду Наглядової ради Товариства. У разі внесення змін до проекту порядку 
денного Зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення 
Зборів повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку, передбаченому Ста-
тутом Товариства.

Для реєстрації та участі у Зборах акціонер повинен мати при собі пас-
порт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність, оформле-
ну згідно з чинним законодавством України. Довіреність на право участі та 
голосування на 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 (далі по тексту – «НКЦПФР») 
порядку. Довіреність на право участі та голосування на 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 
Зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік 
питань порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) 
рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Зборах представ-
ник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосу-
вання. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представ-
ник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд. Акціонер 
має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах То-
вариства декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який 
час відкликати чи замінити свого представника на Зборах. Надання довіре-
ності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на 
цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У 
разі, якщо для участі в Зборах Товариства з'явилося декілька представників 
акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. 
У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноважен-
ня щодо голосування на Зборах здійснюється за їх згодою одним із співвлас-
ників або їх загальним представником.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства

 (тисяч гривень):
Найменування показника Період

Звітний 
2017

Попередній 
2016

Усього активів 37 930 37 924
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 27 20
Гроші та їх еквіваленти 2 3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) - 42 995 - 42 998
Власний капітал 37 926 37 923
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

40 044 40 044

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 0 1
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

3 3

Середньорічна кількість акцій (шт.) 160 177 880 160 177 880
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0,00002 0,00002

Голова правління ПАТ «ВО «УКРМІЖГОСПКОМБІКОРМ» Разумов Ю.В. 

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 Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "НД-Україна"

2. Код за ЄДРПОУ 35018320

3. Місцезнаходження 04073, м.Київ, пров.Балтiйський, 20
4. Міжміський код, телефон та факс (044)585-52-88 (044)585-52-88
5. Електронна поштова адреса prv@nd.ais.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадо-

вих осіб емітента

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
“НД-УКРАЇНА”
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕТРИКІВСЬКИЙ РИБГОСП», 
ідентифікаційний код 30063871, яке знаходиться за адресою: 51800, 

Дніпропетровська обл., Петриківський район смт. Петриківка, вул. 
Дніпрова, буд. 17, (надалі - Товариство) повідомляє про проведення 

річних загальних зборів Товариства (надалі - Збори).
Дата та час проведення Зборів: 11 квітня 2018 року о 12 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: 51800, Дніпропетровська обл., Петриківський 
район смт. Петриківка, вул. Дніпрова, 17, Літ.С-1 (кімната №1).Час початку 
реєстрації учасників Зборів: 11 квітня 2018 року о 11 год. 30 хв.Час за-
кінчення реєстрації учасників Зборів: 11 квітня 2018 року о 11 год. 50 хв. 
Дата та час відкриття Зборів: 11 квітня 2018 року о 12 год. 00 хв.Місце 
реєстрації учасників Зборів: 51800, Дніпропетровська обл., Петриків-
ський район смт. Петриківка, вул. Дніпрова, 17, Літ.С-1 (кімната №1).Дата 
складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 
04 квітня 2018 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів Товариства та 

припинення її повноважень.
2. Про затвердження регламенту та порядку проведення річних загаль-

них зборів Товариства.
3. Розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за резуль-

татами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результа-

тами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2017 рік. Прий-

няття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, перед-

бачених законом.
8. Про внесення змін до статуту Товариства з метою приведення його у 

відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
9. Про припинення дії внутрішніх положень Товариства.
10. Про затвердження положень Товариства про загальні збори, нагля-

дову раду та ревізора з метою приведення їх у відповідність до вимог За-
кону України «Про акціонерні товариства». 

11. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради То-
вариства.

12. Про встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Про затвердження умов договорів (типової форми договору), що 

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

15. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.
16. Про обрання Ревізора Товариства.
17. Про затвердження умов договору (типової форми договору), що 

укладатиметься з Ревізором Товариства, встановлення розміру його вина-
городи, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ре-
візором Товариства.

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

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 13609,6 8693,0
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2341,8 1225,3
Запаси 3936,4 3459,6
Сумарна дебіторська заборгованість 3035,1 2775,6
Гроші та їх еквіваленти 3048,4 363,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (1481,7) (6699,9)
Власний капітал 2953,2 (2265,0)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 308,6 308,6
Довгострокові зобов’язання і забезпечення - -

Поточні зобов’язання і забезпечення 10656,4 10958,0
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток) 

5218,2 772,5

Середньорічна кількість акцій (шт.) 1234280 1234280
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн). 

4,23 0,63

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх 
проведення акціонери мають право ознайомитись із документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення акці-
онерів відбувається за адресою: 51800, Дніпропетровська обл., Петриків-
ський район смт. Петриківка, вул. Дніпрова, буд. 17 (кабінет директора) у 
робочі дні з 08 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв., а в день проведення Зборів та-
кож у місці їх проведення, в порядку, встановленому законодавством, Ста-
тутом та внутрішніми положеннями Товариства. Посадові особи Товари-
ства, відповідальні за порядок ознайомлення акціонерів з документами: 
керуючий санацією Черненченко Денис Альбертович, голова Наглядової 
ради Левінський Юрій Леонідович. Телефон для довідок: +38-099-232-46-74. 
Відповідно до вимог статей 36, 38 Закону України «Про акціонерні товари-
ства» акціонери мають право: 

- на ознайомлення з документами необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного від дати надіслання повідомлення про проведення 
Зборів до дати їх проведення;

- на ознайомлення з проектом договору про викуп Товариством акцій у 
разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визна-
чених статтею 68 зазначеного закону від дати надіслання повідомлення 
про проведення Зборів до дати їх проведення;

- на звернення до Товариства із письмовими запитаннями щодо питань, 
включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів 
до дати проведення Зборів; 

- внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денно-
го Зборів Товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, 
а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж 
за 7 днів до дати проведення Зборів.

Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, 
що посвідчує особу акціонера відповідно до вимог законодавства. Для 
участі в Зборах представника акціонера йому необхідно мати при собі 
документ, що посвідчує особу такого представника відповідно до ви-
мог законодавства та довіреність на право участі та голосування на 
Зборах. Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана 
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими 
особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи депозитарною установою від-
повідно до встановленого Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку порядку. Довіреність на право участі у Зборах пови-
нна містити чітко визначені правомірні, конкретні та здійсненні юри-
дичні дії, які належить вчинити представнику акціонера. Акціонер має 
право призначити свого представника постійно або на певний строк. 
Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого пред-
ставника на Зборах. Про призначення, заміну та/або відкликання пред-
ставника для участі в Зборах акціонер має письмово повідомити про 
це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства. Голосування 
на Зборах представників акціонерів здійснюється відповідно до зареє-
строваних голосів та відповідно до завдання акціонера, що видав дові-
реність, щодо голосування.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким 
надсилається повідомлення про проведення Зборів (28 лютого 2018 року) 
становить 1 234 280 штук. Загальна кількість голосуючих акцій станом на 
дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про про-
ведення Зборів (28 лютого 2018 року) становить 1 192 306 штук. Адреса 
веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожно-
го з питань, включених до проекту порядку денного: http://petrofish.pat.ua

Наглядова рада ПрАТ «ПЕТРИКІВСЬКИЙ РИБГОСП»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕТРИКІВСЬКИЙ РИБГОСП»

II. Текст повідомлення
Наказом директора ТОВ «НД-Україна» (далi - Товариство) №05-к вiд 

28.02.2018р. прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товари-
ства, а саме звiльнити з посади головного бухгалтера Гаврилюк Наталiю 
Миколаївну (паспорт серiї ВМ № 262058, виданий Новоград-Волинським 
МРВУМВС України в Житомирськiй обл. 23.11.1996р.). Часткою у статутно-
му капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисловi та 
посадовi злочини не має. Особа пропрацювала на посадi 2,5 роки.

Наказом директора ТОВ «НД-Україна» (далi - Товариство) №07-к вiд 
28.02.2018р. прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товари-
ства, а саме призначити на посаду головного бухгалтера за сумiсництвом 
Рябоконь Iрину Володимирiвну (паспорт серiї МЕ № 788383, виданий Свя-
тошинським РУ ГУ МВС України в м.Києвi 10.11.2006р.). Часткою у статутно-

му капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисловi та 
посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу - не визначений. 
Посади, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: СФГ «Случ» - головний 
бухгалтер, ТОВ «Iнтехстандарт» - головний бухгалтер».

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

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

2. Найменування посади Пархоменко Руслан Володимирович
директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 02.03.2018

(дата)
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Публічне акціонерне товариство «ГОТЕЛЬ «ТЕАТРАЛЬНИЙ» (ЄДРПОУ 
03358481, адреса: 03039, м. Київ, вулиця Голосіївська, будинок 7, корп.. 1-А) 
повідомляє, що згідно з рішенням Наглядової ради річні загальні збори акціо-
нерів товариства відбудуться 16 квітня 2018 року о 11-30 годині за адресою: 
м. Київ, вулиця Голосіївська, будинок 7, корп.. 1-А., 9 поверх 2 кабінет. 
Реєстрація акціонерів проводиться за місцем проведення зборів 16 квітня 
2017 року, початок о 11-00, закінчення о 11-25 годині. Перелік акціонерів, які 
мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «ГОТЕЛЬ «ТЕА-
ТРАЛЬНИЙ», буде складено станом на: 24-00 год. 10.04.2017р

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1.Обрання Лічильної комісії, обрання Голови та Секретаря Річних За-

гальних Зборів Акціонерів; 2. Затвердження Протоколу Реєстраційної Комі-
сії; 3. Затвердження Регламенту та порядку проведення Річних Загальних 
Зборів; 4. Звіт виконавчого органу за результатами роботи Товариства за 
2017 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту; 5. Роз-
гляд звіту зовнішнього аудитора за результатами роботи Товариства за 
2017 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту; 6. Звіт 
Наглядової ради за результатами роботи Товариства за 2017 рік та затвер-
дження заходів за результатами розгляду звіту; 7. Звіт Ревізійної комісії за 
результатами роботи Товариства за 2017 рік; 8. Затвердження річного звіту 
Товариства за 2017рік; 9. Прийняття рішень за наслідками розгляду звітів 
виконавчого органу, Ревізійної комісії та Наглядової ради; 10. Відкликання 
та обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових 
договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради; 
11. Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії, затвердження умов 
цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, 
яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з члена-
ми Ревізійної комісії; 12. Розподіл прибутку (збитків) за 2017 рік.; 13. Попе-
реднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів; 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщується інформація з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного, а також інформація, зазначена в частині 4 ст. 35 Закону України «Про 
акціонерні товариства»– 03358481.infosite.com.ua

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Загальних 
зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів за 
місцезнаходженням Публічного акціонерного товариства «ГОТЕЛЬ «ТЕА-
ТРАЛЬНИЙ»: м. Київ, вулиця Голосіївська, будинок 7, корп. 1-А, 7 й поверх 
приймальня, у робочі дні (понеділок – п’ятниця), у робочий час: з 09:00 до 
13:00;. А в день проведення річних Загальних Зборів Акціонерів у місці їх 
проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення ак-
ціонерів з документами – Голова Правління Хвостенко С.М. Тел. для дові-
док: (044) 5257427

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 – незалежну особу. 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 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. 

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.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПАТ  «ГОТЕЛЬ «ТЕАТРАЛЬНИЙ» за 2017р. (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 16833 12757,8
Основні засоби (за залишковою вартістю) 8530 7462,9
Запаси 2784 788,7
Сумарна дебіторська заборгованість 4458 2752,1
Гроші та їх еквіваленти 377 110,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 4547 5560,2
Власний капітал 7342 8428,5
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 2795 2795
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 662 -
Поточні зобов'язання і забезпечення 8829 4272,7
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) - 407 201,2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2794630 2794630
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

- 0,15 0,07

Голова правління  Хвостенко С.М. 

Акціонеру 
ПАТ «ГОТЕЛЬ «ТЕАТРАЛЬНИЙ»

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

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"КIРОВОГРАД-АВТО"

2. Код за ЄДРПОУ 03120392
3. Місцезнаходження 25011, м. Кропивницький , 

вул. Генерала Родимцева,123
4. Міжміський код, телефон та факс (0522)-22-86-67 (0522)-22-86-67 
5. Електронна поштова адреса secretar@kiravto.in.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.kirovograd-avto.ukravto.ua/

7. Вид особливої інформації Відомості про рішення емітента про 
утворення, припинення його філій, 
представництв

II. Текст повідомлення
У зв’язку з виробничою необхiднiстю та вiдсутнiстю господарчої 

дiяльностi, Наглядовою Радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «КIРОВОГРАД-АВТО» Протоколом № 01/03/2018-1 вiд 01.03.2018 
року було прийнято рiшення лiквiдувати (припинити) вiдокремлений 
пiдроздiл Товариства ФIЛIЮ «ОЛЕКСАНДРIЯ-АВТО» ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КIРОВОГРАД-АВТО» (код ЄДРПОУ 
33213151), з мiсцезнаходженням: 28000, Кiровоградська обл., 
мiстоОлександрiя, вул. Героїв Сталiнграда, буд. 5, що виконувала функцiї, 
пов’язанi з технiчним обслуговуванням та ремонтом автомобiлiв за замов-
ленням населення, оптова та роздрiбна торгiвля автотоварами.

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 Скриник С.М.
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 02.03.2018
(дата)
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Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів
(для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії)

1. Повне найменування та місцезнаходження товариства
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 

КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ», м. Київ, вул. Єлизавети 
Чавдар, буд. 3.

1-1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або 
залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів

05 квітня 2018 р. о 10.00 годині, м. Київ, вул. Бажана, 14, 5-й під’їзд,  
офіс № 2.

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

05 квітня 2018 р. з 09.00 год. до 09.45 год. 
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 

загальних зборах
30 березня 2018 р.
4. Перелік питань, включених до проекту порядку денного
1. Встановлення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії, 

встановлення порядку проведення Загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Директора ПрАТ «ЗЗБК ІМ. КОВАЛЬСЬКОЇ» про результати 

фінансово-господарської діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової ради ПрАТ «ЗЗБК ІМ. КОВАЛЬСЬКОЇ» за 2017 рік та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Ревізора ПрАТ «ЗЗБК ІМ. КОВАЛЬСЬКОЇ» про результати пере-
вірки фінансово-господарської діяльності за 2017 рік та прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту, затвердження висновку Ревізора. 

5. Затвердження річного звіту ПрАТ «ЗЗБК ІМ. КОВАЛЬСЬКОЇ» за 2017 
рік, розподіл прибутку і збитків, 

6. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір.
7. Затвердження змін до Статуту шляхом викладення в новій редакції, 

надання повноважень на підписання Статуту в новій редакції.
8. Затвердження змін до Положення про Загальні збори акціонерів шля-

хом викладення в новій редакції.
9. Затвердження змін до Положення про Наглядову раду шляхом ви-

кладення в новій редакції.
10. Затвердження змін Положення про виконавчий орган шляхом ви-

кладення в новій редакції.
11. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
12. Обрання членів Наглядової ради. 
13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою та чле-

нами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання осо-
би, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами 

Наглядової ради.
14. Припинення повноважень Ревізора.
15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-

чних правочинів.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 

можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 

дати проведення загальних зборів акціонерам надається можливість озна-
йомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного, з проектами рішень з питань порядку денного, а також з 
формою бюлетеня для голосування у Директора Пилипенка Сергія Олек-
сандровича у робочі дні, робочий час за місцезнаходженням товариства: 
м.  Київ, вул. Бажана, 14, 5-й під’їзд, офіс № 2, в день проведення загаль-
них зборів – також у місці їх проведення. Документи можуть надаватися в 
електронній або в паперовій формі.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – Директор Пилипенко Сергій Олександрович.

Телефон для довідок: (044) 591-77-30.
5-1. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з 

проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного

https://smida.gov.ua/site/31987690/ 
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-

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

за 2017 р. (тис. грн.)
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 6144,2 7365,5
Основні засоби (за залишковою вартістю) 3,9 50,1
Запаси 0 5475,4
Сумарна дебіторська заборгованість 5562,4 237,8
Гроші та їх еквіваленти 481,3 1401,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 5894,5 5116,8
Власний капітал 6136,0 5358,3
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 210,0 210,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0,8 3,4
Поточні зобов'язання і забезпечення 7,4 2003,8
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 799,9 4743,3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 210000 210000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 3,81 22,59

Директор ПрАТ «ЗЗБК ІМ. КОВАЛЬСЬКОЇ»  С.О. Пилипенко 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ»

Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів
(для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії)

1. Повне найменування та місцезнаходження товариства
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 

КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ», м. Київ, вул. Будінду-
стрії, буд. 7.

1-1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або 
залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів

12 квітня 2018 р. о 16.00 годині, м. Київ, вул. Будіндустрії, 7, актовий зал.
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у за-

гальних зборах
12 квітня 2018 р. з 14.00 год. до 15.45 год. 
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 

загальних зборах
05 квітня 2018 р.
4. Перелік питань, включених до проекту порядку денного
1. Встановлення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії, 

встановлення порядку проведення Загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Правління ПАТ «ЗЗБК ІМ. КОВАЛЬСЬКОЇ» про результати 

фінансово-господарської діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової ради ПАТ «ЗЗБК ІМ. КОВАЛЬСЬКОЇ» за 2017 рік та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ЗЗБК ІМ. КОВАЛЬСЬКОЇ» про результати 
перевірки фінансово-господарської діяльності за 2017 рік та прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту, затвердження висновку Ревізійної комісії. 

5. Затвердження річного звіту ПАТ «ЗЗБК ІМ. КОВАЛЬСЬКОЇ» за 2017 
рік, розподіл прибутку і збитків.

6. Зміна типу товариства з публічного акціонерного товариства на при-
ватне акціонерне товариство. Зміна найменування товариства.

7. Затвердження змін до Статуту шляхом викладення в новій редакції, 
надання повноважень на підписання Статуту в новій редакції.

8. Затвердження змін до Положення про Загальні збори акціонерів шля-

хом викладення в новій редакції.
9. Затвердження змін до Положення про Наглядову раду шляхом ви-

кладення в новій редакції.
10. Затвердження змін до Положення про Правління шляхом викладен-

ня в новій редакції.
11. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
12. Обрання членів Наглядової ради. 
13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою та чле-

нами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання осо-
би, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами 
Наглядової ради.

14. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-

чних правочинів.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 

можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 

дати проведення загальних зборів акціонерам надається можливість ознайо-
митися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, з проектами рішень з питань порядку денного, а також з формою 
бюлетеня для голосування у Голови Правління Головаша Валерія Полікарпо-
вича у робочі дні, робочий час за місцезнаходженням товариства: м. Київ, вул. 
Будіндустрії, 7, в день проведення загальних зборів – також у місці їх прове-
дення. Документи можуть надаватися в електронній або в паперовій формі.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – Голова Правління Головаш Валерій Полікарпович.

Телефон для довідок: (044) 239-07-64.
5-1. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з 

проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного

http://zbkkovalskaya.kiev.ua. 
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-

ємства (тис. грн)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ»
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Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 
за 2017 р. (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 1715771 1047990
Основні засоби (за залишковою вартістю) 282456 36013
Запаси 107086 91734
Сумарна дебіторська заборгованість 436740 376190
Гроші та їх еквіваленти 60173 75728
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 150754 126558

Власний капітал 213924 189728
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 4583 4583
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 242152 238204
Поточні зобов'язання і забезпечення 1259695 620058
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 24196 8350
Середньорічна кількість акцій (шт.) 18331256 18331256
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
 акцію (грн)

1,32 0,46

Голови Правління ПАТ «ЗЗБК ІМ. КОВАЛЬСЬКОЇ» В.П. Головаш

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

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"ЛУГАНСЬК-АВТО"

2. Код за ЄДРПОУ 03112828
3. Місцезнаходження 93400, Луганська обл., м. Сєвєродо-

нецьк, вул. Маяковського, 2 а
4. Міжміський код, телефон та факс (06452) 4-13-49 (06452) 4-51-63
5. Електронна поштова адреса gendir@luganskauto.lg.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

https://lugansk-avto.jimdo.com/

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

II. Текст повідомлення
Рiшення про звiльнення посадової особи прийнято Наглядовою Радою 

01.03.2018 р.
Звiльнення посадової особи здiйснено на пiдставi Протоколу 

№  01/03/2018-1 вiд 01 березня 2018 року, засiдання Наглядової Ради При-
ватного акцiонерного товариства «ЛУГАНСЬК-АВТО».

Посадова особа СКЛЯРОВА ВIРА ПАВЛIВНА (Не надано згоди фiзичної 
особи на розкриття паспортних даних.), яка займала посаду Члена Дирекцiї 

– головного бухгалтера Товариства, звiльнена 01.03.2018р.Володiє част-
кою в статутному капiталiемiтента 0%.

Володiє пакетом акцiйемiтента у розмiрi 0 %.Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає.Строк, протягом якого особа перебу-
вала на посадi: 4 роки та 5 мiсяцiв. 

Рiшення про призначення посадової особи прийнято Наглядовою Ра-
дою 01.03.2018 р. 

призначення посадової особи виконано на пiдставi Протоколу  
№ 01/03/2018-1 вiд 01 березня 2018 року, засiдання Наглядової Ради При-
ватного акцiонерного товариства ЛУГАНСЬК-Авто».

Посадова особа ЯКОВЛЄВА ОЛЕНА IВАНIВНА (не надано згоди фiзичної 
особи на розкриття паспортних даних) призначена на посаду Члена 
Дирекцiї  – головного бухгалтера Товариства з 02.03.2018 року на пiдставi 
поданої нею заяви.Володiє часткою в статутному капiталiемiтента 0%.
Володiє пакетом акцiйемiтента у розмiрi 0 %.Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає.Строк, на який обрано особу: без за-
значення строку повноважень.Iншi посади, якiобiймала особа протягом 
останнiх п'яти рокiв: заступника головного бухгалтера, головний бухгалтер.

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

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

2. Найменування посади Сiмiрня С.В.
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 02.03.2018
(дата)

Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів
(для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії)

1. Повне найменування та місцезнаходження товариства
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ТЕРМІНАЛ-М», м. Київ, вул. Резервна, буд. 8.
1-1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або 

залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів
05 квітня 2018 р. о 14.00 годині, м. Київ, вул. Резервна 8, 3-й поверх.
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у за-

гальних зборах
05 квітня 2018 р. з 13.00 год. до 13.45 год. 
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 

загальних зборах
30 березня 2018 р.
4. Перелік питань, включених до проекту порядку денного
1. Встановлення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії, 

встановлення порядку проведення Загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Директора ПрАТ «ТЕРМІНАЛ» про результати фінансово-

господарської діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової ради ПрАТ «ТЕРМІНАЛ» за 2017 рік та прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Ревізора ПрАТ «ТЕРМІНАЛ» про результати перевірки фінансово-
господарської діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту, затвердження висновку Ревізора. 

5. Затвердження річного звіту ПрАТ «ТЕРМІНАЛ» за 2017 рік, розподіл 
прибутку і збитків.

6. Затвердження змін до Статуту шляхом викладення в новій редакції, 
надання повноважень на підписання Статуту в новій редакції.

7. Затвердження змін до Положення про Загальні збори акціонерів шля-
хом викладення в новій редакції.

8. Затвердження змін до Положення про Наглядову раду шляхом ви-
кладення в новій редакції.

9. Затвердження змін до Положення про виконавчий орган шляхом ви-
кладення в новій редакції.

10. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
11. Обрання членів Наглядової ради. 
12. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою та чле-

нами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання осо-
би, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами 
Наглядової ради.

13. Припинення повноважень Ревізора.
14. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-

чних правочинів.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 

можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 

дати проведення загальних зборів акціонерам надається можливість озна-
йомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного, з проектами рішень з питань порядку денного, а також з 
формою бюлетеня для голосування у Директора Немикіна Василя Олек-
сандровича у робочі дні, робочий час за місцезнаходженням товариства:  
м. Київ, вул. Резервна, 8, 3-й поверх, в день проведення загальних зборів  – 
також у місці їх проведення. Документи можуть надаватися в електронній 
або в паперовій формі.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – Директор Немикін Василь Олександрович.

Телефон для довідок: (044) 507-24-19.
5-1. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з 

проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного

https://smida.gov.ua/site/31749934/ 
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-

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

ства за 2017 р. (тис. грн.)
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 76997 108254
Основні засоби (за залишковою вартістю) 15318 18858
Запаси 33709 43237
Сумарна дебіторська заборгованість 24701 43359
Гроші та їх еквіваленти 2799 1784
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 48453 50457
Власний капітал 49959 51963
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 1310 1310
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 27038 56291
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 2004 582
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5240000 5240000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,38 0,11

Директор ПрАТ «ТЕРМІНАЛ-М»  В.О. Немикін
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Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів
(для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії)

1. Повне найменування та місцезнаходження товариства
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РАДІАНТ», 

м. Київ, вул. Резервна, 8.
1-1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або 

залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів
16 квітня 2018 р. о 12.00 годині, м. Київ, вул. Берковецька, буд. 6 А 

(кабінет № 439).
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у за-

гальних зборах
16 квітня 2018 р. з 11.00 год. до 11.45 год. 
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь 

у загальних зборах
10 квітня 2018 р.
4. Перелік питань, включених до проекту порядку денного
1. Встановлення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії, 

встановлення порядку проведення Загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Директора ПрАТ «РАДІАНТ» про результати фінансово-

господарської діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової ради ПрАТ «РАДІАНТ» за 2017 рік та прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Ревізора ПрАТ «РАДІАНТ» про результати перевірки фінансово-
господарської діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту, затвердження висновку Ревізора. 

5. Затвердження річного звіту ПрАТ «РАДІАНТ» за 2017 рік, розподіл 
прибутку і збитків.

6. Затвердження змін до Статуту шляхом викладення в новій редакції, 
надання повноважень на підписання Статуту в новій редакції.

7. Затвердження змін до Положення про Загальні збори акціонерів 
шляхом викладення в новій редакції.

8. Затвердження змін до Положення про Наглядову раду шляхом ви-
кладення в новій редакції.

9. Затвердження змін до Положення про виконавчий орган шляхом ви-
кладення в новій редакції.

10. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
11. Обрання членів Наглядової ради. 
12. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою та 

членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та члена-
ми Наглядової ради.

13. Припинення повноважень Ревізора.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 

можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 

дати проведення загальних зборів акціонерам надається можливість озна-
йомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного, з проектами рішень з питань порядку денного, а також з фор-
мою бюлетеня для голосування у Директора Саідова Рустама Равшановича 
у робочі дні, робочий час за місцезнаходженням товариства: м. Київ, вул. 
Резервна, 8, в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведен-
ня. Документи можуть надаватися в електронній або в паперовій формі.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – Директор Саідов Рустам Равшанович.

Телефон для довідок: (099) 935-81-49.
5-1. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з 

проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного

33603423.infosite.com.ua. 
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-

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

ства за 2017 р. (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 4342,2 8245,9
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 54,9 3740,0
Гроші та їх еквіваленти 40,6 4505,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3489,7 7120,1
Власний капітал 4339,7 7970,1
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 850,0 850,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 2,2 2,6
Поточні зобов'язання і забезпечення 0,3 273,2
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 77,2 -82,9
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3400000 3400000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,02 -0,02

Директор ПрАТ «РАДІАНТ»  Р.Р. Саідов

Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів
(для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії)

1. Повне найменування та місцезнаходження товариства
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД 

БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ - 1», м. Київ, вул. Пшенична, буд. 2.
1-1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або 

залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів
24 квітня 2018 р. о 12.00 годині, м. Київ, вул. Пшенична, 2.
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у за-

гальних зборах
24 квітня 2018 р. з 11.00 год. до 11.45.
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь 

у загальних зборах
18 квітня 2018 р.
4. Перелік питань, включених до проекту порядку денного
1. Припинення повноважень лічильної комісії. Встановлення кількісно-

го складу та обрання членів лічильної комісії, встановлення порядку про-
ведення Загальних зборів акціонерів.

2. Звіт Генерального директора ПрАТ «ЗБВ-1» про результати 
фінансово-господарської діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової ради ПрАТ «ЗБВ-1» за 2017 рік та прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Ревізора ПрАТ «ЗБВ-1» про результати перевірки фінансово-
господарської діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту, затвердження висновку Ревізора. 

5. Затвердження річного звіту ПрАТ «ЗБВ-1» за 2017 рік, розподіл при-
бутку і збитків.

6. Затвердження змін до Статуту шляхом викладення в новій редакції, 
надання повноважень на підписання Статуту в новій редакції.

7. Затвердження змін до Положення про Загальні збори акціонерів 
шляхом викладення в новій редакції.

8. Затвердження Положення про Наглядову раду.
9. Затвердження Положення про виконавчий орган.
10. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
11. Обрання членів Наглядової ради. 
12. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою та 

членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та члена-
ми Наглядової ради.

13. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів акціонерам надається можливість озна-
йомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного, з проектами рішень з питань порядку денного, а також з 
формою бюлетеня для голосування у Генерального директора Василі-
вецького Олександра В’ячеславовича у робочі дні, робочий час за місцез-
находженням товариства: м. Київ, вул. Пшенична, 2, в день проведення 
загальних зборів – також у місці їх проведення. Документи можуть надава-
тися в електронній або в паперовій формі.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами – Генеральний директор Василівецький Олександр В’ячеславович.

Телефон для довідок: (044) 403-03-07.
5-1. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з 

проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного

http://zbv-1.com.ua
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-

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

за 2017 р. (тис. грн.)
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 18068 18010
Основні засоби (за залишковою вартістю) 8590 9535
Запаси 87 87
Сумарна дебіторська заборгованість 4543 7628
Гроші та їх еквіваленти 60 510
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (29113) (26249)
Власний капітал (22601) (19738)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 636 636
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 40669 37747
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (2863) (1802)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 635940 635940
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) (4.50) (2.83)

Генеральний директор ПрАТ «ЗБВ-1»  О.В. Василівецький 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"НД-УКРАЇНА"

2. Код за ЄДРПОУ 35018320
3. Місцезнаходження 04073, м.Київ, пров.Балтiйський, 20
4. Міжміський код, телефон та факс (044)585-52-88 (044)585-52-88
5. Електронна поштова адреса prv@nd.ais.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадо-

вих осіб емітента
II. Текст повідомлення

Протоколом загальних зборiв ТОВ «НД-Україна» (далi - Товариство)  
№1/03-18 вiд 01.03.2018р. прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб 
Товариства, а саме вiдкликати з посади голову ревiзiйної комiсiї Максимову 
Вiкторiю Iванiвну (паспорт № 000836998, виданий 8034 11.08.2017р.). Часткою у 
статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Особа пропрацювала на посадi 6 та 5 мiсяцiв.

Протоколом загальних зборiв ТОВ «НД-Україна» (далi - Товариство) 
№01/03-18 вiд 01.03.2018р. прийнято рiшення про змiну складу посадових 
осiб Товариства, а саме призначити головою ревiзiйної комiсiї Бежануцу 
Сергiя Миколайовича (паспорт серiї МН № 271295, виданий ВМВ Дзержин-
ського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл. 17.05.2012р.). Часткою у 

статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу - 
не визначений. Посади, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 
ТОВ «Автодрайв Плюс - начальник вiддiлу фiнансового аудиту, ТОВ «АIС 
АЗЧ Маркет» - начальник вiддiлу фiнансового аудиту.

Протоколом загальних зборiв ТОВ «НД-Україна» (далi - Товариство) 
№1/03-18 вiд 01.03.2018р. прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб 
Товариства, а саме вiдкликати з посади члена ревiзiйної комiсiї Бежануцу 
Сергiя Миколайовича (паспорт серiя МН № 271295, виданий ВМВ Дзержин-
ського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл. 17.05.2012р.). Часткою у ста-
тутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Особа пропрацювала на посадi 6 та 5 мiсяцiв.

Протоколом загальних зборiв ТОВ «НД-Україна» (далi - Товариство) 
№01/03-18 вiд 01.03.2018р. прийнято рiшення про змiну складу посадових 
осiб Товариства, а саме призначити членом ревiзiйної комiсiї Iванову Ларису 
Вiталiївну (паспорт серiї МЕ № 189406, виданий Оболонським РУ ГУ МВС 
України в м.Києвi. 18.03.2003р.). Часткою у статутному капiталi Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Строк, на який призначено особу - не визначений. Посади, якi обiймала про-
тягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ «ГК «АIС»- директор з економiки.

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 Пархоменко Руслан Володимирович
директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 03.03.2018
(дата)

Повідомлення про проведення загальних зборів 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРИКО-

ТАЖНА фАБРИКА «РОЗА» (код за ЄДРПОУ - 00307313), надалі- 
«Товариство», «ПрАТ», місцезнаходження Товариства: 03038, М.КИЇВ, 
СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ М. ГРІНЧЕНКА, БУДИНОК 2/1, пові-
домляє про те, що 12 квітня 2018 року об 14 год. 00 хв. за адресою: 
03038, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ М. ГРІНЧЕНКА, БУ-
ДИНОК 2/1, конференц-зал., відбудуться  загальні збори акціонерів ПрАТ, 
надалі – «Збори», «загальні збори». Реєстрація осіб, що прибули для учас-
ті у Зборах, відбудеться за місцем проведення Зборів: 03038, М.КИЇВ, 
СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ М. ГРІНЧЕНКА, БУДИНОК 2/1, 
конференц-зал., 12 квітня 2018 року, час початку і закінчення реєстрації 
акціонерів для участі у Зборах: початок реєстрації о 12 годині 45 хвилин, 
закінчення реєстрації о 13 годині 45 хвилин. Для реєстрації участі у загаль-
них зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам 
акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог чинного законо-
давства України.  Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, 
складається станом на 24:00 год.  5 квітня  2018 року.

Проект порядку денного Зборів
1. Обрання членів Лічильної комісії загальних зборів Товариства. 2. Об-

рання Головуючого та Секретаря загальних зборів Товариства.3. Затвер-
дження порядку ведення (регламенту ) загальних зборів Товариств.4. Ви-
значення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого  
голосування.5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення 
його в новій редакції; обрання особи, яка уповноважується на підписання 
Статуту Товариства в новій редакції.  6. Про визначення уповноваженої 
особи, якій надаються повноваження на вчинення всіх необхідних дій по 
внесенню (зміні) відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.7. Затверджен-
ня «Положення Про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «РОЗА», Положення «Про 
Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРИКО-
ТАЖНА ФАБРИКА «РОЗА», Положення «Про виконавчий орган ПРИВАТ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «РОЗА», 
Положення «Про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «РОЗА»8. Розгляд звіту Директора 
Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його роз-
гляду. 9. Розгляд звіту Наглядової ради  Товариства за 2017 рік та затвер-
дження заходів за результатами його розгляду.

10. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2017 рік.11. За-
твердження річного звіту Товариства за 2017 рік.12. Розподіл прибутку і 
збитків Товариства за 2017 рік з з урахуванням вимог, передбачених 
законом.13.  Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 
2018  рік.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://rosefactory.com.ua.Порядок ознайомлення акціонерів з матеріала-
ми, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних збо-
рів: Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати про-
ведення Зборів Товариство на письмовий запит акціонера на ім’я Директора 
надає  акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів за місцезнаходжен-
ням Товариства за адресою: 03038, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУ-
ЛИЦЯ М. ГРІНЧЕНКА, БУДИНОК 2/1, каб. 15, в робочі дні (понеділок – п’ятниця), 
з 10:00 до 16-00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх про-
ведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлен-
ня акціонерів з документами – Директор Товариства Вдовиченко Н.Б.  Довідки 
за телефоном:  (044) 585-08-05; (044) 585-08-02.
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний  
2017 р.

Попередній  
2016 р.

Усього активів 203464 132833
Основні засоби (за залишковою вартістю) 14931 15900
Запаси 73908 50409
Сумарна дебіторська заборгованість 46099 38556
Гроші та їх еквіваленти 48778 23410
Нерозподілений прибуток (збиток) 7123 6774
Власний капітал 41098 41098
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 6009 6009
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 17512 16966
Поточні зобов’язання і забезпечення 137731 67995
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 471 402
Середньорічна кількість акцій (шт.) 693800 693800
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0, 50303 0, 57942

Директор: ВДОВИЧЕНКО НІНА БОРИСІВНА

Повідомлення про виправлення технічної помилки.
Приватне акціонерне товариство «Володарка»

(код ЄДРПОУ 05502381, місцезнаходження:21001, місто Вінниця, 
проспект Коцюбинського, 39,  ел.поштова адреса - par@05502381.pat.

ua; тел/факс.(0432)26-30-14).
В повідомленні про проведення річних Загальних зборів акціонерів, 

опублікованому в Бюлетені «Відомості НКЦПФР» від 02.03.2018 року 

№43 допущена технічна помилка, а саме - помилка в даті складення 
переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних збо-
рах. Потрібно читати: «дата складення переліку акціонерів, які мають 
право на участь у річних загальних зборах - на 24 годину 04.04.2018 
року».

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. 
Директор ПрАТ «Володарка»  Михайло Іванович Касьяненко

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛОДАРКА»
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КОНЦЕРН АВЕК ТА КО"  

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 22649344; місцезнаходження:
61002, Харківська область, м.Харкiв, вул. Сумська, буд.70; тел./факс:
(057)7599890; електронна поштова адреса: yampolskaya@barabasho-
vo.com.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття інформації: avec.infosite.com.ua.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Наглядовою Радою ПрАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" 28 лютого 2018

року прийнято рішення припинити 28 лютого 2018 року повноваження
Члена правління - Виконавчого директора - першого заступника голови
правління ПрАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" Абрамовича Олександра Іллі-
ча, який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, перебу-
вав на посаді з 05.04.2017 року. Замість Абрамовича Олександра Іллі-
ча на посаду нікого не обрано - посада вакантна. Абрамович Олександр
Ілліч не надав згоди на розкриття паспортних даних. Абрамович Олек-
сандр Ілліч непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не
має.

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

Голова Правління Платонов Сергій Володимирович.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

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

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" 

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

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

про надання згоди на вчинення значних правочинів.

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

Банк) 02.03.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а
саме на участь Банку 02.03.2018 в проведеннi операцiї з розмiщення
депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт № 62
на суму 85 000 тис. грн.  Ринкова вартiсть майна або послуг, що є пред-
метом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить:
85 000 тис. грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фi-
нансової звiтностi (станом на 31.12.2017) становить 507 657 тис. грн.,
яка може бути скоригована за результатами аудиторського висновку.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнан-
сової звiтностi (у вiдсотках) складає 16,74%.

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

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

2.Найменування посади 
Голова Правління Петренко О.Ф.  

03.03.2018

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ 
ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ТОРГОВИЙ ДІМ "СПОРТЕК"  

(код ЄДРПОУ 01555289, місцезнаходження: м.Харків, просп.Гагаріна,
буд.183, А)  повідомляє про скликання чергових річних Загальних зборів
акціонерів 04 квітня 2018 р.,  початок зборів об 10 годині 00 хв.

Місце проведення загальних зборів акціонерів:  м.Харків, просп.Гага-
ріна, буд.183, А, 3 поверх, торгівельний відділ. 

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 09.30, за-
кінчення реєстрації: 09.55.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 29.03.2018 року (станом на 24 годину).

Перелік питань та проекти рішень включених до проекту порядку
денного:

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

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

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

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

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

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного а
також інша інформація згідно ст. 35 Закону "Про акціонерні товариства":
www.spotek.pat.ua

Для отримання можливості ознайомитися з документами, пов'язаними
з порядком денним Загальних зборів, акціонер або його представник пови-
нен подати письмовий запит на ім'я директора. Запит має містити: най-
менування або прізвище, ім'я та по батькові акціонера;  документи, які ці-
кавлять акціонера; виписка з рахунку у цінних паперах; бажана дата та час
ознайомлення. Ознайомлення з документами з питань порядку денного
здійснюється за місцезнаходженням АТ "ТОРГОВИЙ ДІМ "СПОРТЕК" за
адресою: м.Харків, просп.Гагаріна, буд.183,А, 3-й поверх, приймальня, з 9-
00 год. до 12-00 год., а у день проведення загальних зборів акціонерів - за

вказаним вище місцем їх проведення. Відповідальна особа Качетжиїва
О.І., Рубан Т.О., довідки за тел. (057)  739-22-33.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38  Закону
"Про акціонерні товариства": 

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного загальних зборів Товариства. Пропозиції вно-
сяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів То-
вариства. Пропозиції повинні містити відповідні проекти рішень з цих пи-
тань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства
подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) ак-
ціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій,
змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції акціоне-
рів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосу-
ючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку ден-
ного загальних зборів. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів
вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із зап-
ропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропо-
нованих акціонерами питань або проектів рішень.

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

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

Загальна кількість простих акцій Товариства складає 200 000 шт., за-
гальна кількість простих голосуючих акцій Товариства станом на дату скла-
дення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення За-
гальних зборів Товариства складає 192 424 шт.

Довідки за телефоном 057 739 22 33. 
Наглядова Рада 

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КОНЦЕРН АВЕК ТА КО"  

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 22649344; місцезнаходження:
61002, Харківська область, м.Харкiв, вул. Сумська, буд.70; тел./факс:
(057)7599890; електронна поштова адреса: yampolskaya@barabasho-
vo.com.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття інформації: avec.infosite.com.ua.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Наглядовою Радою ПрАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" 28 лютого 2018

року прийнято рішення припинити 28 лютого 2018 року повноваження
Члена правління - Виконавчого директора - першого заступника голови
правління ПрАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" Абрамовича Олександра Іллі-
ча, який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, перебу-
вав на посаді з 05.04.2017 року. Замість Абрамовича Олександра Іллі-
ча на посаду нікого не обрано - посада вакантна. Абрамович Олександр
Ілліч не надав згоди на розкриття паспортних даних. Абрамович Олек-
сандр Ілліч непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не
має.

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

Голова Правління Платонов Сергій Володимирович.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

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

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" 

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

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

про надання згоди на вчинення значних правочинів.

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

Банк) 02.03.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а
саме на участь Банку 02.03.2018 в проведеннi операцiї з розмiщення
депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт № 62
на суму 85 000 тис. грн.  Ринкова вартiсть майна або послуг, що є пред-
метом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить:
85 000 тис. грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фi-
нансової звiтностi (станом на 31.12.2017) становить 507 657 тис. грн.,
яка може бути скоригована за результатами аудиторського висновку.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнан-
сової звiтностi (у вiдсотках) складає 16,74%.

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

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

2.Найменування посади 
Голова Правління Петренко О.Ф.  

03.03.2018

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ 
ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ТОРГОВИЙ ДІМ "СПОРТЕК"  

(код ЄДРПОУ 01555289, місцезнаходження: м.Харків, просп.Гагаріна,
буд.183, А)  повідомляє про скликання чергових річних Загальних зборів
акціонерів 04 квітня 2018 р.,  початок зборів об 10 годині 00 хв.

Місце проведення загальних зборів акціонерів:  м.Харків, просп.Гага-
ріна, буд.183, А, 3 поверх, торгівельний відділ. 

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 09.30, за-
кінчення реєстрації: 09.55.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 29.03.2018 року (станом на 24 годину).

Перелік питань та проекти рішень включених до проекту порядку
денного:

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

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

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

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

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

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного а
також інша інформація згідно ст. 35 Закону "Про акціонерні товариства":
www.spotek.pat.ua

Для отримання можливості ознайомитися з документами, пов'язаними
з порядком денним Загальних зборів, акціонер або його представник пови-
нен подати письмовий запит на ім'я директора. Запит має містити: най-
менування або прізвище, ім'я та по батькові акціонера;  документи, які ці-
кавлять акціонера; виписка з рахунку у цінних паперах; бажана дата та час
ознайомлення. Ознайомлення з документами з питань порядку денного
здійснюється за місцезнаходженням АТ "ТОРГОВИЙ ДІМ "СПОРТЕК" за
адресою: м.Харків, просп.Гагаріна, буд.183,А, 3-й поверх, приймальня, з 9-
00 год. до 12-00 год., а у день проведення загальних зборів акціонерів - за

вказаним вище місцем їх проведення. Відповідальна особа Качетжиїва
О.І., Рубан Т.О., довідки за тел. (057)  739-22-33.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38  Закону
"Про акціонерні товариства": 

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного загальних зборів Товариства. Пропозиції вно-
сяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів То-
вариства. Пропозиції повинні містити відповідні проекти рішень з цих пи-
тань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства
подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) ак-
ціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій,
змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції акціоне-
рів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосу-
ючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку ден-
ного загальних зборів. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів
вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із зап-
ропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропо-
нованих акціонерами питань або проектів рішень.

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

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

Загальна кількість простих акцій Товариства складає 200 000 шт., за-
гальна кількість простих голосуючих акцій Товариства станом на дату скла-
дення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення За-
гальних зборів Товариства складає 192 424 шт.

Довідки за телефоном 057 739 22 33. 
Наглядова Рада 

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

містю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «УКРХАРЧОПРОМСЕРВIС»
2. Код за ЄДРПОУ: 13677276
3. Місцезнаходження: 02222 м.Київ, вул. Закревського, 22
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 545-13-44, (044) 545-08-06
5. Електронна поштова адреса: alla@uacinema.net.ua; upps@i.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://13677276.smida.gov.ua/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папе-

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

ІІ. Текст Повідомлення 
01.03.2018р. Голова Правління ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТО-

ВАРИСТВА «УКРХАРЧОПРОМСЕРВIС» Сушон А.І. прийняла рішення 
(наказ № 32-ос/тр. від 01.03.2018р.) звільнити з посади головного бух-
галтера Воронцову Оксану Ігорівну (згоди на розкриття паспортних 
даних не надано). Підстава такого рішення: наказ № 32-ос/тр. від 
01.03.2018р. Строк, протягом якого Воронцова О. І. перебувала на по-
саді головного бухгалтера - з 02.10.2017р. Розмір пакета акцій емітен-
та, які належать особі (у відсотках) -0,00%. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має. Замість звільненої Воронцової О. І. 
на посаду головного бухгалтера нікого не було призначено. Додаткова 
інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації 
про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяль-
ності емітента: Дата звільнення Воронцової О. І. з посади головного 
бухгалтера 02.03.2018р.

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  Сушон А.І. 
02.03.2018



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №45, 5 березня 2018 р. 
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КОНЦЕРН АВЕК ТА КО"  

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 22649344; місцезнаходження:
61002, Харківська область, м.Харкiв, вул. Сумська, буд.70; тел./факс:
(057)7599890; електронна поштова адреса: yampolskaya@barabasho-
vo.com.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття інформації: avec.infosite.com.ua.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Наглядовою Радою ПрАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" 28 лютого 2018

року прийнято рішення припинити 28 лютого 2018 року повноваження
Члена правління - Виконавчого директора - першого заступника голови
правління ПрАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" Абрамовича Олександра Іллі-
ча, який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, перебу-
вав на посаді з 05.04.2017 року. Замість Абрамовича Олександра Іллі-
ча на посаду нікого не обрано - посада вакантна. Абрамович Олександр
Ілліч не надав згоди на розкриття паспортних даних. Абрамович Олек-
сандр Ілліч непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не
має.

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

Голова Правління Платонов Сергій Володимирович.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

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

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" 

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

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

про надання згоди на вчинення значних правочинів.

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

Банк) 02.03.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а
саме на участь Банку 02.03.2018 в проведеннi операцiї з розмiщення
депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт № 62
на суму 85 000 тис. грн.  Ринкова вартiсть майна або послуг, що є пред-
метом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить:
85 000 тис. грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фi-
нансової звiтностi (станом на 31.12.2017) становить 507 657 тис. грн.,
яка може бути скоригована за результатами аудиторського висновку.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнан-
сової звiтностi (у вiдсотках) складає 16,74%.

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

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

2.Найменування посади 
Голова Правління Петренко О.Ф.  

03.03.2018

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ 
ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ТОРГОВИЙ ДІМ "СПОРТЕК"  

(код ЄДРПОУ 01555289, місцезнаходження: м.Харків, просп.Гагаріна,
буд.183, А)  повідомляє про скликання чергових річних Загальних зборів
акціонерів 04 квітня 2018 р.,  початок зборів об 10 годині 00 хв.

Місце проведення загальних зборів акціонерів:  м.Харків, просп.Гага-
ріна, буд.183, А, 3 поверх, торгівельний відділ. 

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 09.30, за-
кінчення реєстрації: 09.55.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 29.03.2018 року (станом на 24 годину).

Перелік питань та проекти рішень включених до проекту порядку
денного:

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

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

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

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

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

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного а
також інша інформація згідно ст. 35 Закону "Про акціонерні товариства":
www.spotek.pat.ua

Для отримання можливості ознайомитися з документами, пов'язаними
з порядком денним Загальних зборів, акціонер або його представник пови-
нен подати письмовий запит на ім'я директора. Запит має містити: най-
менування або прізвище, ім'я та по батькові акціонера;  документи, які ці-
кавлять акціонера; виписка з рахунку у цінних паперах; бажана дата та час
ознайомлення. Ознайомлення з документами з питань порядку денного
здійснюється за місцезнаходженням АТ "ТОРГОВИЙ ДІМ "СПОРТЕК" за
адресою: м.Харків, просп.Гагаріна, буд.183,А, 3-й поверх, приймальня, з 9-
00 год. до 12-00 год., а у день проведення загальних зборів акціонерів - за

вказаним вище місцем їх проведення. Відповідальна особа Качетжиїва
О.І., Рубан Т.О., довідки за тел. (057)  739-22-33.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38  Закону
"Про акціонерні товариства": 

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного загальних зборів Товариства. Пропозиції вно-
сяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів То-
вариства. Пропозиції повинні містити відповідні проекти рішень з цих пи-
тань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства
подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) ак-
ціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій,
змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції акціоне-
рів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосу-
ючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку ден-
ного загальних зборів. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів
вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із зап-
ропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропо-
нованих акціонерами питань або проектів рішень.

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

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

Загальна кількість простих акцій Товариства складає 200 000 шт., за-
гальна кількість простих голосуючих акцій Товариства станом на дату скла-
дення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення За-
гальних зборів Товариства складає 192 424 шт.

Довідки за телефоном 057 739 22 33. 
Наглядова Рада 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "ТРАНСПОРТЕР"; 

код за ЄДРПОУ 33516488; місцезнаходження: 49094, м. Дніпро, вул.
Набережна Перемоги, буд. 58-А, блок 1, міжміський код, телефон та факс:
(056)373-97-93, електронна поштова адреса: kb_transporter@acade-
my.in.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації: http://kbtransporter.acade-
my.in.ua; вид особливої інформації: відомості про зміну власників ак-
цій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного
товариства (крім публічного акціонерного товариства).

2. Текст повідомлення
Приватне акціонерне товариство "Конструкторське бюро "Транспор-

тер" (далі - Товариство) повідомляє, що 01.03.2018р. від депозитарію ПАТ
"Національний депозитарій України" було отримано перелік акціонерів
станом на 26.02.2018р. Пакет власника акцій Товариства Приватного ак-
ціонерного товариства "Хіммет" (49000, м. Дніпро, вул. Старокозацька,
буд. 40-Б, блок 1, код за ЄДРПОУ 33473408) збільшився, а саме: до змі-
ни становив 19,825946% від загальної кількості акцій Товариства,
19,825946% в загальній кількості голосуючих акцій (9912973 шт.), після
зміни розмір частки ПрАТ "Хіммет" становить 25,825946% від загальної
кількості акцій Товариства, 25,825946% голосуючих акцій (12912973 шт.).
Пакет власника акцій Товариства Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю "Юніверсал Секьюрітіз" (49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд.
30, код за ЄДРПОУ 32987859) зменшився, а саме: до зміни становив
10,001230% від загальної кількості акцій Товариства, 10,001230% голосу-
ючих акцій (5000615 шт.), після зміни розмір частки ТОВ "ЮС" складає 0%
від загальної кількості акцій Товариства, 0% голосуючих акцій (0 шт.). Па-
кет власника акцій Товариства Приватного акціонерного товариства
"Юридична компанія "Правозахист Інвест" (49000, м. Дніпро, вул. Воскре-
сенська, буд. 30, код за ЄДРПОУ 35985756) зменшився, а саме: до зміни
становив 12,816740% від загальної кількості акцій Товариства,
12,816740% в загальній кількості голосуючих акцій (6408370 шт.), після
зміни розмір частки ПрАТ "ЮК "Правозахист Інвест" складає 2,816740%
від загальної кількості акцій Товариства, 2,816740% голосуючих акцій
(1408370 шт.).

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

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

Директор  ПрАТ "КБ "Транспортер" Коваленко В.О.
02.03.2018 р.

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

(044) 4983815

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ЦЕНТР КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ «Інфо-
Плюс» повідо мляє, що річнізагальні збори акціонерів Приватного 
акціонерного товариства «Центр ком п’ю терних технологій «Ін-
фоПлюс» відбудуться 10 квітня2018 року о 10.00-й годині за адре-
сою м. Київ, вул. ЄвгенаСверстюка, 15.

Реєстр акціонерів, які мають право брати участь у проведення річ-
них загальних зборів, будесформовано станом на 03.04.2018 р.

Порядок денний:
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних загаль-

них зборів акціонерів. Обрання головуючого та секретаря загальних 
зборів акціонерів.

2. Звіт Виконавчого органуТовариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

3. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 
2017  рік.

4. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Това-
риства за підсумками роботи в 2017 році.

5. Визначення розміру, порядку та строків виплати дивідендів, 
дати складання переліку акціонерів, які мають право на отримання 
дивідендів.

6. Внесення та затвердження змін до статуту Приватного акці-
онерного товариства «Центр комп’ютерних технологій «Інфо-
Плюс».

7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчи-
нятися Приватним акціонер ним товариством «Центр комп’ютерних 
технологій «ІнфоПлюс» протягом року.

Надання акціонерам для ознайомлення документів, необхідних 
для прийняття рі шень з питань порядку денного, здійснюється у поне-
ділок, середу, п’ятницю (крім святкових і неробочих днів) з 9 год. 00 хв. 
до 12 год. 00 хв. за місцезнаходженням Товариства. Особа, відпові-
дальна за ознайомлення акціонерів з документами – комерційний 
директор Мокряков Артем Миколайович.

Реєстрація учасників зборів здійснюється за місцем проведення 
зборів 10.04.2018року з 9-ї години до 9-ї години 45 хвилин.

Для реєстрації учасники зборів повинні мати при собі документ, 
що посвідчує осо бу, пред ставники акціонерів – додатково довіреність 
на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного 
законодавства.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)

Найменування показника Звітний період Попередній 
період

Усього активів 36 219,9 19 095,0
Основні засоби 7 761,4 8 064,5
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2,6 40,7
Сумарна дебіторська заборгова-
ність

676,0 656,2

Грошові кошти та їх 
еквіваленти

27 745,5 10 295,1

Нерозподілений прибуток 7 087,8 3 541,1
Власний капітал 8 048,1 4 501,4
Статутний капітал 300,0 300,0
Довгострокові зобов'язання 2 686,0 2 686,0
Поточні зобов'язання 25 485,8 11 907,6
Чистий прибуток (збиток) 7 086,6 3 530,8
Середньорічна кількість 
акцій (шт.)

30 000 30 000

Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

39 32

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, яка 
вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно чинного законодавства України:

Генеральний директор Кахута Віктор Федорович
Генеральний директор  В.ф. Кахута
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

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

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

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

ІІ. Текст Повідомлення 
01 березня 2018 року Наглядовою радою Публічного акціонерного това-

риства «Комерційний Індустріальний Банк» прийнято рішення про надання 
згоди на вчинення значного правочину, а саме придбання депозитних сер-
тифікатів Національного банку України. Ринкова вартiсть майна, що є пред-
метом правочину – 132 000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звітності – 687 427 тис. грн. Спiввiдношення 
ринкової вартостi майна, що є предметом правочину до вартостi активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звітності - 19.20%. 

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

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

2. Голова Правління  Кізяк Р.М.
02.03.2018

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК»
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТАСКОМБАНК»

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

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

емітентом для розкриття інформації:www.tascombank.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: зміна скла-
ду посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Рішенням Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» від 01.03.2018 року на 

підставі отриманої письмової заяви від 28.02.2018 року та, керуючись п. 3.2. 
Положення про Спостережну Раду АТ «ТАСКОМБАНК», п. 6.3. Положення 
про Правління АТ «ТАСКОМБАНК», повноваження Заступника Голови 
ПравлінняПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК» з 

продуктів роздрібного бізнесу та маркетингуБерова Олексія Олексійовича 
(паспорт серії ЕА№303311, виданий 09липня 1997 року Кіровським РВ УМВС 
України в Кіровоградській області) припиняються з 02.03.2018 року. Беров 
Олексій Олексійович перебував на посаді1 рік 4 місяці, акціями АТ «ТАС-
КОМБАНК» не володіє. Зазначена особа непогашеної судимості за злочини, 
вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової 
діяльності не має.Замість цієї особи нікого не призначено.

Рішенням Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» від 01.03.2018 року 
на підставі отриманої письмової заяви від 28.02.2018 року та, керуючись 
пп.43 п.6.3.9.1. Статуту АТ «ТАСКОМБАНК», звільнено Кирилюк Ярославу 
Миколаївну (паспорт серії МЕ №086414, виданий 09квітня 2002 року Обо-
лонським РУГУ МВС України в м. Києві) з посади Головного 
бухгалтераПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК»з 
30.03.2018 року. Кирилюк Ярослава Миколаївна перебувала на посаді 3 
роки 10 місяців, акціями АТ «ТАСКОМБАНК» не володіє. Зазначена особа 
непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи зло-
чини у сфері господарської, службової діяльності не має. Замість цієї осо-
би нікого не призначено.

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

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

2. Голова Правління _________ 
(підпис)

К.В. Мелеш
(ініціали та прізвище керівника)

М.П. 02.03.2018 р. 
(дата)

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

емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»
2. Код за ЄДРПОУ 
22815333
3. Місцезнаходження 
14000 місто Чернігів вулиця Гонча (Горького) будинок 40
4. Міжміський код, телефон та факс 
(0462)654 559 (0462)654 759
5. Електронна поштова адреса 
kanc@energy.cn.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
chernigivoblenergo.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення 

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків 
простих акцій публічного акціонерного товариства

II. Текст повідомлення 
Дата вчинення дії: 28.02.2018 відповідно до отриманого від Національ-

ного депозитарію України Переліку акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», які мають право на участь у 
загальних зборах акціонерного товариства.

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій : 
Almanzar Holdings Limited

Місцезнаходження юридичної особи - власника пакета акцій: Жіанну 
Кранідіоті. НАЙС ДЕЙ ХАУЗ, буд.10 оф.401, Нікосія, 1065;

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних 
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридич-
ної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судово-
го реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної 
держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерези-
дента): НЕ125035;

Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій до зміни розміру па-
кета акцій:0 %;

Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни розміру 
пакета акцій: 9,998489%

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

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

Голова Правління 
Фінансовий директор

Ткач В.І. 
Сорока І.В.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
01.03.2018

(дата) 
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів 

акціонерного товариства
Повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
14000, Україна,м. Чернігів, вул. Горького (Гонча), буд. 40.

Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» пові-

домляє вас, що 06квітня 2018 року о 10.00 годині за адресою: Україна, 
м.  Чернігів, вул. Ціолковського, 20 (актовий зал адміністративно-
виробничого корпусу Чн.МЕМ) відбудуться річні загальні збори акціоне-
рів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних 
зборах відбудеться 06квітня 2018 року з 08.00 год. до 09.30 год. за адре-
сою: Україна, м. Чернігів, вул. Ціолковського, 20 (адміністративно-
виробничий корпус Чн.МЕМ).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних 
зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право 
на участь у річних загальних зборах, складеному станом на 24 годину за  
3 (три) робочих дні до дня проведення річних загальних зборів акціонерів, 
тобто на 24.00 год. 02.04.2018р.

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно надати паспорт, а 
представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти 
інтереси акціонерів на загальних зборах або інші документи, які посвідчу-
ють право представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з 
вимогами законодавства України. 

Представником акціонера на загальних зборах товариства може бути 
фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповно-
важена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів 
товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших 
акціонерів товариства на загальних зборах. Представником акціонера - фі-
зичної чи юридичної особи на загальних зборах товариства може бути інша 
фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представни-
ком акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа 
органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акці-
онер має право призначити свого представника постійно або на певний 
строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представни-
ка, повідомивши про це виконавчий орган товариства. Повідомлення акці-
онером відповідного органу товариства про призначення, заміну або від-
кликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів 
електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний доку-
ментообіг. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, 
видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадови-
ми особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися де-
позитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голо-
сування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її орга-
ном або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах товари-
ства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, по-
рядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти яко-
го) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних 
зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завдан-
ням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голо-
сування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних 
зборах акціонерів на свій розсуд.Акціонер має право видати довіреність на 
право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм пред-
ставникам.Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити сво-
го представника на загальних зборах товариства.Надання довіреності на 
право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі 
на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого 
представника.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних загаль-
них зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутнос-
ті в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу ак-
ціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також 
документів, що підтверджують повноваження представника на участь у річ-
них загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до річних загальних зборів, акціонери товариства ма-
ють можливість ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріа-
лами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення 
до 05квітня 2018 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 10.00 год. до 
16.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: Україна, 
м. Чернігів, вул. Гонча,буд. 40, каб. 53. Особа, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами) зборів, – Колени-
ченко В.О. (юрисконсульт відділу правового забезпечення).

06квітня 2018 року ознайомлення акціонерів з матеріалами (документа-
ми), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбува-
ється у місці проведення реєстрації для участі у річних загальних зборах та 
у місці проведення річних загальних зборів акціонерів.

З дня отримання даного повідомлення і до початку річних загальних 
зборів акціонери мають право надавати письмові запитання щодо питань, 
включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денно-
го загальних зборів. Товариство приймає відповідні письмові запитання за 
адресою: Україна, м. Чернігів, вул. Гонча,буд. 40, каб. 53. Товариство 
зобов’язане надавати письмову відповідь на письмове запитання акціоне-
ра щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів 
та порядку денного загальних зборів, протягом 3 (трьох) робочих днів з дня 
отримання відповідного письмового запитання (але у будь-якому випадку 
до дати проведення загальних зборів) шляхом направлення такої письмо-
вої відповіді простим листом на адресу акціонера, зазначену у відповідно-
му письмовому запитанні. Товариство може надати одну загальну відпо-
відь на всі запитання однакового змісту шляхом розміщення такої відповіді 
на власному веб-сайті товариства.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів товариства, а також щодо 
нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може пе-
ревищувати кількісного складу кожного з органів.Пропозиції вносяться не 
пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів то-
вариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж 
за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо вклю-
чення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні 
проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядо-
вої ради товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонова-
ний кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що канди-
дат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного 
директора.Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів това-
риства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (наймену-
вання) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних 
йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також 
кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропону-
ється цим акціонером до складу органів товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а 
також інформація, зазначена в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні 
товариства»: http://chernigivoblenergo.com.ua.

Станом на 22.02.2018р. (дату складання переліку осіб, яким надсила-
ється повідомлення про проведення річних загальних зборів) загальна 
кількість простих іменних акцій ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» становить 
119 318 024 шт., кількість голосуючих акцій - 118 117 176 шт.

Проект порядку денногорічних загальних зборів акціонерів:
1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів 

ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» та прийняття рішення про припинення їх по-
вноважень.

2. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів  
ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних збо-
рів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».

4. Звіт Правління ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» про результати 
фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у 2014-
2017 роках та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного зві-
ту.

5. Звіт Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» про роботу у 
2014-2017 роках та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідно-
го звіту.

6. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за 
2014-2017 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і ви-
сновків.

7. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «ЧЕРНІ-
ГІВОБЛЕНЕРГО» за 2014 рік.

8. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «ЧЕРНІ-
ГІВОБЛЕНЕРГО» за 2015 рік.

9. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «ЧЕРНІ-
ГІВОБЛЕНЕРГО» за 2016 рік.

10. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ 
«ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за 2017 рік.

11. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за резуль-
татами роботи у 2014 році.

12. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за резуль-
татами роботи у 2015 році.

13. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за резуль-
татами роботи у 2016 році.

14. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за резуль-
татами роботи у 2017 році.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»
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15. Прийняття рішення про зміну типу та найменування ПАТ «ЧЕРНІГІВ-
ОБЛЕНЕРГО».

16. Про передбачення у статуті Товариства можливості вирішення за-
гальними зборами будь-яких питань діяльності акціонерного товариства.

17. Внесення змін до статуту Товариства.
18. Внесення змін до положень, що регламентують діяльність органів 

управління та контролю Товариства.
19. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Го-

лови і членів Правління ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
20. Обрання Голови і членів Правління Товариства.
21. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів На-

глядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
22. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
23. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.
24. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що 

укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства; вста-
новлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами 
Наглядової ради Товариства.

25. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Ре-
візійної комісії ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».

26. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
27. Обрання Голови Ревізійної комісіїТовариства.
28. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що 

укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства; вста-
новлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами 
Ревізійної комісії Товариства.

29. Про внесення змін до організаційної структури Товариства.
30. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться з окремими працівниками Товари-
ства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису опла-
ти); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 
(контрактів) з окремими працівниками Товариства.

31. Затвердження (схвалення, погодження) рішень Наглядової ради 
ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО», прийнятих в період з 01.05.2016р. до 
06.04.2018р.

32. Затвердження (схвалення, погодження) дій, правочинів та документів, 
які були здійснені, оформлені та підписані від імені ПАТ «ЧЕРНІГІВ-
ОБЛЕНЕРГО»в період з 26.07.2016р. до 06.04.2018р.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» (тис. грн.)

(інформацію наведено у відповідності до п. 6 Додатку 46 до Положення 
про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого 

рішенням НКЦПФР від 03.12.2013р. №2826)

Найменування 
показника

за МСфЗ
період

2017р. 2016р. 2015р. 2014р. 2013р.
Усього активів 1 018 768 841 496 763 078 614 410 531 312
Основні засоби (за 
залишковою 
вартістю)

600 797 512 056 425 796 479 937 423 750

Запаси 23 360 25 389 31 387 26 515 29 170
Сумарна дебітор-
ська заборгованість

310 132 145 753 162 673 34 984 50 531

Гроші та їх еквіва-
ленти

12 633 7 500 113 822 55 279 9 655

Нерозподілений 
прибуток (непокри-
тий збиток)

532 404 416 064 378 829 302 539 245 349

Власний капітал 743 328 628 470 593 381 517 913 459 170
Зареєстрований 
(пайовий/статутний) 
капітал

29 829 29 829 29 829 29 829 29 829

Довгострокові 
зобов’язання і 
забезпечення

- - - - 6 000

Поточні зобов’язання 
і забезпечення

275 440 213 026 169 697 96 497 66 142

Чистий фінансовий 
результат: прибуток 
(збиток)

116 357 37 235 76 294 57 190 84 455

Середньорічна 
кількість акцій (шт.)

119 318 
024

119 318 
024

119 318 
024

119 318 
024

119 318 
024

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

0,98 0,31 0,64 0,48 0,71

Телефон для довідок: (0462) 654587.
ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

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

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" 

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

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

про надання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. Текст повідомлення.  

Спостережною радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi -
Банк) 01.03.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а
саме на участь Банку 01.03.2018 в проведеннi операцiї з розмiщення
депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт № 61
на суму 126 000 тис. грн.  Ринкова вартiсть майна або послуг, що є пред-
метом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить:
126 000 тис. грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фi-
нансової звiтностi (станом на 31.12.2017) становить 507 657 тис. грн.,
яка може бути скоригована за результатами аудиторського висновку.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнан-
сової звiтностi (у вiдсотках) складає 24,82%.

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

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

2.Найменування посади 
Голова Правління 

Петренко О.Ф. 
02.03.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних 

правочинів) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "БАНК 
фАМIЛЬНИЙ"

2. Код за ЄДРПОУ 20042839
3. Місцезнаходження 03039, м.Київ, пр-т Голосiївський,26а
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0442572014 0442580302

5. Електронна поштова адреса bank@fbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

www.fbank.com.ua

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

II. Текст повідомлення
02.03.2018 Спостережною радою банку прийнято рiшення (Протокол 

Спостережної ради №08/2018 вiд 02.03.2018) про надання згоди на вчи-
нення значного правочину на розмiщення коштiв банку у депозитнi 
сертифiкати Нацiонального банку України в сумі 55 000 тис.грн. на тенде-
рі 02.03.2018 на строк 14 днів. Ринкова вартiсть майна, що є предметом 
правочину, 55 000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi 290289 тис.грн.. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна, що є предметом правочину до вартостi активiв емiтента 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 18.95%.

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 Долженко Ольга Володимирівна
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 02.03.2018
(дата)
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Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства 

«РІЕЛЕКСПЕРТ» !
Приватне акціонерне товариство «РІЕЛЕКСПЕРТ» (код за ЄДРПОУ - 

01553327, місцезнаходження: 79035 м. Львів, вул. Бузкова, 2, далі - Това-
риство), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів 
Товариства:

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

• Дата проведення загальних зборів акціонерів: 18 квітня 2018 року.
• Час проведення загальних зборів акціонерів: початок зборів о 

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

офісу або залу, куди мають прибути акціонери): м. Львів, вул. Бузкова, 2, 
зал для переговорів № 1.

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

• Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні 
збори акціонерів, проводиться у день проведення та за адресою проведен-
ня загальних зборів з 12:00 до 12:50. 

• Час початку реєстрації акціонерів 12:00; Час закінчення реєстрації ак-
ціонерів 12:50.

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

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

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

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

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

3.Звіт Генерального Директора Товариства за 2017 рік та прийняття рі-
шення за наслідками його розгляду.

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

5.Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за 
наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії Това-
риства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Това-
риства за результатами 2017 року.

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

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

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

внутрішніх положень Товариства.
10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

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

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

6)Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Від дати 
надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати про-
ведення загальних зборів Товариство надає акціонерам та/або їх представ-
никам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Това-
риства, у робочі дні, робочі години за адресою: м. Львів, вул. Бузкова, 2, 
приймальна (кімната №2), а в день проведення річних загальних зборів 
акціонерів – у місці їх проведення, за адресою: м. Львів, вул. Бузкова, 2, зал 
для переговорів № 1.Після надіслання акціонерам повідомлення про про-
ведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити 
зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість 
ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в 
порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни 
вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а 
щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні 
до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство до початку 
загальних зборів зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові за-
питання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного 
загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення 
загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відпо-
відь на всі запитання однакового змісту. Особа, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами, – Генеральний директор Товари-
ства Зазуляк Тарас Іванович. Довідки за телефоном: (032) 270-14-46.

7) Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 
38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть 
користуватися після отримання повідомлення про проведення загаль-
них зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть викорис-
товуватися: Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, 
включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного то-
вариства, 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 загаль-
них зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів 
товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. 
Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного по-
винні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо 
кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають місти-
ти інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акці-
онера (акціонерів). Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів 
Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найме-
нування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних 
йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також 
кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонуєть-
ся цим акціонером до складу органів товариства. З детальною інформацією, 
стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціо-
нерам після отримання повідомлення про проведення загальних зборів 
акціонерів у строк до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть 
ознайомитись в ст. ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», 
а також звернутись до керівництва Товариства для уточнення інформації.

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

9)Основні показники фінансово-господарської діяльності 
Товариства (тис. грн)*: 

Найменування показника Період
Звітний
2017 р.

Попередній
2016 р.

Усього активів 80281 9905
Основні засоби (за залишковою вартістю) 64815 6842
Запаси 1857 76
Сумарна дебіторська заборгованість 10072 2605
Гроші та їх еквіваленти 3537 382
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 11071 6264
Власний капітал 13397 8520
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 566 566
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 66884 1385
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 4787 3668
Середньорічна кількість акцій (шт.) 323228 323228
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 14.81 11.35

Наглядова рада ПрАТ «РІЕЛЕКСПЕРТ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІЕЛЕКСПЕРТ»
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства  
«Страхова компанія «Мега-Поліс»

(код ЄДРПОУ: 30860173) 
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Мега-Поліс» 

(надалі – «Товариство»), місцезнаходження: 03110, м. Київ, вул. Івана Кли-
менка, буд. 23, повідомляє про проведення річних загальних зборів акці-
онерів 11 квітня 2018 року о 11 годині 00 хвилин за адресою: 03110, 
м. Київ, вул. Івана Клименка буд. 23, оф. 208.

Реєстрація учасників чергових загальних зборів проводитиметься з 10:00 
до 11:00 11 квітня 2018 року за місцем проведення зборів.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що по-
свідчує особу, для представників акціонерів – документ, що посвідчує 
особу та довіреність на право участі та голосування на річних загальних 
зборах.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, 
буде складено станом на 24 годину 04 квітня 2018 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії річних загальних зборів 

Товариства.
2. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення 

річних загальних зборів (регламенту зборів).
3. Розгляд звіту Генерального директора «Про підсумки фінансово-

господарської діяльності товариства за 2017 рік» та його затвердження.
4. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2018 році.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та його затвер-

дження.
6. Затвердження висновків зовнішнього аудиту по річній звітності Това-

риства за 2017 рік. 
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2017 рік.
9. Прийняття рішення про попереднє схвалення вчинення значних право-

чинів на 2018 рік.
10. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 

звіту Генерального директора, висновків зовнішнього аудиту Товариства.
Проекти рішень з питань проекту порядку денного

1. Проект рішення з першого питання порядку денного: обрати голову та 
членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства у наступному 
складі:

Голова лічильної комісії – головний юрисконсульт Карпенко Інна Мико-
лаївна.

Член лічильної комісії – секретар Шпак Катерина Андріївна.
2. Проект рішення з другого питання порядку денного: обрати голову та 

секретаря річних загальних зборів Товариства у наступному складі:
Голова зборів – акціонер Сова Костянтин Володимирович;
Секретар зборів – Генеральний директор Товариства Бондар Олександр 

Вікторович.
Затвердити наступний порядок проведення річних загальних зборів 

(регламент зборів):
- оголошення питань порядку денного до 5 хвилин;
- обговорення питань порядку денного та проекту рішень до них (вклю-

чаючи запитання, дебати та ін.) до 15 хвилин;
- голосування з питань порядку денного до 5 хвилин;
- голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча 

акція – один голос;
- рішення з питань порядку денного приймаються простою більшістю 

голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборів 
Товариства та мають голосуючі акції з використанням бюлетенів для голо-
сування;

- збори провести без перерви.
3. Проект рішення з третього питання порядку денного: розглянути та 

затвердити звіт Генерального директора «Про підсумки фінансово-
господарської діяльності товариства за 2017 рік».

4. Проект рішення з четвертого питання порядку денного: визначити 
основні напрями діяльності Товариства у 2018 році, а саме не змінювати та 
здійснювати діяльність зі страхування, перестрахування та фінансову ді-
яльність, пов'язану з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх 
управлінням, а також діяльність для забезпечення власних господарських 
потреб Товариства.

5. Проект рішення з п’ятого питання порядку денного: розглянути та за-
твердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

6. Проект рішення з шостого питання порядку денного: затвердити 
висновки зовнішнього аудиту по річній звітності Товариства за 2017 
рік. 

7. Проект рішення з сьомого питання порядку денного: затвердити річний 
звіт та баланс Товариства за 2017 рік.

8. Проект рішення з восьмого питання порядку денного: розподілити 

отриманий за підсумками роботи ПрАТ «СК «Мега-Поліс» за 2017 рік при-
буток у розмірі 2 729 401 (два мільйони сімсот двадцять дев’ять тисяч чо-
тириста одна) гривня 96 копійок наступним чином:

- 5% від прибутку, а саме – 136 470 (сто тридцять шість тисяч чотириста 
сімдесят) гривень 10 копійок направити до резервного фонду;-

- 95% від прибутку, а саме – 2 592 931 (два мільйони п’ятсот дев’яносто 
дві тисячі дев’ятсот тридцять одна) гривня 87 копійок, з метою забезпечен-
ня платоспроможності Товариства та відповідно до ст. 30 Закону України 
«Про страхування» направити до фонду вільних резервів.

9. Проект рішення з дев’ятого питання порядку денного: попередньо 
надати згоду на вчинення значних правочинів на 2018 рік (ринкова вартість 
майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості 
активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), які 
можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, з дати 
прийняття такого рішення, а саме: правочини з отримання позик, кредитів, 
депозитів, надання в заставу майна Товариства, купівлі-продажу основних 
засобів, купівлі-продажу цінних паперів, надання послуг зі страхування та 
перестрахування. Гранична сукупна вартість майна або послуг, що є пред-
метом зазначених вище значних правочинів не може перевищувати 10 (де-
сяти) кратної суми вартості активів за даними фінансової звітності Товари-
ства станом на 31 грудня 2017 року.

Доручити Наглядовій раді Товариства визначати особу, яка уповноважу-
ється на підписання попередньо схвалених Загальними зборами значних 
правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, пере-
вищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової 
звітності Товариства.

10. Проект рішення з десятого питання порядку денного: прийняти рі-
шення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального 
директора, висновків зовнішнього аудиту Товариства, що господарську ді-
яльність Товариства у 2017 році можна вважати задовільною.

Від дати надіслання повідомлення про проведення чергових загальних 
зборів до дати проведення річних загальних зборів Товариство надає акці-
онерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства 
(03110, м. Київ, вул. Івана Клименка 23, оф.208) у робочі дні, робочий час – 
з 10:00 до 17:00 (обідня перерва з 13:00 до 14:00), а в день проведення 
річних загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна особа 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор 
Товариства Бондар Олександр Вікторович. Телефон для довідок – 
044 249-20-20.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів Товариства не пізніше ніж за 
20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного на власному 
сайті Товариства – www.mega-polis.biz.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ  
фІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

(тис.грн.)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 51386,5 71622,2
Основні засоби (залишкова вартість) 403 72,7
Довгострокові фінансові інвестиції 15193,5 29599,8
Запаси 101,90 74,7
Сумарна дебіторська заборгованість 10751,2 5836,0
Грошові кошти та їх еквіваленти: 14151,8 12118,8
– в національній валюті 13967 12119,4
– в іноземній валюті 174,8 206,3
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

7151,4 5959

Власний капітал 35960 48844,5
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

12500,0 12500,0

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 13010,2 18801,3
Поточні зобов’язання і забезпечення 2416,3 3976,4
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

2729,4 1479,30

Середньорічна кількість акцій, шт. 12500000 12500000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

0, 218 0,118

Генеральний директор
ПрАТ «СК «Мега-Поліс»  О.В. Бондар

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МЕГА-ПОЛІС»
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

Місцезнаходження товариства:
Україна, 36022, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5

Шановні акціонери!
06 квітня 2018 року о 12.00 годині за адресою: Україна, м. Полтава, 

вул. Старий Поділ, буд. 5, приміщення зали № 3 учбово-курсового комбіна-
ту ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», відбудуться загальні збори акціонерів 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 06 квітня 2018 року з 11.00 год. до 11.45 год. за адресою: Укра-
їна, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5, фойє 1-го поверху адміністратив-
ної будівлі.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах - станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення 
загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 02 квітня 2018 року.

У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, 
включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх 
представники. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі 
паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право пред-
ставляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з ви-
могами чинного законодавства або інші документи, які посвідчують право 
представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами 
законодавства України (інформацію щодо порядку участі та голосування на 
загальних зборах за довіреністю наведено у даному повідомленні нижче). 
Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його пред-
ставнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) докумен-
тів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі 
представника акціонера - також документів, що підтверджують повноважен-
ня представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Проект порядку денного загальних зборів акціонерів:
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів 

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» та прийняття рішення про припинення їх по-
вноважень.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товари-
ства.

3. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) за-
гальних зборів акціонерів Товариства.

4. Розгляд звітів Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» про результа-
ти фінансово-господарської діяльності в 2013 - 2017 роках. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звітів Правління.

5. Розгляд звітів Наглядової ради ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» про ре-
зультати діяльності в 2013 - 2017 роках. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звітів Наглядової ради.

6. Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії ПАТ «ПОЛТАВАОБЛ-
ЕНЕРГО» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 
2013 - 2017 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів та ви-
сновків Ревізійної комісії. 

7. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 
за 2013 рік.

8. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 
за 2014 рік.

9. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 
за 2015 рік.

10. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕР-
ГО» за 2016 рік.

11. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕР-
ГО» за 2017 рік.

12. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за підсумками роботи в 2013 році. 

13. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за підсумками роботи в 2014 році. 

14. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за підсумками роботи в 2015 році. 

15. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за підсумками роботи в 2016 році. 

16. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за підсумками роботи в 2017 році. 

17. Прийняття рішення про зміну найменування та типу Товариства.
18. Про передбачення в Статуті Товариства можливості вирішення за-

гальними зборами будь-яких питань діяльності акціонерного товариства.
19. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту 

в новій редакції.
20. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів 

управління та контролю Товариства.
21. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 

Наглядової ради Товариства.
22. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
23. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.
24. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться з обраними Головою та членами 
Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвер-
дження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на під-
писання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.

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

26. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
27. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.
28. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться з обраними Головою та членами 
Ревізійної комісії Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвер-
дження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на під-
писання договорів (контрактів) з Головою та членами Ревізійної комісії.

29. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів 
Правління Товариства.

30. Обрання персонального складу Правління Товариства. 
31. Про внесення змін до організаційної структури Товариства. 
32. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться з окремими працівниками товари-
ства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису опла-
ти); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 
(контрактів) з окремими працівниками Товариства.

33. Про надання згоди на вчинення значних правочинів та попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинів.

34. Затвердження (схвалення, погодження) рішень Наглядової ради 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», прийнятих в період з 01.05.2016 р. до 
06.04.2018 р.

35. Затвердження (схвалення, погодження) дій, правочинів та докумен-
тів, які були здійснені, оформлені та підписані від імені ПАТ «ПОЛТАВА-
ОБЛЕНЕРГО» в період з 25.07.2016 р. до 06.04.2018 р.

Проекти рішень з переліку питань 
проекту порядку денного загальних зборів акціонерів:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів 
ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" та прийняття рішення про припинення 
їх повноважень.
1.1. Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку 
голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропо-
зицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, 
пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних збо-
рах акціонерів, долучити до участі у роботі лічильної комісії загальних збо-
рів акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" депозитарну установу 
ТОВ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР", з відповідним затвердженням умов дого-
вору про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпе-
ченню проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕР-
ГО", призначених на 06.04.2018 р. 
1.2. Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення 
загальних зборів акціонерів Лічильну комісію у наступному складі:
- Сергєєва Ірина Петрівна - Голова лічильної комісії
- Долгушин Олексій Анатолійович – член лічильної комісії;
- Черпаков Ігор Анатолійович - член лічильної комісії;
- Вишар Юрій Васильович - член лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
2.1. Обрати головою загальних зборів акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛ-
ЕНЕРГО" пана Загорулька Андрія Олександровича.
2.2. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛ-
ЕНЕРГО" пана Терещука Олександра Олександровича.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) за-
гальних зборів акціонерів Товариства.
3.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних 
зборів акціонерів:

час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 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 та 
представникам Виконавчого органу, Наглядової ради, Ревізійної комісії 
та бухгалтерії Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів 
акціо нерів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісій, допові-
дачам з питань порядку денного, представникам НКЦПФР, а також за-
прошеним особам.

усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних  �
зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням по-
рядку
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денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та  �
секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів лі-
чильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду від-
повідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені 
(найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх 
підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.

голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціо- �
нерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голо-
сування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинно-
го законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були 
видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голо-
сування.

бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятив- �
ного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реє-
страції, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. 
Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосу-
вання.

обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засо- �
бів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголо-
шення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова 
Загальних зборів акціонерів Товариства.

бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він  �
відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні 
підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (уповноважено-
го представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є 
акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; 
г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного 
або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту 
рішення; ґ). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені біль-
шу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумуля-
тивне голосування).

в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання по- �
рядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з тако-
го питання порядку денного приймається в разі затвердження акціоне-
рами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою 
врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рі-
шення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 
1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення 
акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з 
одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято де-
кілька проектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером "ЗА" 
з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декіль-
кома проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недій-
сним. Акціонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИ-
МАВСЯ" з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з 
декількома проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у 
голосуванні. 

бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховують- �
ся під час підрахунку голосів.

бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією,  �
якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у 
ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

допускається фіксація технічними засобами ходу загальних збо- �
рів або розгляду окремих питань (виключно на підставі рішення ініці-
аторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається 
простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для учас-
ті у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс 
один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не 
є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шля-
хом відкритого голосування без використання бюлетенів для голо-
сування).

особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, по- �
садовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на За-
гальні збори акціонерів не допускаються. 

у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 За- �
кону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. 
Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищу-
вати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня при-
ймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися 
для участі в загальних зборах.

загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість  �
розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну чер-
говості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох 
чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 
зборах.

з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення  �
Загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, 
внутрішніх положень та чинного законодавства України.

протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загаль- �
них зборів акціонерів Товариства підписують Голова та Секретар За-
гальних зборів акціонерів Товариства.

4. Розгляд звітів Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" про резуль-
тати фінансово-господарської діяльності в 2013 - 2017 роках. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звітів Правління.
4.1. Роботу Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в 2013 - 2017 роках 
визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльнос-
ті Товариства і положенням його установчих документів.
4.2. Звіти Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" про підсумки фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2013 - 2017 роки затвердити.
5. Розгляд звітів Наглядової ради ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" про 
результати діяльності в 2013 - 2017 роках. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звітів Наглядової ради.
5.1. Роботу Наглядової ради ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в 2013 - 2017 роках 
визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності 
Товариства і положенням його установчих документів.
5.2. Звіти Наглядової ради ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2013 - 2017 роки 
затвердити.
6. Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕ-
НЕРГО" про результати перевірки фінансово-господарської діяль-
ності в 2013 - 2017 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звітів та висновків Ревізійної комісії.
6.1. Роботу Ревізійної комісії ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в 2013 - 2017 
роках визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам ді-
яльності Товариства і положенням його установчих документів.
6.2. Звіти та висновки Ревізійної комісії ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" про 
результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕР-
ГО" за 2013 - 2017 роки затвердити.
7. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕР-
ГО" за 2013 рік.
7.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПАТ "ПОЛ-
ТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2013 рік.
8. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕР-
ГО" за 2014 рік.
8.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПАТ "ПОЛ-
ТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2014 рік.
9. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕР-
ГО" за 2015 рік.
9.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПАТ "ПОЛ-
ТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2015 рік.
10. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕР-
ГО" за 2016 рік.
10.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) 
ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2016 рік.
11. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕР-
ГО" за 2017 рік.
11.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) 
ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2017 рік.
12. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збит-
ків) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2013 році.
12.1. Затвердити чистий прибуток у сумі 94 325 140,29 грн. (дев’яносто чотири 
мільйони триста двадцять п’ять тисяч сто сорок гривень 29 копійок), отрима-
ний ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2013 році та залишити 100% суми чистого 
прибутку за 2013 рік, тобто 94 325 140,29 грн. (дев’яносто чотири мільйони 
триста двадцять п’ять тисяч сто сорок гривень 29 копійок) нерозподіленим.
13. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збит-
ків) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2014 році.
13.1. Затвердити чистий прибуток у сумі 200 892 002,30 грн. (двісті мільйо-
нів вісімсот дев’яносто дві тисячі дві гривні 30 копійок), отриманий 
ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2014 році та залишити 100% суми чистого 
прибутку за 2014 рік, тобто 200 892 002,30 грн. (двісті мільйонів вісімсот 
дев’яносто дві тисячі дві гривні 30 копійок) нерозподіленим.
14. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збит-
ків) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2015 році.
14.1. Затвердити чистий прибуток у сумі 64 060 992,73 грн. (шістдесят чотири 
мільйони шістдесят тисяч дев’ятсот дев’яносто дві гривні 73 копійки), отрима-
ний ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2015 році та залишити 100% суми чистого 
прибутку за 2015 рік, тобто 64 060 992,73 грн. (шістдесят чотири мільйони 
шістдесят тисяч дев’ятсот дев’яносто дві гривні 73 копійки) нерозподіленим.
15. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збит-
ків) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2016 році.
15.1. Затвердити чистий збиток у сумі 270 196 906,04 грн. (двісті сімдесят 
мільйонів сто дев’яносто шість тисяч дев’ятсот шість гривень 04 копійки), 
отриманий ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2016 році.
15.2. Чистий збиток, отриманий ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2016 році, 
в сумі 270 196 906,04 грн. (двісті сімдесят мільйонів сто дев’яносто шість 
тисяч дев’ятсот шість гривень 04 копійки), покрити за рахунок нерозподі-
леного прибутку минулих періодів.
16. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збит-
ків) ПАТ “ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО” за підсумками роботи в 2017 році.
16.1. Затвердити чистий прибуток у сумі 130 328 087,59 грн. (сто тридцять міль-
йонів триста двадцять вісім тисяч вісімдесят сім гривень 59 копійок), отриманий 
ПАТ “ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО” у 2017 році та залишити 100% суми чистого
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прибутку за 2017 рік, тобто 130 328 087,59 грн. (сто тридцять мільйонів триста 
двадцять вісім тисяч вісімдесят сім гривень 59 копійок) нерозподіленим.
17. Прийняття рішення про зміну найменування та типу Товариства.
17.1. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТА-
ВАОБЛЕНЕРГО", із зазначенням типу акціонерного товариства у Статуті.
17.2. Змінити тип Товариства з Публічного на Приватне акціонерне това-
риство.
18. Про передбачення в Статуті Товариства можливості вирішення за-
гальними зборами будь-яких питань діяльності акціонерного товари-
ства.
18.1. У відповідності до ч. 1 ст. 33 Закону України "Про акціонерні товари-
ства", внести до нової редакції Статуту Товариства пункт наступного зміс-
ту: "Загальні збори товариства можуть вирішувати будь-які питання, у 
тому числі ті, що належать до виключної компетенції Наглядової ради".
19. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Стату-
ту в новій редакції.
19.1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та 
затвердити зміни до Статуту, пов’язані із:

приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у  �
діючому законодавстві України;

зміною найменування та типу Товариства, а також із зазначенням  �
типу акціонерного товариства у Статуті;

введенням додаткових посад в Товаристві; �
непоширенням на акціонерне товариство положень пункту 2 час- �

тини другої статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства".
19.2. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів акціонерів право 
підпису Статуту в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акці-
онерів Товариства 06.04.2018 р.
19.3. Доручити Голові Правління та Фінансовому Директору Товариства 
(особам, тимчасово виконуючім їх функції та повноваження) особисто або 
через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпе-
чити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Ста-
туту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів 
акціонерів Товариства 06.04.2018 р.
20. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів 
управління та контролю Товариства.
20.1. Затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяль-
ність органів управління та контролю Товариства:

Положення про Загальні збори акціонерів; �
Положення про Наглядову раду; �
Положення про Ревізійну комісію; �
Положення про Правління; �
Положення про Фінансового директора �

та встановити, що датою набуття чинності даних Положень, що регламен-
тують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата про-
ведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердже-
ній рішенням загальних зборів акціонерів від 06.04.2018 р.
20.2. З дати проведення державної реєстрації Статуту Товариства в ре-
дакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 
06.04.2018  р., вважати такими, що втратили чинність діючі Положення, що 
регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
20.3. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів акціонерів право 
підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та 
контролю Товариства в редакціях, затверджених рішенням загальних збо-
рів акціонерів 06.04.2018 р.
21. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та чле-
нів Наглядової ради Товариства.
21.1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради 
Товариства.
21.2. Повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства 
вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними 
зборами акціонерів Товариства.
22. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
* Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом куму-
лятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.
23. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.
* Обрання Голови Наглядової ради Товариства здійснюється з числа об-
раних шляхом кумулятивного голосування кандидатів, запропонованих 
акціонерами.
24. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових 
договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними Головою та 
членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх вина-
городи (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка упо-
вноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та чле-
нами Наглядової ради.
24.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться 
між Товариством та обраними Головою та членами Наглядової ради Това-
риства.
24.2. Уповноважити Голову Правління та Фінансового Директора Товари-
ства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства

порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством 
та обраними Головою та членами Наглядової ради Товариства.
24.3. Затвердити кошторис по оплаті діяльності Наглядової ради Товари-
ства. Розмір винагороди обраних Голови та членів Наглядової ради Това-
риства встановити у кошторису по оплаті діяльності Наглядової ради То-
вариства. 
25. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та чле-
нів Ревізійної комісії Товариства.
25.1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії 
Товариства.
25.2. Повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії Товариства 
вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними 
зборами акціонерів Товариства.
26. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
* Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом куму-
лятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонера-
ми.
27. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.
* Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства здійснюється з числа об-
раних шляхом кумулятивного голосування кандидатів, запропонованих 
акціонерами.
28. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових 
договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними Головою та 
членами Ревізійної комісії Товариства; встановлення розміру їх ви-
нагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка упо-
вноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та 
членами Ревізійної комісії.
28.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться 
між Товариством та обраними Головою та членами Ревізійної комісії Това-
риства.
28.2. Уповноважити Голову Правління та Фінансового Директора Товари-
ства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства 
порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством 
та обраними Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.
28.3. Затвердити кошторис по оплаті діяльності Ревізійної комісії Товари-
ства. Розмір винагороди обраних Голови та членів Ревізійної комісії Това-
риства встановити у кошторису по оплаті діяльності Ревізійної комісії То-
вариства. 
29. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів 
Правління Товариства.
29.1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Правління Това-
риства.
29.2. Повноваження діючих Голови та членів Правління Товариства вва-
жати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними збо-
рами акціонерів Товариства.
30. Обрання персонального складу Правління Товариства.
30.1. Обрати до складу Правління Товариства пана Стройного Руслана 
Вікторовича, на посаду члена Правління, Голови Правління.
* Обрання інших членів Правління Товариства буде здійснено на підставі 
пропозицій акціонерів, внесених в порядку та строки, визначені законодав-
ством. Кількість нових кандидатів згідно пропозиції не може перевищувати 
кількісного складу Правління – 4 особи.
31. Про внесення змін до організаційної структури Товариства.
31.1. Внести зміни до організаційної структури Товариства шляхом викла-
дення її в новій редакції.
31.2. Затвердити організаційну структуру Товариства в новій редакції.
31.3. Вважати затверджену організаційну структуру Товариства в новій ре-
дакції такою, що набуває чинності з моменту прийняття даного рішення 
загальними зборами акціонерів Товариства 06.04.2018 р.
32. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових 
договорів (контрактів), що укладатимуться з окремими працівниками 
товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження ко-
шторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписан-
ня договорів (контрактів) з окремими працівниками Товариства.
32.1. Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуть-
ся між Товариством та обраними окремими працівниками Товариства (За-
ступником Голови Правління з фінансових питань та начальником 
фінансово-економічного управління).
32.2. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства у встановле-
ному законодавством України та Статутом Товариства порядку уклас-
ти та підписати трудові договори (контракти) між Товариством та об-
раними окремими працівниками Товариства (Заступником Голови 
Правління з фінансових питань та начальником фінансово-економічного 
управління).
32.3. Встановити виконання обов'язків обраними окремими працівниками 
Товариства (Заступником Голови Правління з фінансових питань та на-
чальником фінансово-економічного управління) за трудовими договорами 
(контрактами) на оплатній основі за рахунок Товариства.
32.4. Затвердити кошторис по оплаті діяльності окремих працівників Това-
риства (Заступника Голови Правління з фінансових питань та начальника 
фінансово-економічного управління).
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33. Про надання згоди на вчинення значних правочинів та попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинів.
33.1. Затвердити (схвалити, погодити) всі вчинені Правлінням ПАТ "ПОЛ-
ТАВАОБЛЕНЕРГО" значні правочини в період з 25.07.2016 р. до 
06.04.2018 р. (включно).
33.2. Надати попередню згоду на вчинення Товариством у ході його по-
точної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинятись 
Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого 
рішення (з дня проведення цих загальних зборів), якщо ринкова вартість 
майна або послуг, що може бути предметом даних господарських право-
чинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними 
річної фінансової звітності за 2017 рік, а саме:

правочинів, направлених на придбання Товариством вуглеводневих  �
ресурсів, а саме мазуту, - граничною сукупною вартістю правочинів 6 
000 000 000,00 грн. (шість мільярдів гривень 00 копійок);

правочинів, направлених на придбання Товариством вуглеводневих  �
ресурсів, а саме природного газу, - граничною сукупною вартістю право-
чинів 11 000 000 000,00 грн. (одинадцять мільярдів гривень 00 копійок);

правочинів, направлених на придбання Товариством електроенер- �
гії, - граничною сукупною вартістю 7 500 000 000,00 грн. (сім мільярдів 
п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок);

правочинів з продажу Товариством електроенергії, - граничною су- �
купною вартістю 3 000 000 000, 00 грн. (три мільярди гривень 00 копі-
йок);

правочинів з продажу Товариством теплової енергії, - граничною  �
сукупною вартістю 2 000 000 000,00 грн. (два мільярди гривень 00 копі-
йок).
або в еквівалентах вказаних сум у інших валютах, за встановленим Наці-
ональним банком України офіційним курсом гривні до іноземних валют 
станом на дату укладання Договору (правочину).
33.3. Значні правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиня-
ються у відповідності до Статуту товариства та діючого законодавства, їх 
вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після під-
твердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення. 
33.4. Уповноважити Правління Товариства протягом 1 (одного) року з дати 
проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчи-
нення (виконання) від імені Товариства значних правочинів, на вчинення 
яких надано попередню згоду, за умови одержання попереднього дозволу 
Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається 
згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів акціонерів. 
33.5. Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів, 
Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на 
вчинення Товариством значних правочинів, на вчинення яких надано по-
передню згоду, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути 
предметом таких правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів 
Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік (у 
випадках, коли така згода вимагається згідно Статуту Товариства та дано-
го рішення загальних зборів акціонерів).
34. Затвердження (схвалення, погодження) рішень Наглядової ради 
ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", прийнятих в період з 01.05.2016 р. до 
06.04.2018 р.
34.1. Затвердити (схвалити, погодити) всі рішення, прийняті Наглядовою 
радою ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в період з 01.05.2016 р. до 06.04.2018 
р. (включно).
35. Затвердження (схвалення, погодження) дій, правочинів та доку-
ментів, які були здійснені, оформлені та підписані від імені ПАТ "ПОЛ-
ТАВАОБЛЕНЕРГО" в період з 25.07.2016 р. до 06.04.2018 р.
35.1. Затвердити (схвалити, погодити) всі дії, правочини та документи, які 
були здійснені, оформлені та підписані Правлінням Товариства, та безпо-
середньо Головою Правління, Заступником Голови Правління, Фінансо-
вим директором та Заступником Фінансового директора ПАТ "ПОЛТАВА-
ОБЛЕНЕРГО" в період з 25.07.2016 р. до 06.04.2018 р. (включно).

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного за-
гальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 За-
кону України «Про акціонерні товариства»: http://www.poe.pl.ua

Інформація про кількість акцій:
Станом на 26 лютого 2018 року (дата складення переліку акціонерів, яким 

надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна 
кількість акцій Товариства складає 220 960 000 (двісті двадцять мільйонів 
дев’ятсот шістдесят тисяч) штук простих іменних акцій.

Станом на 26 лютого 2018 року (дата складення переліку акціонерів, яким 
надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна 
кількість голосуючих акцій Товариства складає 219 380 185 (двісті 
дев’ятнадцять мільйонів триста вісімдесят тисяч сто вісімдесят п’ять) штук 
простих іменних акцій.

Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 

можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 

дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість 
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – Т.в.о. Голови Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕ-
НЕРГО» Стройний Р.В. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами 
зборів до 05 квітня 2018 р. (включно) з понеділка по п’ятницю, з 10.00 год. 
до 16.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: Україна, 
м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5, ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», 2-й 
поверх, відділ правового забезпечення, кабінет № 1. Контактна особа – Бли-
щук Вікторія Тихонівна, керівник групи з питань корпоративних прав 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». Телефон для довідок: +38 (0532) 516-394.

06 квітня 2018 року (в день проведення загальних зборів) ознайомлення 
акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у за-
гальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 За-
кону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть корис-
туватися після отримання повідомлення про проведення загальних 
зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використову-
ватися:

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів 
до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціоне-
рам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робо-
чі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних 
зборів - також у місці їх проведення. 

2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування 
з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», 
акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з про-
ектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, перед-
баченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і 
загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

3. На отримані до дати проведення загальних зборів письмові запитання 
акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних 
зборів та порядку денного загальних зборів, акціонерне товариство до по-
чатку загальних зборів надає письмові відповіді. Акціонерне товариство може 
надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

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

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати про-
ведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до 
складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведен-
ня загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту 
порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 
Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товари-
ства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат пред-
ставником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на 
посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 
товариства подається акціонером в письмовій формі із зазначенням прізви-
ща (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу 
належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, 
а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який про-
понується 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. 

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних 
зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким на-
лежать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, 
передбачених статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі 
неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними 
питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонер-
ного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного това-
риства.

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

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіре-
ністю:

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

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть 
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бути представниками інших акціонерів товариства на загальних збо-
рах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних 
зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповно-
важена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи 
територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управ-
ління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на 
певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого пред-
ставника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. 
Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, 
заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допо-
могою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електро-
нний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана 
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими осо-
бами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитар-
ною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та 

фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на 
загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою 
особою, уповноваженою на це її установчими документами.

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

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

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

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

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (тис. грн.)

(інформацію наведено у відповідності до Додатку 46 «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням 
НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826)

Найменування показника 2017 рік 2016 рік 2015 рік 2014 рік 2013 рік 2012 рік
Усього активів 2 540 734 2 459 340 3 417 170 2 901 581 1 904 964 1 676 702
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1 004 340 945 570 944 976 951 412 1 008 568 728 634
Запаси 92 564 91 927 72 882 46 936 37 275 62 825
Сумарна дебіторська заборгованість 946 482 903 134 1 478 876 1 290 083 509 834 464 574
Грошові кошти та їх еквіваленти 44 630 82 527 502 542 281 840 130 197 34 711
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 641 916 491 917 744 873 660 694 436 794 374 436
Власний капітал 1 084 436 954 982 1 225 310 1 162 525 962 547 928 799
Зареєстрований (статутний) капітал 232 967 232 967 232 967 232 967 232 967 232 967
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 4 058 6 625 8 934 10 632 22 858 24 810
Поточні зобов'язання і забезпечення 1 452 240 1 497 733 2 182 926 1 728 424 919 559 723 093
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 130 328 -270 197 64 061 200 892 94 325 217 133
Середньорічна кількість акцій (шт.) 220 960 000 220 960 000 220 960 000 220 960 000 220 960 000 220 960 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0,59 -1,22 0,29 0,91 0,43 0,98

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

1.Загальні відомості
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

КАМВОЛЬНО-СУКОННА КОМПАНІЯ «ЧЕКСІЛ»
Код за ЄДРПОУ емітента: 14251734 
Місцезнаходження: вул. Івана Мазепи, будинок, 66 місто Чернігів, 

14014
Міжміський код, телефон та факс: тел. (0462)69-81-17 , факс 

(0462)66-48-15
Електронна поштова адреса: glbuh@ksk.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: ksk.com.ua
Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента

2. Текст повідомлення.
У зв’язку з припиненням трудових відносин з Товариством (заява на 

звільнення з посади за угодою сторін), Наказ ПрАТ «КСК «ЧЕКСІЛ»  
№ 43-к/тр від 02.03.2018 року «Про звільнення з роботи директора», звіль-
нити за угодою сторін (п.1 ст.36 КЗпП України): Директора Товариства Ши-
тікова Василя Володимировича, посадова особа згоди на розкриття пас-
портних даних не надавала. Посадова особа володіє часткою в статутному 
капіталі Товариства в розмірі 0%. Особа перебувала на посаді з 16.08.2016 
року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. 

Замість звільненої особи, нового Директора Товариства, не обрано.
3. Підпис. Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, 

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

Директор  Шитіков Василь Володимирович  02.03.2018р

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
КАМВОЛЬНО-СУКОННА КОМПАНІЯ «ЧЕКСІЛ»

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  

«БАНК АВАНГАРД»
2. Код за ЄДРПОУ 38690683
3. Місцезнаходження 04116 м. Київ вул. Шолуденка, б. 3
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 502-23-02 (044) 502-23-03
5. Електронна поштова адреса info@avgd.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації
http://www.avgd.ua/pro-bank/informatsiya-pro-emitenta

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення 

Рішенням Наглядової ради Банку (Протокол № 14 від 02.03.2018р.) Голо-
вою Наглядової ради Банку обрано Стеценка Костянтина Вікторовича на 

строк згідно Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008р. 
№ 514-VI. Згоди на розкриття паспортних даних надано не було. Часткою в 
статутному капіталі Банку посадова особа не володіє. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п’яти 
років посадова особа займала наступні посади: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА», Дирек-
тор, на посаді з 24.03.2008 р. по 19.03.2014, Керуючий директор, на посаді 
з 20.03.2014 по 31.10.2017, член Наглядової Ради на посаді з 19.03.2014 по 
сьогоднішній день.Посадова особа є представником акціонера ВЕСТАЛ 
ХОЛДІНГЗ ЛТД

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 Корчинська С.А.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

(дата) 
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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: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЧЕРНIГIВСЬКИЙ ЗАВОД РАДIОПРИЛАДIВ»

2. Код за ЄДРПОУ: 14307392
3. Місцезнаходження: 14030, м. Чернiгiв, вул. Захисникiв України, 25
4. Міжміський код, телефон та факс: (04622)36165 (04622)34344
5. Електронна поштова адреса: mail@chezara.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

емітента
II. Текст повідомлення

Рiшенням Наглядової ради ПАТ «ЧЕЗАРА» (Протокол Наглядової ради 
№ 70 вiд 01.03.2018) припинено повноваження у зв’язку iз закiнченням 
строку повноважень: 

члена Дирекцiї Свириденка Анатолiя Олексiйовича. Часткою у статутно-
му капiталi товариства не володiє. Строк перебування на посадi – з 
14.05.2015 по 01.03.2018.

члена Дирекцiї Герасименка Олега Костянтиновича. Часткою у статут-
ному капiталi товариства не володiє. Строк перебування на посадi – з 
14.05.2015 по 01.03.2018.

члена Дирекцiї Пасiчного Миколи Михайловича. Часткою у статутному 
капiталi товариства не володiє. Строк перебування на посадi – з 14.05.2015 
по 01.03.2018.

члена Дирекцiї Кiзубенко Наталiї Миколаївни. Часткою у статутному 
капiталi товариства не володiє. Строк перебування на посадi – з 25.10.2016 
по 01.03.2018.

члена Дирекцiї Кучеренка Вiталiя Робертовича. Часткою у статутному 
капiталi товариства не володiє. Строк перебування на посадi – з 09.01.2018 
по 01.03.2018.

Рiшенням Наглядової ради ПАТ «ЧЕЗАРА» (Протокол Наглядової ради 
№ 70 вiд 01.03.2018) обрано: 

на посаду члена Дирекцiї – Свириденка Анатолiя Олексiйовича (Гене-
ральний директор ПАТ «ЧЕЗАРА»). Часткою у статутному капiталi товари-
ства не володiє. Обрано на термiн до обрання нового складу Дирекцiї. 
Попереднi посади: перший вiце-президент – директор з технiчних питань 
ВАТ «ЧеЗаРа», Генеральний директор ПАТ «ЧЕЗАРА».

на посаду члена Дирекцiї – Кучеренко Вiталiя Робертовича. Часткою у 
статутному капiталi товариства не володiє. Обрано на термiн до обрання 
нового складу Дирекцiї. Попереднi посади: генеральний директор ТОВ «БУДI-
ВЕЛЬНА КОМПАНIЯ «КИЇВРЕМБУД», директор ТОВ «IННОВАЦIЙНО-
ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ», Перший заступник Генерального директора – 
директор фiнансовий ПАТ «ЧЕЗАРА».

на посаду члена Дирекцiї – Пасiчного Миколу Михайловича. Часткою у 
статутному капiталi товариства не володiє. Обрано на термiн до обрання 
нового складу Дирекцiї. Попереднi посади: начальник iнженерно-технiчного 
центру – перший заступник директора з технiчних питань ВАТ «ЧеЗаРа», 
заступник Генерального директора – директор технiчний ПАТ «ЧЕЗАРА».

на посаду члена Дирекцiї – Кернажицьку Iрину Миколаївну. Часткою у 
статутному капiталiу товариства не володiє. Обрано на термiн до обрання 
нового складу Дирекцiї. Попереднi посади: економiст ПАТ«ЧЕЗАРА». 

на посаду члена Дирекцiї – Образкову Ганну Вiкторiвну. Часткою у ста-
тутному капiталi товариства не володiє. Обрано на термiн до обрання ново-
го складу Дирекцiї. Попереднi посади: юрисконсульт ПАТ «ЧЕЗАРА», 
провiдний юрисконсульт ПАТ «ЧЕЗАРА», начальник юридичного вiддiлу 
ПАТ «ЧЕЗАРА». 

Усі зазначені посадові особи згоди на розкриття паспортних даних не 
дали, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

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

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

2. Найменування посади
Генеральний директор ПАТ «ЧЕЗАРА»  А.О. Свириденко
 М.П.  01.03.2018

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ЧЕРНIГIВСЬКИЙ ЗАВОД РАДIОПРИЛАДIВ»

Приватне акціонерне товариство «Автоальянс – ХХІ сторіччя» 
(ЄДРПОУ 31282328) надалі – Товариство, що знаходиться за адресою: 
04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10, повідомляє про скликання 05 квітня 
2018 року загальних зборів акціонерів за адресою: 04116, м. Київ, 
вул. Старокиївська, 10, офіс 208 об 12.00.

Реєстрацію учасників буде проведено з 11.00 до 11.45 год. за місцем 
проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право прийняти участь у загальних зборах, 
складається станом на 24.00 30 березня 2018 р.

Порядок денний:
Обрання лічильної комісії, голови, секретаря та затвердження регла-1. 

менту загальних зборів акціонерів.
Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської 2. 

діяльності Товариства в 2017 р. та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду. 

Звіт Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками розгляду 3. 
звіту. 

Звіт Ревізора Товариства щодо діяльності Товариства в 2017 р. та 4. 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 

Про затвердження річних результатів діяльності Товариства в 5. 
2017 р.

Розподіл прибутку і збитків за підсумками роботи Товариства в 6. 
2017р..

Припинення повноважень членів Нагядової ради.7. 
Про обрання членів Наглядової ради. 8. 
Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів 9. 

(контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагоро-
ди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (конт-
рактів) з членами Наглядової ради.

Про припинення повноважень Ревізора Товариства.10. 
Про обрання Ревізора Товариства. 11. 
Про діяльність Товариства в 2018 р. Затвердження бюджету Товари-12. 

ства на 2018 р.
Про затвердження планових показників розподілу прибутків в 13. 

2018 р. 
Про зміну організаційно-правової форми діяльності Товариства з 14. 

Приватного акціонерного товариства на Товариство з обмеженою відпові-
дальністю. 

При реєстрації для участі у загальних зборах необхідно мати: акціоне-
рам - паспорт, представникам акціонерів – паспорт та належним чином 
оформлену довіреність.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного та проектами рішень, акціонери можуть ознайомитися за адресою: 
м. Київ, вул. Старокиївська, 10, офіс 201 у робочі дні з 14.00 по 17.00 год. 
www.avtoalians.com

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – Луканєва Наталія Іванівна, довідки за телефо-
ном: (044) 593-79-81.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

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

попередній звітний
Усього активів 12 336 13 039
Основні засоби 4 3
Довгострокові фінансові інвестиції — —
Запаси — —
Сумарна дебіторська заборгованість 4 173 10 418
Поточні фінансові інвестиції 8 158 2 617
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 1
Нерозподілений прибуток (збиток) (3 201) (2 443)
Власний капітал 12 270 13 028
Статутний капітал 15 357 15 357
Довгострокові зобов'язання - 2
Поточні зобов'язання 66 9
Чистий прибуток (збиток) (712) 758
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 535 731 1 535 731
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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«АВТОАЛЬЯНС – ХХІ СТОРІЧЧЯ»
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Повідомлення  
про проведення чергових загальних зборів

Публічне акціонерне товариство «Автомобіліст» ( надалі за текстом – 
Товариство ), місцезнаходження: Київська обл., м. Обухів, вул. Промислова, 
20/8, повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів 13 квітня 
2018 року за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Промислова, 20/8, 
перший поверх, актова зала. Початок зборів 0 15.00 годині. Час реєстра-
ції учасників загальних зборів з 14-00 до 14-50. Дата складання переліку 
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, станом на 24 го-
дину 06.04.2018 р.

Проект порядку денного
1. Про обрання лічильної комісії ПАТ «Автомобіліст».
Проект рішення: 
Обрати членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосу-

вання на загальних зборах Товариства у наступному складі:
- голова лічильної комісії - Дика Т.І.
- член лічильної комісії – Шапенко Л.В.
- член лічильної комісії – Дзень Н.М.
Припинити повноваження лічильної комісії після виконання повноважень 

у повному обсязі.
2. Про порядок проведення загальних зборів акціонерів.
Проект рішення: 
Затвердити наступний Регламент, порядок проведення загальних зборів 

та порядок голосування:
- час на доповідь – 10 хвилин;
- час на запитання – 2 хвилини; 
- час на відповіді – 5 хвилин;
- Запитання подаються до Голови Зборів в письмовій формі.
- На підрахунок голосів відвести 5 хвилин. Підсумки голосування оформ-

люються протоколом лічильної комісії.
- Голосування на зборах здійснюється за принципом одна акція – один 

голос.
- Голосування зі всіх питань порядку денного проводиться з використан-

ням бюлетенів для голосування. Рішення зборів вважається прийнятим з 
моменту складання протоколу про підсумки голосування. 

2.1.Затвердити визначений Наглядовою радою Товариства порядок та 
спосіб засвідчення бюлетенів голосування та бюлетенів для кумулятивного 
голосування, а саме: бюлетені для голосування та бюлетені кумулятивного 
голосування засвідчуються після їх отримання Лічильною комісією Загальних 
зборів. У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна 
позначка з обов’язковим зазначенням підстав недійсності. Бюлетень за-
свідчується підписом Голови лічильної комісії та печаткою Товариства. 
Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної 
комісії.

2.2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
- Обрати головою загальних зборів - Дику Т.І.
- Обрати секретарем загальних зборів – Шапенко Л.В. 
3. Звіт генерального директора Товариства про підсумки роботи товари-

ства за 2017 рік.
Проект рішення: 
Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати 

фінансово – господарської діяльності за 2017 рік.
4. Звіт Наглядової ради за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками 

розгляду річного звіту
Наглядової ради.
Проект рішення: 
Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства про свою діяльність 

та загальний стан Товариства у 2017 році. Роботу Наглядової ради у 2017 
році визнати задовільною та такою, що відповідає основним напрямком 
діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціоне-
рів в цілому. 

Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвердити.
5. Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками 

розгляду річного звіту
Ревізійної комісії
Проект рішення: 
Затвердити звіт Ревізійної комісії про результати фінансового року та 

його висновки стосовно річної фінансової звітності за 2017 рік. Роботу Ре-
візійної комісії Товариства у 2017 році визнати задовільною та такою, що 
відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: 
Затвердити річну фінансову звітність ПАТ « Автомобіліст» за 2017 рік.
7. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 

2017 рік.
Проект рішення: 
Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2017 році Товариство 

має прибуток від фінансово – господарської діяльності в сумі 190 тис.грн.. 
Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Това-
риства в 2017 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської 
діяльності за 2017 рік не нараховувати та не сплачувати. 

8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства в 2018 році.
Проект рішення: 
Затвердити основні напрями діяльності ПАТ « Автомобіліст» на 

2018 рік.
9. Про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на 

приватне акціонерне товариство.
Проект рішення: 
Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на при-

ватне акціонерне товариство.
10. Про зміну найменування Товариства.
Проект рішення: 
У зв’язку зі зміною типу Товариства затвердити нове найменування То-

вариства:
Повне найменування Товариства:
українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТО-

МОБІЛІСТ»;
Скорочене найменування Товариства:
українською мовою: ПрАТ «АВТОМОБІЛІСТ»;
У зв’язку зі зміною Товариства уповноважити генерального директора 

Дикого Леоніда Степановича ( з правом передоручення ) вчинити всі необ-
хідні дії щодо заміни свідоцтва про випуск цінних паперів Товариства та 
внесення змін правовстановлюючі документи Товариства, а також здійсни-
ти усі необхідні дії, пов’язані зі зміною найменування Товариства, заміни або 
переоформлення печаток, штампів, свідоцтв, довідки інших документів для 
чого йому надається право підпису всіх необхідних документів ( заяв, реє-
страційних карток та інших ).

11. Про внесення змін до Статуту Товариства, пов’язаних зі зміною типу 
Товариства, найменування Товариства та приведення Статуту Товариства 
у відповідність до вимог чинного законодавства України. Затвердження 
Статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення: 
У зв’язку зі зміною типу Товариства, найменування Товариства затвер-

дити Статут Товариства у новій редакції.
12. Затвердження уповноваженої особи на підписання Статуту Товари-

ства у новій редакції та забезпечення проведення державної реєстрації 
Статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення: 
Делегувати Генеральному директору ПАТ «Автомобіліст» Дикому Лео-

ніду Степановичу право підпису Статуту Товариства в редакції, затвердже-
ній рішенням загальних зборів акціонерів 13.04.2018 року. Доручити Гене-
ральному директору Дикому Л.С. особисто або через представника 
Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому 
законодавством порядку державну реєстрацію Статуту та установчих до-
кументів Товариства в новій редакції затвердженій рішенням загальних 
зборів акціонерів 13.04.2018р..

Отримати додаткову інформацію та ознайомитись з матеріалами стосов-
но проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства акціонери 
мають можливість в робочі дні з 900 до 1700 за адресою: Київська обл., 
м. Обухів, вул. Промислова, 20/8, перший поверх, актова зала, а в день 
проведення загальних зборів – за місцем проведення загальних зборів. 
Відповідальний за порядок ознайомлення з документами – Дикий Л. С. До-
відки за телефоном 0968544404. Акціонери мають право направляти пись-
мові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного за-
гальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного 
загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних 
зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за 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 рішення 
про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних 
зборів. З запитаннями та роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій 
до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Генерального 
директора Товариства Дикого Л.С.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рі-
шень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: 
http://20595426.smida.gov.ua/.

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 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«АВТОМОБІЛІСТ»
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цим: керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного 
реєстру 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 законодавством України довіреність, яка надає представ-
нику 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 зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого пред-
ставника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загаль-

них зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши 
про це реєстраційну комісію та Генерального директора Товариства, або 
взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо акція перебуває у 
спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на за-
гальних 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.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведен-
ня загальних зборів, складеним станом на 13.02.2018 року, загальна кількість 
простих іменних акцій Товариства становить 102596 штук, загальна кількість 
голосуючих акцій Товариства становить 87900 штук.

Генеральний директор ПАТ «Автомобіліст»  Л.С. Дикий

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  

«БАНК АВАНГАРД»
2. Код за ЄДРПОУ 38690683
3. Місцезнаходження 04116 м. Київ вул. Шолуденка, б. 3
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 502-23-02 (044) 502-23-03
5. Електронна поштова адреса info@avgd.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
http://www.avgd.ua/pro-bank/informatsiya-pro-emitenta
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
Рішенням Загальних зборів акціонерів Банку (Протокол № 8 від 02.03.2018р.) 

припинено повноваження Голови Наглядової ради Банку Стеценка Костянти-
на Вікторовича. Перебував на посаді з 07.04.2017р по 02.03.2018р.. Згоди на 
розкриття паспортних даних надано не було. Часткою в статутному капіталі 
Банку посадова особа не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. Посадову особу переобрано.

Рішенням Загальних зборів акціонерів Банку (Протокол № 8 від 
02.03.2018р.) припинено повноваження члена Наглядової ради Банку Пасе-
нюка Макара Юрійовича. Перебував на посаді з 07.04.2017р. по 02.03.2018р. 
Згоди на розкриття паспортних даних надано не було. Часткою в статутному 
капіталі Банку посадова особа не володіє. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має. Посадову особу переобрано.

Рішенням Загальних зборів акціонерів Банку (Протокол № 8 від 02.03.2018р.) 
припинено повноваження члена Наглядової ради Банку Стеценка Миколи 
Володимировича. Перебував на посаді з 07.04.2017р. по 02.03.2018р. Згоди 
на розкриття паспортних даних надано не було. Часткою в статутному капіта-
лі Банку посадова особа не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Посадову особу переобрано.

Рішенням Загальних зборів акціонерів Банку (Протокол № 8 від 02.03.2018р.) 
припинено повноваження члена Наглядової ради Банку Саприкіна Артема 
Олександровича . Перебував на посаді з 07.04.2017р. по 02.03.2018р. Згоди 
на розкриття паспортних даних надано не було. Часткою в статутному капіта-
лі Банку посадова особа не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Посадову особу переобрано.

Рішенням Загальних зборів акціонерів Банку (Протокол № 8 від 
02.03.2018р.) припинено повноваження незалежного члена Наглядової ради 
Банку Гладуна Віктора Володимировича. Перебував на посаді з 07.04.2017р. 
по 02.03.2018р. Згоди на розкриття паспортних даних надано не було. 
Часткою в статутному капіталі Банку посадова особа не володіє. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадову особу 
переобрано.

Рішенням Загальних зборів акціонерів Банку (Протокол № 8 від 
02.03.2018р.) членом Наглядової ради Банку обрано Стеценка Костянтина 
Вікторовича на строк згідно Закону України «Про акціонерні товариства» від 
17.09.2008р.  № 514-VI. Згоди на розкриття паспортних даних надано не 
було. Часткою в статутному капіталі Банку посадова особа не володіє. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом 
останніх п’яти років посадова особа займала наступні посади: ТОВАРИСТВО 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇ-
НА», Директор, на посаді з 24.03.2008 р. по 19.03.2014, Керуючий директор, 
на посаді з 20.03.2014 по 31.10.2017, член Наглядової Ради на посаді з 
19.03.2014 по сьогоднішній день. Посадова особа є представником акціо-
нера ВЕСТАЛ ХОЛДІНГЗ ЛТД.

Рішенням Загальних зборів акціонерів Банку (Протокол № 8 від 
02.03.2018р.) членом Наглядової ради Банку обрано Пасенюка Макара 
Юрійовича на строк згідно Закону України «Про акціонерні товариства» від 
17.09.2008р.  № 514-VI. Згоди на розкриття паспортних даних надано не 
було. Часткою в статутному капіталі Банку посадова особа не володіє. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом 

останніх п’яти років посадова особа займала наступні посади: ТОВАРИСТВО 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇ-
НА», Керуючий директор, на посаді з 06.07.2009 по 31.10.2017, голова На-
глядової ради на посаді з 23.06.2014 по сьогоднішній день. Посадова особа 
є представником акціонера ВЕСТАЛ ХОЛДІНГЗ ЛТД.

Рішенням Загальних зборів акціонерів Банку (Протокол № 8 від 
02.03.2018р.) членом Наглядової ради Банку обрано Саприкіна Артема 
Олександровича на строк згідно Закону України «Про акціонерні товариства» 
від 17.09.2008р.  № 514-VI. Згоди на розкриття паспортних даних надано не 
було. Часткою в статутному капіталі Банку посадова особа не володіє. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом 
останніх п’яти років посадова особа займала наступні посади: з 03.05.2017 р. 
по теперішній час - Товариство з обмеженою відповідальністю «Есквайрс», 
Заступник директора; з 11.01.2010 р. по 21.04.2017 - Товариство з обмеже-
ною відповідальністю «Юридична компанія «Саприкін і Одинець», Керівник 
департаменту міжнародного права. Посадова особа є представником акці-
онера ВЕСТАЛ ХОЛДІНГЗ ЛТД.

Рішенням Загальних зборів акціонерів Банку (Протокол № 8 від 
02.03.2018р.) членом Наглядової ради Банку обрано Стеценка Миколи 
Володимировича на строк згідно Закону України «Про акціонерні товари-
ства» від 17.09.2008р.  № 514-VI. Згоди на розкриття паспортних даних 
надано не було. Часткою в статутному капіталі Банку посадова особа не 
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Протягом останніх п’яти років посадова особа займала наступні посади: з 
09.07.2009 р. по теперішній час - ТОВ «АВЕЛЛУМ ПАРТНЕРС», Генеральний 
директор. Посадова особа є незалежним членом Наглядової ради.

- Рішенням Загальних зборів акціонерів Банку (Протокол № 8 від 
02.03.2018р.) членом Наглядової ради Банку обрано Гладуна Віктора Во-
лодимировича на строк згідно Закону України «Про акціонерні товариства» 
від 17.09.2008р.  № 514-VI. Згоди на розкриття паспортних даних надано не 
було. Часткою в статутному капіталі Банку посадова особа не володіє. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом 
останніх п’яти років посадова особа займала наступні посади: з 12.12.2016 
р. по теперішній час – СП «ПОЛТАВСЬКА ГАЗОНАФТОВА КОМПАНІЯ», 
Генеральний директор; з 18.05.2015 р. по 15.07.2016 р. – ПАТ «Укргазвидо-
бування», Заступник Голови Правління; з 17.09.2012 р. по 15.05.2015 р. – 
ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО», Керівник Департаменту по плануванню і інвестиціям 
дистрибуції і збуту електроенергії; з 19.07.2010 р. по 14.09.2012 р. – 
ТОВ «Торговий дім – НІКО», Директор фінансового Департаменту. Посадо-
ва особа є незалежним членом Наглядової ради. 

- Рішенням Загальних зборів акціонерів Банку (Протокол № 8 від 
02.03.2018р.) членом Наглядової ради Банку обрано Курінного Олега Ми-
хайловича на строк згідно Закону України «Про акціонерні товариства» від 
17.09.2008р.  № 514-VI. Згоди на розкриття паспортних даних надано не 
було. Часткою в статутному капіталі Банку посадова особа не володіє. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом 
останніх п’яти років посадова особа займала наступні посади: з 30.09.2016 
по 02.12.2014 - ТОВ «Драгон Девелопмент», Директор; з 03.12.2014 по 
22.01.2015 - Національний банк України, Директор Дирекції з управління 
діяльністю Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного 
банку України; з 22.01.2015 по 28.03.2017 - Національний банк України, 
Директор Департаменту з управління діяльністю Корпоративного недержав-
ного пенсійного фонду Національного банку України. Посадова особа є 
незалежним членом Наглядової ради

Посадову особу призначено згідно прийнятого рішення про кількісний 
склад Наглядової ради Банку – 6 осіб (Протокол Загальних зборів №8 від 
02.03.2018р.) 

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

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

2.
02.03.2018 Корчинська С.А.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ПЛАСТ»
2. Код за ЄДРПОУ: 25168700
3. Місцезнаходження: 08800 Київська обл.Миронівський р-н, місто Ми-

ронівка, вул.Соборності, буд.48
4. Міжміський код, телефон та факс: 0532610300, 0532678802
5. Електронна поштова адреса: plastinfo@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.plast.emitents.net.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Згідно Наказу Голови Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-

ВАРИСТВА «ПЛАСТ» (надалі -Товариство) №14-К від 02.03.2018 року 
звільнено з посади Головного бухгалтера Товариства Кір'якову Еллу Ми-
колаївну з підстав, передбачених ст.38 КЗпП за власним бажанням. Зго-
да на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана. Паке-
том акцій або часткою у статутному капіталі Емітента посадова особа не 
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини поса-
дова особа не має. Посаду Головного бухгалтера Кір'якова Елла Мико-
лаївна обіймала з 03.12.2012 року по 02.03.2018 року. На посаду Голов-
ного бухгалтера замість звільненої посадової 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. Голова Правління  РИБЧИЧ М.Й.  02.03.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛАСТ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА 

МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №6 
«УКРХМІЛЬБУД»,

(надалі Товариство, код за ЄДРПОУ 05471394, місцезнаходження : 
10007, м. Житомир, 4-й пров.Старокиївський,41), повідомляє про скликан-
ня річних чергових Загальних зборів акціонерів (надалі - Збори) Товари-
ства, які відбудуться 16.04.2018 року об 10-00 год. за адресою: 10007, 
м.  Житомир, 4-й пров.Старокиївський,41, в адміністративному при-
міщенні (каб. № 1). Реєстрація акціонерів буде проводитись з 09:30 до 
09:55 години за місцем проведення Зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря Зборів.
3. Затвердження річного звіту за 2017 р.
4. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитків) Товариства  

за 2017 р.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу 

за 2017 р.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради  

за 2017 р.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії  

за 2017 р.
8. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2017 р.
9. Продовження повноважень членів Наглядової ради.
10. Затвердження умов цивільно-правових договір, трудових договорів, 

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

11. Обрання членів Ревізійної комісії.
12. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.
13. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів із 

заінтересованістю.
14. Прийняття рішення про виступ Товариства майновим поручителем 

та надання майна в іпотеку.
15. Прийняття рішення про надання повноважень керівнику виконав-

чого органу (директору) на вчинення переліку дій від імені Товариства.

16. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 

фінансово-господарської 
діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування 
показника за 2016 рік за 2017 рік

Усього активів 6154 8590
Основні засоби 4660 5460
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 67 120
Сумарна дебіторська 
заборгованість

506 546

Грошові кошти та їх еквіваленти 17 2
Нерозподілений прибуток 119 245
Власний капітал 340 466
Статутний капітал 221 221
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 6518 8124
Чистий прибуток (збиток)  (1) 126
Середньорічна кількість акцій (шт.) 885905 885905
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду шт.

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду

2 2

Акціонерам мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які 
представляють повноваження акціонерів, додатково мати довіреність, 
оформлену відповідно до чинного законодавства України. До дня та в 
день проведення Зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами, 
необхідними для прийняття рішень з порядку денного, у робочий час та в 
робочі дні за місцезнаходженням Товариства (в каб. Директора). Особа 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Ба-
зилюк С.В. (директор). Дата складання переліку акціонерів, які мають 
право на участь у Зборах акціонерів 27.03.2018. Інформація з проектами 
рішень щодо питань, включених до порядку денного розміщена на веб-
сайті http://spmk6.emit.in.ua/ . Телефон для довідок: (0412) 42-88-88. На-
глядова рада Товариства.

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

I. Загальні відомості: 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АК-
ЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА 
ГАЗИфІКАЦІЇ «ТЕРНОПІЛЬГАЗ». 2. Код за ЄДРПОУ 03353503.  
3. Місцезнаходження: 46006, м. Тернопіль, вул. Чернівецька, 54. 4. Міжміський 
код, телефон та факс: (0352)47-61-17, (0352)25-36-55. 5. Електронна поштова 
адреса: emelshina@tgaz.te.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додат-
ково використовується емітентом для розкриття інформації: www.tgaz.te.ua. 7. 
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення: 
Наглядова рада рiшенням, протокол №1 вiд 01.03.2018 року:
- достроково звiльнила члена правлiння Осипенко Свiтлану 

Володимирiвну на пiдставi поданої нею заяви про звiльнення. Посадова 
особа, Осипенко Свiтлана Володимирiвна, не надала згоди на розкриття 
паспортних даних; не володiє часткою у статутному капiталi емiтента; на 
посадi перебувала 1 рiк,10 мiсяцiв,8 днiв; не погашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини не має;

- обрала членом правлiння Сума Вiталiя Богдановича, з термiном по-
вноважень - до квiтня 2021 року. Сум Вiталiй Богданович не надав згоди на 
розкриття паспортних даних;, не володiє часткою у статутному капiталi 
емiтента; не погашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не 
має. Iншi по сади, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: начальник 
Пiдволочиської дiльницi Збаразького УЕЕГ ПАТ «Тернопiльгаз», начальник 
управлiння з облiку та розподiлу природного газу ПАТ «Тернопiльгаз» (з 
24.11.2017 року «ПрАТ «Тернопiльгаз»);

- обрала членом правлiння Щирбу Лiлiю Iванiвну з термiном повнова-
жень - до квiтня 2021 року. Щирба Лiлiя Iванiвна не надала згоди на роз-
криття паспортних даних; не володiє часткою у статутному капiталi 
емiтента; не погашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не 
має. Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: менеджер 
зi збуту ФОП Волошин Мирослав Володимирович; бухгалтер  
ТОВ «Бiотехтрейд»; офiс-менеджер ТОВ «Тер-Добробуд»; економiст групи 
корпоративних операцiй та цiнних паперiв ПрАТ «Тернопiльгаз».

III. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-
ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. Голова правлiння О.І. Караванський 01.03.2018
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НОВИНИ

фондовые индексы Украины в пятницу 
скорректировались вниз

Украинский рынок акций завершил торги в пятницу 
снижением биржевых индексов в рамках коррекции по-
сле нескольких дней роста: индекс «Украинской биржи» 
(УБ) просел на 0,83% - до 1595,59 пункта, индекс ПФТС  – 
на 0,14%, до 349,63 пункта.

Объем торгов на УБ составил 280,3 млн грн, в том 
числе акциями 4,75 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 381,2 млн грн, в 
том числе акциями – 0,345 млн грн.

Все индексные акции УБ завершили торги в «красной 
зоне». Тройку лидеров снижения составили бумаги «Мо-
тор Сичи» (-1,11%), «Центрэнерго» (-0,99%) и Райффай-
зен Банка Аваль (-0,7%).

На ПФТС сделки прошли с акциями «Мотор Сичи» 
(-0,97%) и «Центрэнерго» (+0,05%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в 
пятницу к 16:15 кв снизился на 0,29% - до 508,51 пункта 
при объеме торгов почти 2 млн злотых (16 млн грн).

В «индексной корзине» с отрицательной динамикой 
лидировали акции KSG Agro (-5,24%), агрохолдинга ИМК 
(-3,03%) и «Агротона» (-2,51%).

С ростом стоимости торговались только акции «Астар-
ты» (+0,38%).

Президент подписал закон о 
приватизации - пресс-секретарь

приватизации, сообщил пресс-секретарь главы госу-
дарства Святослав Цеголко.

«Президент на Нацсовете реформ подписал закон о 
приватизации. Государство-агрессор не имеет права 
принимать в ней участие», - сообщил он на своей стра-
нице в микроблоге «Твиттер» в пятницу.

Как сообщалось, Верховная Рада 18 января 2018 года 
поддержала во втором чтении и в целом законопроект 
№7066 «О приватизации государственного имущества» 
с технико-юридическими правками.

По данным Министерства экономического развития и 
торговли (МЭРТ), закон будет способствовать расшире-
нию круга потенциальных инвесторов, так как суще-
ственно усиливает защиту их прав. «Для этого он преду-
сматривает возможность использования лучших 
международных практик разрешения споров и примене-
ния международного права в договорах купли-продажи 
до 2021 года. Если, например, покупатель пожелает, что-
бы договор купли-продажи регулировался правом Ан-
глии и Уэльса, орган приватизации будет обязан удо-
влетворить это условие», – пояснили в МЭРТ.

Закон устанавливает единый алгоритм продажи больших 
государственных объектов и единую процедуру для малых, 
отмечает МЭРТ. Принятый документ определяет два спосо-
ба продажи государственных и коммунальных предприятий: 
открытый интернет-аукцион в «ProZorro.Продажи» для ма-
лой приватизации с возможностью применить классический 
и голландский аукционы, а также аукцион с применением 
инвестиционного советника из числа наибольших инвести-
ционных банков для приватизации больших объектов.

«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-
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», – поясняет МЭРТ.

Новый закон о приватизации, который облегчает про-
дажу неликвидных объектов, является одним из условий 
продолжения сотрудничества с Международным валют-
ным фондом (МВФ).

Закон должен заменить семь действующих в сфере 
приватизации законов.

НБУ разрешил репатриацию дивидендов за 
все предыдущие годы и расширил лимит 

соответствующих перечислений
Национальный банк Украины (НБУ) на фоне улучше-

ния ситуации на валютном рынке ослабил ограничения 
относительно репатриации дивидендов иностранным 
инвесторам.

Как сообщается на веб-сайте центробанка, отныне 
разрешено репатриировать дивиденды по корпоратив-
ным правам и акциям, начисленные за 2017 год. До на-
стоящего времени можно было перечислять за границу 
дивиденды, начисленные только за период до 2016 года 
включительно.

Кром того, НБУ принял решение установить единый 
лимит на оплату дивидендов в иностранной валюте, на-
численных за все предыдущие годы, по результатам 
опроса клиентов банков относительно их планов по ре-
патриации дивидендов за прошлый год и оценки потен-
циального спроса на валюту на межбанковском рынке.

«Отныне украинские компании смогут платить ино-
странным инвесторам дивиденды в инвалюте на сумму 
до $7 млн в месяц независимо от периода, за который 
начислены такие дивиденды», - отмечено в сообщении.

Ранее для дивидендов за 2014-2016 гг. был установ-
лен лимит перечисления до $5 млн в месяц, для диви-
дендов за период до 2013 года включительно - не более 
$2 млн в месяц.

Помимо этого, Национальный банк расширил для укра-
инского бизнеса возможности досрочно погашать внешние 
кредиты и займы в иностранной валюте. «Теперь резиденты-
заемщики смогут осуществлять досрочное погашение таких 
кредитов и займов в пределах ежемесячного лимита $2 млн 
(для одного резидента-заемщика по кредитным договорам/
договорам займов, обслуживаемым в пределах одного 
уполномоченного банка)», - говорится в сообщении.

По оценкам центробанка, соответствующее послабле-
ние даст возможность бизнесу более эффективно управ-
лять собственными долговыми обязательствами перед 
нерезидентами.
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Нацбанк также расширил перечень операций бизне-
са, на которые не распространяется требование об обя-
зательной продаже валютных поступлений.

«Отныне требование об обязательной продаже 50% ва-
лютной выручки не будет применяться к средствам, которые 
компания-резидент привлекла в форме внешних кредитов 
или займов для рефинансирования своего существующего 
долга перед нерезидентами или уполномоченными банка-
ми по другим кредитам или займам», - отмечает НБУ.

Нацбанк рассчитывает, что соответствующее решение 
облегчит украинским предприятиям, прежде всего экспор-
терам, рефинансирование существующих обязательств и 
дальнейшее привлечение средств на внешних рынках.

Указанные изменения утверждены постановлением 
правления НБУ «О внесении изменений в некоторые 
нормативно-правовые акты Национального банка Укра-
ины» №19 от 1 марта 2018 года.

Документ вступает в силу с 3 марта 2018 года.

Индекс потребительского доверия в США 
вырос сильнее прогнозов в феврале

Индекс потребительского доверия в США в феврале 2018 
года повысился до 99,7 пункта с январского уровня в 95,7 
пункта, согласно окончательным данным Мичиганского уни-
верситета, который рассчитывает этот показатель.

Предварительное значение показателя составляло 
99,9 пункта, и эксперты в среднем ожидали его пересмо-
тра до 99,5 пункта.

Подындекс отношения американских потребителей к 
текущей финансовой ситуации в феврале увеличился 
до 114,9 пункта с 110,5 пункта в январе. Ранее сообща-
лось о его подъеме до 115,1 пункта.

Между тем показатель потребительских ожиданий на 
ближайшие полгода вырос до 90 пунктов с 86,3 пункта в ян-
варе. Предварительное значение составляло 90,2 пункта.

Инфляционные ожидания на среднесрочную перспек-
тиву (ближайший год) остались на уровне 2,7%, прогноз 
на долгосрочную перспективу (горизонт 5-10 лет) - на 
уровне 2,5%.

Доля американцев, отметивших улучшение своего 
финансового положения за последний год, стала ре-
кордной с 1998 года, а процент респондентов, вспомнив-
ших позитивные новости об экономической ситуации в 
стране, стал максимальным с 1984 года.

В настоящее время отметка в 100 пунктов соответствует 
уровню доверия 1966 года. Среднее значение индикатора 
во время последней рецессии, начавшейся в декабре 2007 
года и продлившейся 18 месяцев, составляло 64,2 пункта, 
а в течение пяти лет до нее - 89 пунктов.

Закон о Кредитном реестре  
вступает в силу 4 марта

Закон «О внесении изменений в некоторые законы Укра-
ины относительно создания и ведения Кредитного реестра 
Национального банка Украины и усовершенствования про-
цессов управления кредитными рисками банков», опубли-
кованный накануне в парламентском издании «Голос Украи-
ны», вступает в силу 4 марта и вводится в действие, за 
исключением некоторых норм, через два месяца.

Как сообщалось, данный закон парламент принял 6 фев-
раля 2018 года. Президент Украины его подписал 1 марта.

С целью снижения уровня кредитного риска, обеспе-
чения безопасности банковских операций, повышения 
надежности и стабильности банковской системы, защи-
ты интересов вкладчиков и других кредиторов банка за-
кон, в частности, предусматривает создание и ведение 
НБУ Кредитного реестра - информационной системы, 
обеспечивающей сбор, накопление, хранение, измене-
ние, использование, распространение (предоставление) 
информации о кредитных операциях банков и о состоя-
нии выполнения обязательств по таким операциям, ана-
лиз и квалификацию кредитов.

Установлено также обязательство предоставлять Кре-
дитному реестру информацию: банками по должникам, 
если сумма задолженности (по основной сумме и процен-
там) по кредитным операциям равна или превышает 100 
размеров минимальных заработных плат (372,3 тыс. грн); 
Фондом гарантирования вкладов физических лиц о кре-
дитных операциях банков, по которым НБУ принято ре-
шение об отнесении их к категории неплатежеспособных 
или об отзыве банковской лицензии и ликвидации, а так-
же информацию о погашении долга заемщика, которая 
содержится в бюро кредитных историй; предоставление 
Нацбанком Украины права доступа банкам к информации 
из Кредитного реестра для оценки кредитного риска.

Банки с 1 апреля 2018 года обязаны предоставлять 
информацию в такой реестр. Впоследствии на них также 
возлагается обязанность уведомлять клиента о такой 
передаче, который, в свою очередь, получит право до-
ступа к информации о себе в кредитном реестре и право 
требовать внесения изменений в нее в случае несогла-
сия с ее содержанием.

Что касается Нацбанка, то в зависимости от объема за-
долженности заемщика перед банком он будет должен бес-
платно предоставлять банкам информацию из Кредитного 
реестра. Предполагается, что банки должны будут учиты-
вать эту информацию при оценке клиента с 2019 года.

НБУ уточнил правила расчета банками 
общей стоимости кредита и реальной 

годовой процентной ставки по договору  
о потребкредите

Национальный банк Украины (НБУ) внес уточнения в 
павила расчета банками общей стоимости кредита для 
потребителя и реальной годовой процентной ставки по 
договору о потребительском кредите.

Согласно сообщению НБУ на веб-сайте, в частности, 
регулятор дополнил правила нормой, имеющейся в за-
коне «О потребительском кредитовании», согласно кото-
рой банк в случае кредитования в виде кредитования 
счета или кредитной линии может не предоставлять по-
требителю график платежей.

Соответствующие изменения внесены постановлени-
ем правления НБУ от 22 февраля 2018 года №15 «О 
внесении изменений в Правила расчета банками Украи-
ны общей стоимости кредита для потребителя и реаль-
ной годовой процентной ставки по договору о потреби-
тельском кредите», которое вступает в силу 4 марта.

При подготовці розділу «Новини»  
використано матеріали ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА
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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 № 18045
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
03.03.2018 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 


