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У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

Що ден не офі цій не дру ко ва не ви дан ня Національної ко мі сії з цін них па пе рів та фон до во го рин ку

РОЗ КРИТ ТЯ ІН ФОР МА ЦІЇ НА ФОН ДО ВО МУ РИН КУ 1

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «РЕКЛАМА»

(код за ЄДРПОУ: 03052138, місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Верх-
ній Вал, 2 літера А)

Повідомляємо, що згідно з рішенням Наглядової ради приватного акціо
нерного товариства «Реклама» (далі за текстом – ПрАТ «Реклама»; Това-
риство), річні загальні збори акціонерів Товариства (надалі за текстом – За-
гальні збори акціонерів) відбудуться 17 квітня 2018 року об 11 годині  
00 хвилин за адресою: м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 6, поверх 7, 
кімната 701.

Реєстрація акціонерів (їхніх представників) для участі у Загальних збо-
рах акціонерів відбудеться у день проведення Загальних зборів акціоне-
рів за місцем їх проведення на підставі документів, які ідентифікують осо-
бу акціонера (його представника), а у разі участі представника 
акціонера   також документів, що підтверджують повноваження пред-
ставника на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства (довіре-
ність). Представники акціонерів вирішують всі питання щодо голосування 
на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд, якщо довіреність від акці-
онера не містить завдання щодо голосування (тобто переліку питань по-
рядку денного Загальних зборів акціонерів із зазначенням того, як і за яке 
(проти якого) рішення потрібно проголосувати). Надання довіреності на 
право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів не виключає 
право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість 
свого представника.

Початок реєстрації: 17 квітня 2018 року о 10:00; закінчення реєстрації  – 
17 квітня 2018 року о 10:45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах акціонерів – станом на 24:00 годину 11 квітня 2018 року.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ,  
ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження умов договору з депозитарною установою щодо вико-

нання функцій лічильної комісій.
3. Про обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів 

ПрАТ «Реклама».
4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
5. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
6. Звіт директора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за на-

слідками його розгляду.
7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за 

наслідками його розгляду.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
9. Прийняття рішень про припинення повноважень членів Наглядової 

ради.
10. Про обрання членів Наглядової ради.
11. Про затвердження умов цивільноправових договорів, що укладати-

муться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.

12. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно
правових договорів з членами Наглядової ради.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів:

 від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів 
акціонерів до дня проведення Загальних зборів акціонерів: у робочі дні у 
робочій час за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал, 2 літ. А, поверх 5, кімна-
та №501. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з до-
кументами, необхідними для прийняття рішень та проектами рішень річних 
загальних зборів акціонерів з питань порядку денного – Сібагатулін Арас-
лангалей, виконавчий директор.

 у день проведення річних загальних зборів акціонерів – за місцем їх 
проведення за адресою: м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 6, поверх 7, кім-
ната 701.

Довідки за телефоном: (044) 4625930; (044) 5802484 у робочий час.
Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону 

України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися 
після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціоне-
рів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: 
кожний акціонер у відповідності зі ст. 36 Закону України «Про акціонерні 
товариства» має право ставити письмові запитання до Товариства щодо 
питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціоне-
рів та порядку денного Загальних зборів акціонерів, до дати проведення 
Загальних зборів акціонерів. У відповідності зі ст. 38 Закону України «Про 
акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції 
щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів 
акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу Нагля-
дової ради Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного 
складу цього органу. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до 
дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо канди-
датів до складу Наглядової ради Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до 
дати проведення Загальних зборів акціонерів. Пропозиції акціонерів (ак-
ціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих ак-
цій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного 
Загальних зборів акціонерів. У такому разі рішення Наглядової ради про 
включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропо-
зиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона по-
дана з дотриманням вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товари-
ства».

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного, а також текст повідомлення про проведення 
загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих 
акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається пові-
домлення про проведення Загальних зборів акціонерів (у тому числі за-
гальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний 
капітал товариства представлений двома і більше типами акцій), пере-
лік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для 
його участі у загальних зборах, розміщується на вебсайті Товариства  – 
03052138.smida.gov.ua.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №48, 12 березня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

2

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 
"Полтавський турбомеханiчний 
завод"

2. Код за ЄДРПОУ 00110792
3. Місцезнаходження 36014, мiсто Полтава, 

вулиця Зiнькiвська, будинок 6
4. Міжміський код, телефон та факс (0532) 511477 (0532) 511409
5. Електронна поштова адреса a.arhipenko@nicmas.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://old.ptmz.com.ua

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

II. Текст повідомлення
На пiдставi рiшення директора Приватного акцiонерного товариства 

«Полтавський турбомеханiчний завод», мiсцезнаходження: 36014, м. Пол-
тава, вул. Зiнькiвська, 6, код за ЄДРПОУ 00110792, (надалi  Товариство) 
(наказ №ПТМ00000072 вiд 05.03.2018 року) вiдбулись наступнi змiни у 
складi посадових осiб Товариства:

 05.03.2018 року припинено повноваження виконуючої обов'язки голов-

ного бухгалтера Товариства Степаненко Олени Михайлiвни. Повноважен-
ня посадової особи припинено у зв'язку iз обранням головного бухгалтера 
Товариства. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не 
надано. Акцiями Товариства посадова особа не володiє. У посадової особи 
вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Посадо-
ва особа перебувала на зазначенiй посадi з 21.02.2018 року.

 з 06.03.2018 року призначено на посаду головного бухгалтера Товариства 
Бондар Лiдiю Мифодiївну. Посадову особу призначено у зв'язку iз необхiднiстю 
призначення головного бухгалтера Товариства. Згоду на розкриття паспорт-
них даних посадовою особою не надано. Акцiями Товариства посадова особа 
не володiє. У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та 
посадовi злочини. Посадову особу призначено на невизначений строк (без-
строково). Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала наступнi 
посади: з 25.07.2014  начальник фiнансовоекономiчного вiддiлуголовний 
бухгалтер Управлiння Державної пенiтенцiарної служби України в Сумськiй 
областi, з 01.09.2017  безробiтня, Сумський мiський центр зайнятостi.

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 Кассай Дмитро Iванович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 06.03.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПОЛТАВСЬКИй ТУРбОМЕХАНIЧНИй ЗАВОД”

ТОВАРИСТВО З ОбМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАВРІйСЬКА 

ІНВЕСТИЦІйНА ГРУПА»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

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

здійснювали пуб лічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім 
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «ТАВРІЙСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА 
ГРУПА»; 33571093; Україна, 69035, 
Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. 
Сталеварiв, буд. 3А; (061) 2134098 

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

07.03.2018

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

http://www.univesfunds.com.ua/ukr/partners/
tigr/index.html

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

ПрАТ «ПІВДЕНЬ ЗАХІД ЕЛЕКТРОМЕРЕЖбУД»
Код ЄДРПОУ 00114086 

Місцезнаходження: 79035, м. Львів, вул. Зелена, 151
05.03.2018 р. ПрАТ «Пiвденьзахiделектромережбуд» отримано довiдку 

вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» з якої стало вiдомо про 
змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй 
акцiонерного товариства. Зокрема:

 власностi Приватного акцiонерного товариства «Промбудприлад», 
юридична адреса:79012, м. Львiв, вул.. Ак. Сахарова, буд 42, код ЄДРПОУ 
31588943 розмiр частки (у вiдсотках до статутного капiталу) ПрАТ «Пiвдень
захiделектромережбуд» зрiс з 18,77100 % до 24,770866%.

 у власностi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Радехiв
цукор», юридична адреса:80250, Львiвська обл.., Радехiвський рн, 
с. Павлiв, пр.т Юностi, буд. 39 код ЄДРПОУ 32656212 розмiр частки ( у 
вiдсотках до статутного капiталу) ПрАТ «Пiвденьзахiделектромережбуд» 
змiнився з 30,389148 % до 0%.

 у власностi Публiчного акцiонерного товариства «Львiвське автотран-
спортне пiдприємство 24656 Богданiвське» , юридична адреса:79056, м. 
Львiв, вул.. Богданiвська, буд 11, код ЄДРПОУ 03117613 розмiр частки ( у 
вiдсотках до статутного капiталу) ПрАТ «Пiвденьзахiделектромережбуд» 
зрiс з 5,612583 % до 24,755197%.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із за-
конодавством. Генеральний директор Адамович Ростислав богданович

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 
«Нацiональна акцiонерна компанiя 
«Нафтогаз України»

2. Код за ЄДРПОУ 20077720
3. Місцезнаходження 01601, м. Київ,  

вул. Б. Хмельницького, 6
4. Міжміський код, телефон та 
факс

044 5863537 044 5863310

5. Електронна поштова адреса ngu@naftogaz.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації

http://www.naftogaz.com/files/emitent_
osoblyva/2018_2.htm

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 
надання згоди на вчинення правочинів, 
щодо вчинення яких є заінтересова-
ність

II. Текст повідомлення
Згiдно з протоколом засiдання наглядової ради Нацiональної акцiонерної 

компанiї «Нафтогаз України» надано згоду на вчинення значного правочину 

(правочину, щодо якого є заiнтересованiсть), а саме укладення з Публiчним 
акцiонерним товариством «Укргазвидобування» (26/28, вул. Кудрявська, 
м. Київ, 04053, Україна; ЄДРПОУ 30019775) додаткової угоди №2 до Дого-
вору купiвлiпродажу природного газу вiд 27.04.17 №УГВ 5262/2117, сумар-
ним обсягом до 14 028 900 000 куб. м природного газу та вартiстю до 
81 631 363 320 грн.

Вартiсть активiв емiтента станом на 31.12.16 становить 599792463 тис.
грн.

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочину до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 
13,6%.

Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину та озна-
ки заiнтересованостi: вiдповiдно до частини 2 та 3 статтi 71 Закону України 
«Про акцiонернi товариства» член виконавчого органу Компанiї як юридич-
ної особи, яка є стороною правочину, є членом виконавчого органу ПАТ «Укр
газвидобування», яке є стороною правочину.

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

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

Голова правління  Коболєв А.В.
05.03.2018

ПУбЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«НАЦIОНАЛЬНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ «НАФТОГАЗ УКРАїНИ»
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення загальних зборів Приватного акціонерного 

товариства «Кременчуцьке спеціалізоване управління № 17»
Шановний акціонер!

Приватне акціонерне товариство «Кременчуцьке спеціалізоване 
управління № 17»

(місцезнаходження: проїзд Галузевий, 22, м. Кременчук, Полтавська 
обл., 39610)

повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться 17 квітня 
2018 року о 16 год. 00 хв. за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, 
проїзд Галузевий, 22, ПрАТ КСУ-17, будівля управління, конференц 
зал (приміщення №11).

Час початку реєстрації акціонерів  15.00 
Час закінчення реєстрації акціонерів - 15.50.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах  24 година 11 квітня 2018р.
Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії. 
Проект рішення з цього питання:
Для підрахунку голосів на загальних зборах, роз’яснення щодо поряд-

ку голосування та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведен-
ня голосування на загальних зборах, обрати лічильну комісію Загальних 
зборів у кількості трьох осіб у складі Лисака Миколи Андрійовича, Коваль 
Наталі Василівни, Гребенюка Олександра Андрійовича.

2. Звіт Правління за результатами фінансовогосподарської діяльнос-
ті Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту.

Проект рішення з цього питання:
Звіт Правління за результатами фінансовогосподарської діяльності 

Товариства за 2017 рік та щодо вчинених значних правочинів на загальну 
суму 60 770 540 гривень (у т.ч. ПДВ) затвердити. 

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

Проект рішення з цього питання:
Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвердити.
4. Звіт ревізійної комісії за 2017 рік та прийняття рішення за наслідка-

ми розгляду звіту.
Проект рішення з цього питання:
Звіт ревізійної комісії за 2017 рік затвердити.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
Проект рішення з цього питання:
Річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2017 рік затвердити.
6. Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік.
Проект рішення з цього питання:
Враховуючи загальну політичну і економічну ситуацію в державі, з ме-

тою збереження підприємства та робочих кадрів, направити прибуток на 
розвиток виробництва, дивіденди за 2017 рік не виплачувати.

7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.
Проект рішення з цього питання:
Затвердити основні напрямки розвитку та діяльності Товариства у 

2018 році.
8. Внесення змін до відомостей, які містяться в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб  підприємців та громадських фор-
мувань щодо видів діяльності (КВЕД) Товариства.

Проект рішення з цього питання:
Внести зміни до відомостей, які містяться в Єдиному державному ре-

єстрі юридичних осіб, фізичних осіб  підприємців та громадських форму-
вань щодо видів діяльності (КВЕД) Товариства, а саме: змінити основний 
вид діяльності з КВЕД 25.29 Виробництво інших металевих баків, резер-
вуарів і контейнерів на КВЕД 28.29 (Виробництво інших машин і устатку-
вання загального призначення, н. в. і. у.); доповнити види діяльності 
КВЕД 24.20 (Виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі). 
Надати повноваження Голові правління Товариства здійснювати всі дії, 
необхідні для реєстрації змін до відомостей, які містяться в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб  підприємців та гро-
мадських формувань щодо видів діяльності (КВЕД) Товариства, в тому 
числі, підписувати та подавати державному реєстратору юридичних осіб, 
фізичних осіб  підприємців та громадських формувань всі необхідні до-
кументи, а також, у разі необхідності, видати довіреність будьякій упо-
вноваженій ним особі на реєстрацію зміни до відомостей, зазначених у 
даному пункті.

9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 
можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення 
Загальних зборів Товариства із зазначенням характеру правочинів та їх 
граничної сукупної вартості.

Проект рішення з цього питання:

У зв’язку з тим, що на дату проведення загальних зборів Товариства 
неможливо точно визначити перелік значних правочинів, які вчиняти-
муться Товариством у ході фінансовогосподарської діяльності, попере-
дньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися 
Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення (з 
17 квітня 2018 року по 16 квітня 2019 року), сукупною вартістю 
120,0 млн грн. (з ПДВ) з наданням повноважень Голові правління до 16 
квітня 2019 року на вчинення значних правочинів (в тому числі підписан-
ня всіх необхідних документів у зв’язку з їх укладенням та виконанням) 
щодо виконання робіт і послуг Товариством та/або за замовленням Това-
риства, придбання та/або продаж матеріалів, устаткування, майна та не-
рухомості, а також вчинення інших правочинів, необхідних для виконан-
ня затверджених основних напрямів діяльності Товариства у 2018 році.

10. Про відчуження майна та попереднє надання згоди на вчинення 
правочину щодо його відчуження.

Проекти рішень з цього питання:
Доручити Голові правління Товариства продаж 1/3 (однієї третьої) 

частки будівлі літнього кафе «Причал», яке знаходиться по вул. Набе-
режній лейтенанта Дніпрова, б. 61 у м. Кременчуці Полтавської області, 
яке знаходиться у стадії реконструкції під бар з прибудовою та розташо-
ване на землі держфонду (надалі – Об’єкт). Попередньо надати згоду на 
вчинення правочину протягом одного року з дати прийняття цього рішен-
ня щодо відчуження Товариством Об'єкта за ціною, що не може відрізня-
тися більше ніж на 20 відсотків від вартості Об'єкта, визначеної суб’єктом 
оціночної діяльності. Висновок суб’єкта оціночної діяльності має бути 
складений не раніше ніж за 30 днів до дати укладення договору відчу-
ження. Надати повноваження Голові правління до 16 квітня 2019 року на 
укладання договору відчуження Об’єкта і підписання всіх необхідних до-
кументів, а також на самостійне визначення суб’єкта оціночної діяльнос-
ті, який буде проводити оцінку Об’єкта, умови договору відчуження, в 
тому числі щодо розподілу між сторонами договору витрат на його 
оформлення.

Акціонери товариства мають право ознайомитись з документами, не-
обхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних збо-
рів за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 8.00 до 17.00, будівля 
управління, каб. № 27 (приймальня), відповідальна особа: секретар прав-
ління Ільєвська Олена Михайлівна, телефон для довідок: (05366) 42306, 
а також в день проведення зборів за місцем їх проведення. 

Акціонери мають право внести пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції вносяться не піз-
ніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства. 
Акціонери мають право на письмові запитання щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів до дати проведення за-
гальних зборів.

Для участі у загальних зборах акціонер має надати паспорт громадя-
нина України. Представник акціонера має надати паспорт громадянина 
України і довіреність на право участі та голосування на зборах, оформ-
лену відповідно до чинного законодавства України. 

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: до-
віреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фі-
зичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особа-
ми, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною 
установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на 
загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або ін-
шою особою, уповноваженою на це її установчими документами. 

У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька пред-
ставників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому 
видана пізніше.

Якщо довіреність містить завдання щодо голосування представник 
повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосу-
вання. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, пред-
ставник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах 
акціо нерів на свій розсуд. Надання довіреності на право участі та голо-
сування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних 
зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 13758 18956
Основні засоби 3678 2180
Запаси 3762 3461
Сумарна дебіторська заборгованість 1715 4684
Власний капітал 8832 6958
Статутний капітал 119 119

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕМЕНЧУЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ № 17»
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Поточні зобов’язання 4926 11998
Чистий прибуток (збиток) 1894 2835
Середньорічна кількість акцій (шт.) 459550 459550
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 80 75

Повідомлення про проведення загальних зборів, проекти рішень 

щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, інфор-
мація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату 
складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про прове-
дення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер 
(представник акціонера) для його участі у загальних зборах опубліковані 
на власному вебсайті в мережі Інтернет – ksu17.prat.ua

Наглядова рада ПрАТ КСУ-17

ПОВІДОМЛЕННЯ про чергові збори акціонерів  
ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИй ВТОРМЕТ»,

Публічне акціонерне товариство «Запорізький Втормет» (код ЄДРПОУ 
00193097) повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться  
12 квітня 2018 року об 14.00 годині за адресою: Україна, Запорізь-
ка  обл., м. Запоріжжя, вул. Панфьорова, 240 (актовий зал). Реєстрація 
акціонерів та їх представників буде проводитися з 13:00 год. до 13:45 год. 
Для реєстрації необхідно мати документ, що посвідчує особу; для пред-
ставників акціонерів – доручення на право участі у зборах, оформлене у 
відповідності до чинного законодавства. Дата складання переліку акціоне-
рів, які мають право на участь у загальних зборах 05 квітня 2018 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 1. Обрання членів лічильної комісії, се-
кретаря та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів. 
2. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2017 рік. 3. Звіт наглядової ради за 2017 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради. 4. Звіт ревізійної 
комісії за 2017 рік. Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії про 
фінансово-господарську діяльність Товариства у 2017 році. 5. Затвер-
дження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік. 6. Затверджен-
ня порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2017 рік. Затвер-
дження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених 
законом. 7. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 
2018 рік. 8. Відкликання та обрання членів наглядової ради Товариства. 
Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з 
ними. 9. Укладення значних правочинів із АТ «Ощадбанк». 10. Затвер-
дження/схвалення значних правочинів, укладених із АТ «Ощадбанк». 
11. Надання наглядовій раді Товариства повноважень щодо прийняття 

рішень про укладання значних правочинів, що будуть вчинятися Товари-
ством. 12. Надання попереднього схвалення значних правочинів, що бу-
дуть вчинятися Товариством.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «За-
порізький Втормет» за звітний (попередній) період в тис. грн.: Усього 
активів – 151 716 (221 537); Основні засоби (за залишковою вартістю) – 
76 972 (84 228); Запаси – 2 055 (2 442); Сумарна дебіторська заборгова-
ність  – 72 482 (134 686); Грошові кошти та їх еквіваленти – 32 (5); Непо-
критий збиток – 111 303 (106 589); Власний капітал – «»37 939 («»26 964); 
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал – 1 996 (1 996); Довгострокові 
зобов’язання і забезпечення – 0 (0); Поточні зобов’язання і забезпечення – 
91 019 (89 795); Чистий фінансовий результат: Збиток – 1 272 (3 972); Се-
редньорічна кількість акцій (шт.) – 798 536 (798 536); Чистий прибуток (зби-
ток) на одну просту акцію (грн) – 0 (0).

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до 
Загальних зборів акціонерів у робочі дні: з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 
16:30 години, за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Панфьоро-
ва, 240, кабінет юриста. Права акціонерів щодо внесення пропозицій до 
проект порядку денного та проектів рішень до питань визначені статтею 38 
Закону України «Про акціонерні товариства». Адреса власного вебсайту, 
на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, 
включених до проекту порядку денного: http://www.vtormet@vtormet.zp.ua. 
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акці-
онерів з документами – Безкоровайний К.С. Телефон для довідок: 
(061)707-61-57

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. 
Голова правління безкоровайний К.С.

ПУбЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИй ВТОРМЕТ» 

ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства

«ЗАХІДУКРВИбУХПРОМ»
Приватне акціонерне товариство «Західукрвибухпром»

(код за ЄДРПОУ 32744298, місцезнаходження: м. Житомир, вул. Лесі 
Українки, б. 19)

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів
Дата та час проведення загальних зборів акціонерів: 19 квітня 

2018 року, о 12.00 год.
Місце проведення загальних зборів акціонерів: м. Житомир, 

вул. Лесі Українки, б. 19, в приміщенні адмінбудинку (кабінет Директора).
Час початку та закінчення реєстрації учасників загальних зборів 

акціонерів: 19 квітня 2018 року з 10.00 год. до 11.45 год.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь 

у загальних зборах: на 24.00 год. 16 квітня 2018 року.

ПОРЯДОК ДЕННИй:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. 
3. Звіт Директора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за 

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

за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства.
5. Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслід-

ками розгляду Звіту Ревізора Товариства та затвердження висновків 
Ревізора.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
7. Порядок покриття збитків ПрАТ «ЗВП» за підсумками фінансово

господарської діяльності Товариства у 2017 році.
8. Прийняття рішення про реорганізацію шляхом перетворення 

ПрАТ «Західукрвибухпром» в Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю «Західукрвибухпром».

9. Обрання комісії з реорганізації (перетворення) ПрАТ «Західукрви-
бухпром».

10. Про припинення повноважень наглядової ради і директора 
ПрАТ «Західукрвибухпром».

11. Про затвердження Плану реорганізації (перетворення) ПрАТ «За-
хідукрвибухпром» в Товариство з обмеженою відповідальністю «Захід
укрвибухпром».

12. Прийняття рішення про порядок і умови обміну акцій ПрАТ «За-
хідукрвибухпром» на частки підприємницького товариства – правонас-
тупника.

13. Прийняття рішення про затвердження оцінки та порядку викупу 
акцій у акціонерів, які не голосували за прийняття рішення про реоргані-
зацію шляхом перетворення.

14. Прийняття рішення про порядок і умови здійснення перетво-
рення.

15. Про порядок і строк для пред’явлення кредиторами своїх претен-
зій (вимог).

16. Про зупинення обігу акцій ПрАТ «Західукрвибухпром».

Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, 
до дати проведення загальних зборів у робочі дні з 10:00 до 16:00 за 
зверненням до Директора за місцезнаходженням Товариства, а також в 
день проведення загальних зборів – у місці їх проведення. Особа, відпо-
відальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – дирек-
тор Соколовський В.О.

Крім того, кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, 
включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 
товариства в порядку статті 38 Закону України «Про акціонерні товари-
ства».

Для участі в зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвід-
чує особу (паспорт), а представникам акціонерів – паспорт та довіре-
ність, що оформлена згідно з чинним законодавством.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю 
здійснюватиметься за правилами статті 39 Закону України «Про акціо-
нерні товариства».

Телефон для довідок: (0412) 424871, 424874; вебсайт: 

Директор 
ПрАТ «Західукрвибухпром»  В.О. Соколовський

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАХІДУКРВИбУХПРОМ»
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(надалі – Товариство) код ЄДРПОУ: 23898541, місцезнаходження: 
27614, Кіровоградська обл., Кіровоградський рн., с. Олексіївка, вул. Уша-
кова, 61 повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів (надалі – за-
гальні збори) відбудуться 14 квітня 2018 року о 09.00 год., місце про-
ведення: Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н., с. Олексіївка, 
вул. Ушакова, 61, адмінбудівля кабінет №1. Реєстрація акціонерів та їх 
представників для участі у загальних зборах, буде проводитись 14 квітня 
2018 року з 08.15 до 08.50 год., за місцем проведення зборів: Кіровоград-
ська обл., Кіровоградський рн., с. Олексіївка, вул. Ушакова, 61, кабінет 
№1.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах на 24.00 год. 10 квітня 2018 року. 

Проект порядку денного:
1.Обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішення про 

припинення їх повноважень. 
2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-

вання. 
3.Обрання секретаря Загальних зборів акціонерів. Затвердження ре-

гламенту проведення загальних зборів акціонерів.
4. Звіт Наглядової Ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту Наглядової Ради.
5. Розгляд звіту Виконавчого органу за 2017 рік. Прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.
6. Розгляд звіту та висновків Ревізора за 2017 рік. Прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновків Ревізора.
7.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік. 
8. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товари-

ства по результатам 2017 року.
9. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, шля-

хом викладення його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на 
підписання нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства 
«ОЛЕКСІЇВСЬКЕ» та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

10. Затвердження Положень Товариства «Про Загальні збори акціо-
нерів», «Про Наглядову раду», «Про Ревізора», «Про Виконавчий Орган» 
у новій редакції.

11. Попереднє надання згоди (схвалення) на вчинення значних право-
чинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року 
з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та 
розміру їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладан-
ня таких правочинів згідно Закону України «Про акціонерні Товариства».

Результати фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)
Найменування показника Період

Звітний 
2017р.

Попередній 
2016р.

Усього активів 46892,7 43556,1
Основні засоби (за залишковою вартістю) 25293,9 24917,1
Запаси 18467,9 13860,0
Сумарна дебіторська заборгованість 1934,6 3709,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 515,8 609,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 31309,0 28477,8
Власний капітал 44489,7 41658,5
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 8162,0 8162,0
Довгострокові зобов’язання і забезпечення - -

Поточні зобов’язання і забезпечення 2403,0 1897,6
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

2831,2 13441,7

Середньорічна кількість акцій (шт.) 74200 74200
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

38,15364 181,15903

Адреса власного вебсайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го: olx.at24.com.ua.

Кожен акціонер має право:
1)ознайомитись з документами (матеріалами), необхідними для при-

йняття рішень з питань порядку денного починаючи від дати надіслання 
акціонерам цього повідомлення і закінчуючи датою проведення загаль-
них зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами (матеріала-
ми), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного в робо-
чі дні з 10.00 до 15.00 за адресою: Кіровоградська обл., Кіровоградський рн., 
с. Олексіївка, вул. Ушакова, 61, адмінбудівля, кабінет № 2. Відповідальна 
посадова особа за ознайомлення акціонерів з документами – головний 
бухгалтер Ракущинець Наталія Сергіївна. Телефони для довідок: 
(0522) 315621, 315637. Документи (матеріали), необхідні для прийнят-
тя рішень з питань порядку денного загальних зборів, надаються акціоне-
ру особисто для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отри-
маного Товариством. В день проведення загальних зборів ознайомитись 
з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, можливо у місці проведення загальних зборів. 

2) вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку 
денного загальних зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 
загальних борів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Това-
риства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів);

3) отримати повідомлення про зміни у порядку денному загальних 
зборів;

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

Для реєстрації для участі у загальних зборах акціонерам необхідно 
мати при собі паспорт, або інший офіційний документ, що ідентифікує 
особу акціонера, представникам акціонерів  паспорт або інший доку-
мент, що ідентифікує особу представника акціонера, а також довіреність 
на право представляти інтереси акціонера (участі та голосування) на за-
гальних зборах, оформлену і видану відповідно до законодавства Украї-
ни. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явилося декілька пред-
ставників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому 
видана пізніше. Представник за довіреністю має права щодо участі у за-
гальних зборах акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні 
товариства».Довіреність на право участі та голосування на загальних 
зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань 
порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти 
якого) рішення потрібно голосувати. Під час голосування на загальних 
зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено за-
вданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо 
голосування, представник вирішує всі питання голосування на загальних 
зборах на свій розсуд.

Згідно переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про про-
ведення загальних зборів, складеним станом на 01.03.2018р., загальна 
кількість акцій товариства  74200 штук, голосуючих акцій – 68226 штук.

НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОЛЕКСІїВСЬКЕ»

Повідомлення 
 про виникнення особливої інформації  

(інформації про іпотечні 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, БульварноКудрявська, 6
4. Міжміський код, телефон та факс: (44)5612509, (44)5612593
5. Електронна поштова адреса: tcp@cib.ukrpack.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://cib.com.ua/ru/about/finance/
regulyarnayainformatsiya

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

ІІ. Текст Повідомлення 
02 березня 2018 року Наглядовою радою Публічного акціонерного 

товариства «Комерційний Індустріальний Банк» прийнято рішення про 
надання згоди на вчинення значного правочину, а саме придбання депо-
зитних сертифікатів Національного банку України. Ринкова вартiсть 
майна, що є предметом правочину – 123 000 тис. грн. Вартiсть активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звітності – 
687 427 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є пред-
метом правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звітності  17.89%. 

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.
03.03.2018

ПУбЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІйНИй ІНДУСТРІАЛЬНИй бАНК»
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Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ФАРМбІОТЕХІНВЕСТ»
Річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства 

«ФАРМБІОТЕХІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 35054793, місцезнаходження: 
02150, м. Вінниця, вул. 1 Травня, 60 (далі по тексту – Товариство) відбу-
дуться 12квітня 2018року о 10 годині 40 хвилин за адресою: Україна, 
Вінницька область, м. Вінниця, вул. Пушкіна, 4 готель «Поділля», 
2-й поверх, конференц зал №2

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
Проект рішення: Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціоне-

рів у складі двох осіб: Жгун Зінаїда Романівна- голова лічильної комісії, 
Петросюк Ніна Іванівна- член комісії.

2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
Проект рішення: Обрати секретарем зборів Бойко Дмитра Володи-

мировича.
3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів, 

порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування.
Проект рішення: Затвердити регламент проведення загальних 

зборів акціонерів:
- для доповідей з усіх питань порядку денного – до 10 хвилин.
- для відповідей на запитання до доповідачів – до 5 хвилин.
- для роз’яснень з питань проведення голосування, зауважень, про-

позицій, повідомлень і довідок – до 3 хвилин.
- заяви та пропозиції з питань порядку проведення зборів надають-

ся секретарю зборів у письмовій формі, за підписом акціонера або пред-
ставника акціонера. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.

- голосування з питань порядку денного проводиться виключно з ви-
користанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були за-
тверджені відповідно до чинного законодавства України Наглядовою 
радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів акці-
онерів Товариства для голосування. 

4. Звіт Ради директорів про результати фінансовогосподарської ді-
яльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту. 

Проект рішення: Звіт директора Товариства про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік затверди-
ти. Визнати роботу директора Товариства у 2017 році задовільною 
та такою, що відповідає положенням Статуту Товариства.

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

Проект рішення: Звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік за-
твердити. 

6. Звіт Ревізора за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту. Затвердження висновків Ревізора.

Проект рішення: Звіт Ревізора Товариства за підсумками перевірки 
діяльності Товариства за 2017 рік затвердити.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік у 

складі балансу та звіту про фінансові результати.
8. Про визначення порядку розподілу прибутків Товариства за підсум-

ками роботи у 2017 році.
Проект рішення: Використати прибуток товариства на розширен-

ня поточної діяльності, за винятком відрахування 5% (п’яти відсотків) 
чистого прибутку для створення резервного фонду товариства. Диві-

денди за підсумками господарської діяльності 2017 року не нараховува-
ти та не сплачувати.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у зборах буде здій-
снюватись з 1000 до 1030 в день проведення зборів за місцем їх про-
ведення за пред’явленням документа, що посвідчує особу (паспорт). 
Представникам акціонерів необхідно додатково при собі матиоформлені 
згідно вимог чинного законодавства України довіреності або відповідні 
документи, підтверджуючі право діяти від імені акціонераюридичної осо-
би без довіреності. Перелік акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах, буде складено станом на 24 годину 5 квітня 2018року.

Акціонери Товариства, після отримання повідомлення про проведення 
Загальних збор ів, мають право:

 не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів – в письмовій фор-
мі внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного 
зборів з одночасним наданням відповідних проектів рішень з цих питань із 
зазначенням змісту пропозиції до питання та/або до проекту рішення;

 не пізнішеніж за 7 днів до дати проведення зборів – в письмовій формі 
внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів товариства, 
кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів, 
із зазначенням про те, чи є запропонований кандидат представником акці-
онера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена 
наглядової ради – незалежного директора, а також кількості, типу та / або 
класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до 
складу органів товариства;

 ознайомитися під час підготовки до загальнихзборів з документами, 
необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного.

В письмовій пропозиції з питань (проектіврішень) проекту порядку ден-
ного або щодо нових кандидатів до органів товариствамають бути зазна-
чені прізвище (найменування) акціонера, якийїї вносить, кількість, тип та/ 
абокласналежнихйомуакцій.

Порядок участі та голосування на загальнихзборах за довіреністю: 
участь в загальних зборах приймає той представник акціонера, довіреність 
якому видана пізніше. Представник акціонера за довіреністю зобов’язаний 
своєчасно зареєструватись для участі в зборах та голосувати відповідно 
до повноважень (завдання), визначених в ційдовіреності. Якщо довіреність 
не містить завдання щодо голосування представник вирішує всі питання 
щодо голосування на зборахак ціонерів на свійрозсуд.

Згідно переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення 
загальних зборів акціонерів, складеному станом на 15 лютого 2018 року:

 загальна кількість акцій у випуску товариства  15 250 001
 загальна кількість голосуючих акцій–15 249998
Із документами (матеріалами) необхідними для прийняття рішень з 

питань порядку денного зборівакціонери можуть ознайомитись під час 
підготовки до зборів за місцезнаходженням Товариства за адресою:21050, 
м. Вінниця, вул.1го Травня, 60 у робочі дні з 9.00 до 12.00. Документи 
надаються акціонеру для ознайомлення на підставі його попереднього 
письмового запиту, отриманого товариством не пізніше ніж за два робочі 
дні до дати ознайомлення, а також учаснику зборів в місці їх проведення 
без попереднього письмового запиту. Відповідальна особа за порядок 
ознайомлення акціонерів із документами Дрозд І.Г., телефон для довідок: 
0683401559.

Інформація про проведення річних загальних зборів акціонерів з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених допроекту порядку денно-
го розміщена на власному вебсайті товариства www.farmbiotech.enzim.biz.
рішень щодо кожного з питань, включених допроекту порядку денного роз-
міщена на власному вебсайті товариства www.farmbiotech.enzim.biz.

Наглядова рада ПрАТ «ФАРМбІОТЕХІНВЕСТ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАРМбІОТЕХІНВЕСТ»

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

нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК»

2. Код за ЄДРПОУ: 21580639
3. Місцезнаходження: 04053 м. Київ, БульварноКудрявська, 6
4. Міжміський код, телефон та факс: (44)5612509, (44)5612593
5. Електронна поштова адреса: tcp@cib.ukrpack.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://cib.com.ua/ru/about/
finance/regulyarnayainformatsiya

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

ІІ. Текст Повідомлення 
03 березня 2018 року Наглядовою радою Публічного акціонерного 

товариства «Комерційний Індустріальний Банк» прийнято рішення про 
надання згоди на вчинення значного правочину, а саме придбання де-
позитних сертифікатів Національного банку України. Ринкова вартiсть 
майна, що є предметом правочину – 137 000 тис. грн. Вартiсть активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звітності – 
687  427  тис.  грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є пред-
метом правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звітності  19.93%. 

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.
05.03.2018

ПУбЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІйНИй ІНДУСТРІАЛЬНИй бАНК»
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До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «бРОКбІЗНЕС»
(надалі – «Товариство»)

Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Білоруська, 3
Наглядова рада повідомляє, що 16 квітня 2018 року відбудуться черго-

ві (річні) Загальні збори за адресою: 04050, м. Київ, вул. білоруська, 3 
(кім. № 420). Початок зборів о 10 год. 00 хв.

Час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах   
9 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах –  
9 год. 50 хв. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах – 10 квітня 2018 року (станом на 24.00).

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідом
лення про проведення Загальних зборів, а саме на 05.03.2018, загальна 
кількість акцій складає 367 144 штук простих іменних акцій, з них кількість 
голосуючих акцій становить 367 144 штук.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря зборів.
3. Про розгляд звіту Наглядової ради за 2017 р., прийняття рішення за 

наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його 
розгляду.

4. Про розгляд звіту Виконавчого органу (Правління) за 2017 рік, прий
няття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за ре-
зультатами його розгляду.

5. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2017 рік та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

6. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 рік та затверджен-
ня заходів за результатами його розгляду.

7. Про затвердження результатів фінансовогосподарської діяльності 
Товариства за 2017 рік.

8. Про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства. 
9. Про визначення розміру дивідендів та порядок їхньої виплати. 
10. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності у 2017 р. 
(тис. грн.)

Найменування показника Період
Попередній

(2016р.)
Звітний
(2017р.)

Усього активів 251184 229 012
Нематеріальні активи 738 739
Основні засоби 25480 24 392
Інвестиційна нерухомість 1339 11 868
Довгострокові фінансові інвестиції 74806 51 371
Відстрочені податкові активи 0 0
Залишок коштів у централізованих страхо-
вих резервних фондах

5778 8 738

Запаси 289 334
Сумарна дебіторська заборгованість 50522 33 333
Поточні фінансові інвестиції 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 88968 94 697
Частка перестраховика у страхових 
резервах

3264 3 540

Статутний капітал 51400 51 400
Нерозподілений прибуток (збиток) 90617 39 948
Власний капітал 157611 107 197
Довгострокові зобов’язання 62028 98 723
Поточні зобов’язання 31545 23 092
Чистий прибуток (збиток) 5206 50 408
Середньорічна кількість акцій (шт.) 367144 367144

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

150 149

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного розміщена на власному вебсайті Товариства за 
посиланням: http://bbs.ua/korporativnainformatsiya/. 

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до 
дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам можли-
вість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 04050, м. Київ, 
вулиця Білоруська, будинок 3, кім 420, у робочі дні, в робочий час  з 09.00 
до 18.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення чергових 
(річних) Загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальною 
особою за порядок надання документів, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного, на ознайомлення акціонерам визначити 
Заступника Голови Правління з правових питань Товариства Окару Івана 
Валерійовича.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових канди-
датів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати 
кількісного складу кожного з органів. Пропозиції щодо включення нових пи-
тань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень 
з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають 
містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником 
акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду 
члена Наглядової ради  незалежного директора. Пропозиція до проекту 
порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазна-
ченням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу 
та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або про-
екту рішення. Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів ак-
ціонери можуть надсилати на адресу місцезнаходження Товариства. Про-
позиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше 
відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до про-
екту порядку денного Загальних зборів.

Для участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно мати при собі до-
кумент, що посвідчує особу. Представникам акціонерів потрібно мати до-
кумент, що посвідчує особу, та довіреність на право участі у Загальних 
зборах, оформлену у відповідності до законодавства України.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю: До-
віреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фі-
зичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особа-
ми, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною 
установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на 
Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або ін-
шою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіре-
ність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити 
завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загаль-
них зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно 
проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник по-
винен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. 
Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник ви-
рішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій 
розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосу-
вання на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має 
право у будьякий час відкликати чи замінити свого представника на За-
гальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на 
Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акці-
онера, який видав довіреність, замість свого представника.

Телефон для довідок: (044) 2772161 (вн. 1743).
Наглядова рада 

Страхової компанії «бРОКбІЗНЕС» 

Шановні акціонери!
Публічне акціонерне товариство «Кам'янецьПодільськсільмаш» 

(далі – Товариство) повідомляє про проведення чергових загальних збо-
рів акціонерів , які відбудуться 20 квітня 2018 року о 12 годині в примі-
щенні ПАТ «Кам'янець-Подільськсільмаш» за адресою: 32300, Хмель-
ницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вул.Індустріальна, 1А.

ПОРЯДОК ДЕННИй:
1.Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів товариства, 

прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2.Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів това-

риства.

3.Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціо-
нерів товариства.

4. Звіт виконавчого органу про результати фінансово  господарської 
діяльності товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками 
його розгляду.

5. Звіт наглядової ради про роботу за 2017 рік та прийняття рішення за 
наслідками його розгляду.

6. Звіт та висновки ревізійної комісії про роботу за 2017 рік. Прийняття 
рішення за наслідками його розгляду висновків Ревізійної комісії Товари-
ства..

7.Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2017 рік.

ПУбЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКСІЛЬМАШ»
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8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 
товариства за підсумками роботи у 2017 році.

9. Прийняття рішення про припинення Публічного акціонерного това-
риства «Кам’янецьПодільськсільмаш» шляхом перетворення (реоргані-
зації) в Товариство з додатковою відповідальністю «Кам’янецьПодільськ
сільмаш».

10. Затвердження плану перетворення, порядку та умов здійснення 
перетворення Публічного акціонерного товариства «Кам’янець
Подільськсільмаш» шляхом перетворення в Товариство з додатковою 
відповідальністю «Кам’янецьПодільськсільмаш».

11. Затвердження порядку та умов обміну акцій на частки в статутному 
капіталі Товаристваправонаступника.

12. Про призначення комісії з припинення (перетворення) Публічного 
акціонерного товариства «Кам’янецьПодільськсільмаш».

Основні показники фінансово – господарської діяльності
ПАТ «Кам’янець-Подільськсільмаш»

тис.грн.
Найменування показника Звітний 

період
Попередній 

період
Усього активів 1666 1723
Основні засоби 891 1017
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 679 618
Сумарна дебіторська заборгованість 87 87

Грошові кошти та еквіваленти 1  1
Нерозподілений прибуток 660 817
Власний капітал 543 700
Статутний капітал 114 114
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 2209 2423
Чистий прибуток (збиток) 157 193
Середньорічна кількість акцій (шт.) 456120 456120
Кількість власних акцій викуплених протягом 
періоду

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 26 26

Реєстрація учасників зборів 20 квітня 2018 року о 11.00 до 11.45 за 
пред’явленням документа, який посвідчує особу (для представників акціо
нерів – також довіреність, оформлену відповідно до законодавства).

Акціонери під час підготовки до загальних зборів можуть ознайомитися 
з матеріалами за місцем знаходження товариства: Хмельницька обл., 
м. Кам’янецьПодільський, вул. Індустріальна, 1А в робочі дні з 10.00 до 
12.00. 

Відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами  головний 
економіст товариста Конвісарева Г.М.

Довідки за тел. (03849) 3-33-94, 3-42-60.

ПАТ «УНІВЕРСАМ № 14» 
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів Това-

риства, що відбудуться 17 квітня 2018 року об 17 годині за адресою: 
м. Київ, вулиця Вереснева, 24, кімн.31, 3 поверх. Реєстрація акціонерів 
для участі у чергових загальних зборах буде здійснюватись в день прове-
дення зборів за адресою їх проведення з 16.00 до 16.50. Для участі у збо-
рах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу акціонера, 
представникам акціонерів  оформлене належним чином доручення. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – 09 квітня 2018 р. 

Порядок денний зборів:
1. Про обрання лічильної комісії. Про обрання голови та секретаря збо-

рів.
2.Звіт Правління про результати фінансовогосподарської діяльності 

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

розгляду звіту Наглядової ради
4.Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту Ревізійної комісії.
5.Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік
7. Прийняття рішення про зміну типу Товариства на Приватнне акціо-

нернне товариство .
8. Затвердження Статуту Приватного акціонерного товариства.
9. Про уповноваження осіб на підписання Статуту Приватного акціонер-

ного товариства «Універсам №14».
10. Обрання особи уповноваженої на здійснення державної реєстрації 

Статуту Приватного акціонерного товариства«Універсам №14».
11. Затвердження Положень Приватного акціонерного товариства «Уні-

версам №14» про корпоративне управління, про Загальні збори акціонерів, 
про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про Ревізійну комісію.

12. Про відкликання Наглядової ради Товариства.
13. Про обрання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства 

«Універсам №14».
14. Про затвердження умов цивільноправового договору, який буде 

укладатись з членами Наглядової ради Приватного акціонерного товари-
ства «Універсам №14».

15. Про обрання уповноваженої особи на підписання від імені Товари-
ства цивільноправових договорів з членами Наглядової ради Приватного 
акціонерного товариства «Універсам №14».

16. Про відкликання Ревізійної комісії Товариства.
17. Про обрання Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства 

«Універсам №14».
Вебсайт Товариства в мережі Інтернет на якому розміщена інформа-

цію про проведення чергових загальних зборів акціонерів, проект порядку 
денного та проекти рішень з питань порядку денного  http://emitent.tetra
studio.com.ua/un14

Пропозиції від акціонерів до порядку денного чергових загальних зборів 
акціонерів будуть прийматись Виконавчим органом Товариства за місцез-
находженням Товариства в робочі дні з 10.00 до 16.00 не пізніше, ніж за 

20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатур в органи 
Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. 
Пропозиції до проекту порядку денного подаються акціонерами в письмо-
вій формі. До пропозиції додається документ, що посвідчує право власнос-
ті акціонера на цінні папери Товариства (виписка з рахунку в цінних папе-
рах).

Ознайомлення акціонерів з матеріалами стосовно порядку денного чер-
гових загальних зборів акціонерів, буде здійснюватись за місцезнаходжен-
ням Товариства в робочі дні з 10.00. до 16.00 (кімната 31, 3 поверх), почи-
наючи з дати публікації повідомлення про збори. Відповідальною особою 
за ознайомлення акціонерів з матеріалами стосовно питань проекту по-
рядку денного загальних зборів акціонерів є Голова Правління Товариства 
Співаков Гліб Олександрович (телефон для довідок 0445660163)

Пропозиції від акціонерів щодо внесення змін до порядку денного чер-
гових загальних зборів акціонерів будуть прийматись за місцем проведен-
ня зборів в робочі дні з 10.00 до 16.00 не пізніше, ніж за 10 днів до дати 
проведення зборів.

Додатково повідомляємо: 
1.У зв’язку з внесенням до проекту порядку денного загальних зборів 

питання про зміну типу Товариства, у акціонерів, які зареєструються для 
участі у загальних зборах, та будуть голосувати «проти» прийняття рішення 
щодо зміни типу Товариства (п. 6), виникає право відповідно до ст.68 ЗУ 
«Про акціонерні товариства» вимагати викупу у них Товариством належних 
їм акцій за ринковою вартістю. Проект договору викупу акцій розмішений на 
сайті Товариства в мережі Інтернет: http://emitent.tetrastudio.com.ua/un14

2. У разі не відкриття Вами персонального рахунку в депозитарній уста-
нові (депозитарна установа обирається на Ваш власний розсуд) до 11 квіт-
ня 2018р.(ставиться дата складання реєстру на збори), та перерахування 
належних Вам акцій на рахунок відкритий Вами в депозитраній установі, Ви 
не зможете голосувати належними Вам акціями 17 квітня 2018 року на чер-
гових загальних зборах акціонерів ПАТ «Універсам №14», а також не змо-
жете використати передбачене чинним законодавством України щодо 
обо’язкового викупу Товариством належних Вам акцій за ринковою вартіс-
тю у відповідності до ст.68 закону України «Про акціонерні товариства».

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

Найменування показника Період
 Звітний 

2017
Попередній

2016
Усього активів 762 786
Основні засоби 629 643
Сумарна дебіторська заборгованість 133 143
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) ( 717 ) ( 639 )
Додатковий капітал 870 870
Статутний капітал 392 392
Поточні зобов’язання 217 163
Чистий прибуток (збиток) ( 78 ) ( 48 )
Чисельність працівників на кінець звітного 
періоду

22 22

Голова Правління  Співаков Г.О.
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 

«УКРНАФТОГАЗ»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
02094, м. Київ, вул. Краківська, № 15/17 (літера А)

Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 

«УКРНАФТОГАЗ» повідомляє Вас, що 12 квітня 2018 року о 10.30 годині 
за адресою: м. Київ, вул. Краківська, № 15/17 (літера А), кімната но-
мер 4, відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних збо-
рах відбудеться 12 квітня 2018 року з 10.00 год. до 10.20 год. за адресою: 
Україна, м. Київ, вул. Краківська, № 15/17 (літера А), кімната номер 4.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних збо-
рах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) 
робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 
24.00 год. 05.04.2018 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а 
представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представля-
ти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену відповідно до ви-
мог чинного законодавства. 

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товари-
ства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, 
а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. 

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, ви-
дана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадови-
ми особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися 
депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цін-
них паперів та фондового ринку порядку. 

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

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

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних збо-
рах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в ак-
ціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціоне-
ра (його представника), а в разі участі представника акціонера – також 
документів, що підтверджують повноваження представника на участь у 
загальних зборах акціонерів товариства.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів 
до дати проведення позачергових загальних зборів Товариство надає ак-
ціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для 
прий няття рішень з питань порядку денного.

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 11 квітня 
2018  року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 09.00 год. до 13.00 год. за 
адресою: Україна, м. Київ, вул. Краківська, № 15/17 (літера А), кімната 
номер 4. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – 
Іваненко Олександр Петрович – член Правління ПрАТ «ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ», начальник юридичного відділу.

12 квітня 2018 року ознайомлення акціонерів з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці 
проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведен-
ня загальних зборів акціонерів.

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціо
нерів, в строк до дати проведення загальних зборів, відповідно до вимог 
ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має 
право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку ден-
ного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кан-
дидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищува-
ти кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше 
ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товари-
ства, а щодо кандидатів до складу органів товариства  не пізніше ніж за 
сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включен-
ня нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні 
проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного за-
гальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із 

зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількос-
ті, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/
або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що нале-
жать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів то-
вариства.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також інформа-
ція зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», 
розміщена в мережі Інтернет за адресою http:// http://ung.com.ua

Інформація про кількість акцій:
Станом на 02 березня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, 

яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), за-
гальна кількість акцій Товариства складає 71 808 (сімдесят одну тисячу 
вісімсот вісім) штук простих та привілейованих іменних акцій, з них: 70 133 
(сімдесят тисяч сто тридцять три)  прості іменні акції, 1 675 (одна тисяча 
шістсот сімдесят п’ять)  привілейовані іменні акції.

Станом на 02 березня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, 
яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), за-
гальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 66 142 (шістдесят 
шість тисяч сто сорок дві) штуки простих іменних акцій та 61 (шістдесят 
одна) штука привілейованих іменних акцій.

Одна привілейована акція Товариства надає акціонеру один голос для 
вирішення кожного питання, за яке відповідно до законодавства та Стату-
ту Товариства, він має право голосувати.

Право голосу на загальних зборах Товариства 12 квітня 2018 року ма-
ють акціонери – власники простих акцій Товариства, які володіють акціями 
на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного 
загальних зборів акціонерів:

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

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів 
акціонерів. 

3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово
господарської діяльності Товариства в 2017 році. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвер-
дження заходів за результатами його розгляду. 

5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за 
результатами його розгляду.

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

Товариства за підсумками роботи в 2017 році. Прийняття рішення про ви-
плату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства.

8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.
9. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Ста-

туту в новій редакції.
10. Скасування діючих та затвердження нових положень про загальні 

збори, наглядову раду, виконавчий орган товариства.
11. Відміна діючих принципів корпоративного управління Товариства.
12. Затвердження нових принципів корпоративного управління Товари-

ства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ», (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попере-

дній
Усього активів 9816 9300
Основні засоби (за залишковою вартістю) 69 93
Запаси 341 37
Сумарна дебіторська заборгованість 6292 6183
Грошові кошти та їх еквіваленти 3038 2899
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 507 327
Власний капітал 9346 8854
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 7181 7181
Довгострокові зобов’язання і забезпечення - -
Поточні зобов’язання і забезпечення 470 446
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

493 313

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

Телефон для довідок: (044) 296-05-40.
ПрАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №48, 12 березня 2018 р. 
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Наглядова рада 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ПРОМбУДПРИЛАД» 

повідомляє, що річні загальні збори акціонерів товариства бу-
дуть проведені 19 квітня 2018 року, початок о 10:00 год., за місце-
знаходженням товариства: м. Львів, вул. Сахарова, 42, к.№325.

Проект порядку денного
1. Обрання лічильної комісії, затвердження умов договору про пере-

дачу повноважень реєстраційної та лічильної комісії депозитарній 
установі. 

2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів. 
3. Звіт Генерального директора про підсумки роботи за 2017 рік.. 
4. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2017 році. 
5. Звіт та висновки ревізійної комісії про фінансовогосподарську ді-

яльність товариства у 2017 році. 
6. Затвердження звіту ревізійної комісії. 
7. Прийняття порядку розподілу прибутків товариства за 2017 рік. 
8. Звіт та висновки Наглядової ради про підсумки її діяльності за 

2017 рік. 
9. Затвердження звіту Наглядової ради про підсумки її діяльності за 

2017 рік. 
10. Обрання нового складу Наглядової ради Товариства. 
11. Обрання нового складу ревізійної комісії. 
12. Визначення нових напрямків діяльності Товариства. 
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 

загальних зборах – станом на 24 годину 13 квітня 2018 року
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних 

зборах буде відбуватися 19 квітня 2018 року за місцем проведення 
зборів з 09:00 год. до 09:50 год. Для реєстрації акціонеру (його пред-
ставнику) слід мати документ, який ідентифікує його особу (особу 
представника), представнику акціонера - документ, що підтверджує 
повноваження представника на участь та голосування на загальних 
зборах. Порядок участі та голосування на загальних зборах за дові-
реністю, визначається чинним законодавством. Інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного, а також інформація, передбачена чинним законодавством 
розміщена на власному веб-сайті товариства за адресою: http://www.
prombudprylad.bfg.lviv.ua. Акціонери мають можливість ознайомити-
ся з (матеріалами) документами, необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного під час підготовки до загальних зборів, кож-
ного робочого дня з 09:00год. до 18:00 год. за місцезнаходженням то-
вариства (м. Львів, вул. Сахарова, 42, к№325, а в день проведення 
загальних зборів - також у місці їх проведення. Акціонери користу-
ються правами, наданими їм відповідно до вимог статей 36 та 38 
Закону України «Про акціонерні товариства» після отримання пові-
домлення про проведення загальних зборів, та протягом строку, ви-
значеного цим Законом. Посадова особа товариства, відповідальна 
за порядок ознайомлення акціонерів з (матеріалами) документами 
та отримання пропозицій – Строгош Ольга Данилівна. Довідки нада-
ються за телефоном (032) 297-13-59.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
товариства за 2017 рік (тис.грн.)

 Найменування показника період
звітний попере-

дній
Усього активів 11239,6 10976,2
Основні засоби 7181 7313,5
Довгострокові фінансові інвестиції 1605,5 1567,6
Запаси 55,5 36,5
Сумарна дебіторська заборгованість 2048,9 1754,8
Грошові кошти та їх аквіваленти 348,7 303,8
Нерозпреділений прибуток 743,5 879,9
Власний капітал 8364,7 8008,3
Статутний капітал 5560 5560
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 2874,9 2971,9
Чистий прибуток (збиток) 743,5 879,9
Середньорічна кількість акцій (шт.) 556000 556000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

14 15

Наглядова Рада Товариства

До уваги акціонерів 
ПрАТ «ПІВДЕНЬЗАХІДЕЛЕКТРОМЕРЕЖбУД»! 

(Код ЄДРПОУ 00114086)
Повідомляємо Вас про скликання чергових Загальних зборів 

акціонерів, що відбудуться 16 квітня 2018 року 
за адресою місцезнаходження Товариства: 79035, м. Львів, 

вул. Зелена, 151, перший поверх каб. №3
Перелік акціонерів, які мають право на участь в загальних збо-

рах акціонерів буде складено станом на 24 год. 00 хв. 10 квітня 
2018 року

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Про обрання членів лічильної комісії зборів.
2. Про обрання голови та секретаря зборів.
3. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати 

фінансовогосподарської діяльності Товариства у 2017 році та прий
няття рішення за наслідками його розгляду.

4. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства про результати 
фінансовогосподарської діяльності Товариства у 2017 році та при-
йняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків 
Ревізійної комісії.

5. Розгляд звіту Ради Товариства про результати діяльності Товари-
ства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік. 
Про розподіл прибутку Товариства та порядок покриття збитків Товари-
ства.

7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом прийняття но-
вої редакції Статуту Товариства.

8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчиня-
тися Товариством, визначення їх характеру та граничної сукупності 
вартості. 

Початок зборів: 10-00 год. 16 квітня 2018 року. Реєстрація акціо-
нерів: з 9-00 до 9-50 год. за місцем проведення зборів.

Для реєстрації акціонери повинні мати при собі паспорт, представ-
ники акціонерів  паспорт та довіреність, оформлену згідно з чинним 
законодавством. Порядок участі та голосування на Загальних зборах 
за довіреністю здійснюється відповідно до вимог чинного законодав-
ства України . Акціонерам Товариства передбачені права, відповідно 
до вимог статей 36 та 38 Закону «Про цінні папери та фондовий ри-
нок», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення 
про проведення загальних зборів. Від дати надіслання повідомлення 
про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів 
акціонери мають право ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного в робочі дні (понеділок – 
четвер) з 10 год.00 хв. по 14 год.00 хв. в каб. № 12 (2ий поверх) за 
місцем знаходження товариства, а в день проведення загальних збо-
рів  – в місці їх проведення. Повідомляємо, що ознайомитись з усією 
інформацією щодо проведення зборів, питань порядку денного та ін-
ших питань можна на сайті товариства: www.pzemb.bfg.lviv.ua. Посадо-
ва особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами – начальник юридичного відділу Царик Ю.Б.

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

Найменування показника період
звітний - 

2017
попере-

дній – 2016
Усього активів 89955 85858
Основні засоби 41077 42558
Довгострокові фінансові інвестиції 7463 7453
Запаси 6458 5979
Сумарна дебіторська заборгованість 21860 20249
Грошові кошти та їх еквіваленти 616 389
Нерозподілений прибуток 14214 12053
Власний капітал 56752 63949
Статутний капітал 7020 7020
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 33203 26942
Чистий прибуток (збиток) 2164 3574
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7019940 7019940
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

177 230

Генеральний директор ПрАТ «Південьзахіделектромережбуд» 
Адамович Р.Б.
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 ПУбЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ІНСТРУМЕНТАЛЬНИй ЗАВОД-У» 

(надалі– «Товариство») повідомляє про скликання чергових Загальних 
Зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 20.04.2018 р. о 9:00 за 
місцезнаходженням Товариства за адресою: 02099 м. Київ вул. борис-
пільська 9 на 2 поверсі, к. №4. Реєстрація акціонерів з 08:00 до 08: 45. 
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах скла-
дено станом на 16.04.2018 р. Для участі в зборах необхідно мати до-
кумент, який посвідчує особу(паспорт), або довіреність на право участі 
у зборах. 

ПОРЯДОК ДЕННИй
1.Про обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загальних 

Зборів. 2.Про затвердження регламенту та порядку голосування на Загаль-
них Зборах. 3.Звіт Голови правління про діяльність Товариства за 2017р. 
4.Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 р.5. Звіт та висновки Ревізійної 
комісії Товариства за 2017 р. 6.Затвердження річного звіту та балансу То-
вариства, розподіл прибутку Товариства за 2017р. 7.Про зміну складу по-
садових осіб Товариства.

Адреса власного вебсайту,з проектами рішень з питань проекту поряд-
ку денного: instr.mbk.biz.ua

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів 
за місцезнаходженням Товариства: 02099 м. Київ вул. Бориспільська 9 на 
2 поверсі , к. № 4: – до дати проведення Загальних Зборів – у робочі дні з 
09:00 до 16:00 (перерва з 13:00 до 14:00) за попередньою домовленістю з 
відповідальною особою; – у день проведення Загальних Зборів – за місцем 
їх проведення. Відповідальна особа – Кононець Віктор Олексійович. Теле-
фон для довідок: +38 (044) 5668910.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства (тис. грн. 2016/2017рр.)

Усього активів: 1322,7/1295,6; Основні засоби: 400,1/334;Запаси: 920/945,6; 
Сумарна дебіторська заборгованість: 2,6/14,9; Грошові та їх еквіваленти: 0/1,1; 
Нерозподілений прибуток: (154,4)/(137,4); Власний капітал: 1232,9/1249,9; За-
еєстрований (пайовий/статутний) капітал: 378/378; Довгострокові зобов’язання: 
0/0; Поточні зобов’язання: 89,8/45,7; Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток): 16/14; Середньорічна кількість акцій(шт): 7565520/7565520; Чистий 
прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,0021/0,0018.

 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 «ПРЕ-
СТИЖ ГРУП»

2. Код за ЄДРПОУ 33103761
3. Місцезнаходження 01011, м. Київ, Лескова, 9
4. Міжміський код, телефон та факс 0445696430 0445696436
5. Електронна поштова адреса m.titarenko@prestigegroup.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

33103761@smida.gov.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення 
про виплату дивідендів

II. Текст повідомлення
Приватне акцiонерне товариство «Престиж груп» (код за ЄДРПОУ 

33103761; мiсцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9; електронна 
поштова адреса: m.titarenko@prestigegroup.com.ua; сторiнка в мережi 
iнтернет, яка додатково використовується емiтентом для розкриття 
iнформацiї: 33103761@smida.gov.ua) повiдомляє, що Загальними зборами 
акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Престиж груп» (протокол 
№ б/н вiд 05.03.2018 року) прийнято рiшення про направлення частини 
прибутку в розмiрi 3000000 (Три мiльйони) гривень 00 коп. на виплату 
дивiдендiв.

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 Андрiяка Олександр Олександрович
Виконавчий директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 05.03.2018
(дата)

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

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

1. Повне найменування емітента ПУбЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"СУМИХIМПРОМ"

2. Код за ЄДРПОУ 05766356
3. Місцезнаходження 40003 м. Суми вул. Харкiвська, п/в 12
4. Міжміський код, телефон та факс 0542 674212 0542 683005
5. Електронна поштова адреса v.grischenko@sumykhimprom.org.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.sumykhimprom.com.ua

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

II. Текст повідомлення
Наказом №77 вiд 06.03.2018 керуючий санацiєю ПАТ «СУМИХIМПРОМ» 

Нiкiтiн Д.В. прийняв рiшення про надання згоди на вчинення значного пра-
вочину, а саме:

укладення Додаткової угоди №4 вiд 06.03.2018 до Договору №27/231 
ДД вiд 23.10.2017 про виготовлення готової продукцiї з давальницької си-
ровини мiж ПАТ «СУМИХIМПРОМ» та ТОВ «ХIМВЕКТОР» на виготовлення 
готової продукцiї з давальницької сировини. Загальна вартiсть виготовлен-
ня готової продукцiї (сума договору) складає 960 635,76 тис. грн. з ПДВ.

Вартiсть активiв ПАТ «СУМИХIМПРОМ» за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi 1 179 976 тис. грн. Спiввiдношення граничної вартостi 
правочину до вартостi активiв ПАТ «СУМИХIМПРОМ» за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi становить 81,4115%.

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 Нiкiтiн Дмитро Васильович
Керуючий санацiєю (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.03.07
(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: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК»
2. Код за ЄДРПОУ: 21580639
3. Місцезнаходження: 04053 м. Київ, БульварноКудрявська, 6
4. Міжміський код, телефон та факс: (44)5612509, (44)5612593
5. Електронна поштова адреса: tcp@cib.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://cib.com.ua/ru/about/finance/
regulyarnayainformatsiya

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення 
Наглядовою радою Публічного акціонерного товариства «Комерцій-

ний Індустріальний Банк» 03.03.2018 року прийнято рішення щодо зміни 
складу посадових осіб, а саме:

Призначити з 05.03.2018 року директора Департаменту ризик
менеджменту Голуба Андрія Васильовича (згоди на розкриття своїх пас-
портних даних посадова особа не надала) членом Правління АТ «КІБ». 

Часткою у статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа призна-
чена на посаду безстроково.

Останні п'ять років обіймав наступні посади:
лютий 2013  червень 2014 начальник управління кредитних ризиків 

ПАТ «Банк ПЕРШИЙ»;
серпень 2014  липень 2015 начальник управління кредитного порт-

фелю, начальник управління кредитного – інвестиційного портфелю 
АТ  «Златобанк»;

липень 2015  вересень 2015 начальник відділу аналізу кредитних ри-
зиків ПАТ Банк «Контракт»; 

вересень 2015  вересень 2015 начальник управління ризику та ком-
лаєнсу ПАТ «Інтеграл – банк»;

грудень 2015  жовтень 2017 заступник директора Департаменту ана-
лізу та ризиків ПАТ «ПІБ»;

жовтень 2017 – по т.ч. заступник директора Департаменту ризик
менеджменту, директор Департаменту ризикменеджменту АТ «КІБ».

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

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

2. Голова Правління  Кізяк Р.М.
05.03.2018

ПУбЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІйНИй ІНДУСТРІАЛЬНИй бАНК»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Турбоатом»; 

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 05762269;
3. Місцезнаходження: просп. Московський, 199, м. Харків, 61037;
4. Міжміський код, телефон та факс: тел. (057) 3492292, факс (057) 

3492171;
5. Електронна поштова адреса: office@turboatom.com.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.turboatom.com.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким на-

лежить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства.
ІІ. Текст повідомлення

За даними пререліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове пові-
домлення про проведення загальних зборів ПАТ «Турбоатом» станом на 
01.03.2018 р., отриманого Товариством 06.03.2018 р. від Публічного акціо-

нерного товариства «Національний депозитарій України», Товариство має 
акціонера якому належить 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товари-
ства, а саме: 

Акціонер, юридична особа Biscone Limited, (код 177386, місцезнахо-
дження: Karaiskaki, city house, буд. 6, оф. Р.С. 3032, Limassol (Кіпр)). Воло-
дів пакетом акцій 23 651 181 шт. простих іменних акцій, розмір частки 
5,597958% від загальної кількості акцій та 5,625861% від кількості голосую-
чих акцій. Станом на 01.03.2018 р. кількість акцій становить 23 651 181 шт. 
простих іменних акцій, розмір частки 5,597958% від загальної кількості ак-
цій та 5,625758 від кількості голосуючих акцій.

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

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

2. Генеральний директор _________________  В.Г. Суботін 
М.П.

07.03.2018 р.

ПУбЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТУРбОАТОМ»
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Додаток № 1 
Повідомлення про проведення річних Загальних зборів

публічного акціонерного товариства «Конструкторське бюро 
коксохімічного машинобудування» 

84122, Донецька обл. м. Слов’янськ, б. Пушкіна, 10
РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА ВІДБУДУТЬСЯ

13 квітня 2018 року о 13.30 за місцем знаходження товариства за 
адресою: 84122, Донецька обл., м. Слов’янськ, б. Пушкіна, 10 (у 
конференц-залі Товариства кім. № 213 2 поверх) 

Реєстрація акціонерів для участі у річних Загальних зборах буде здій-
снюватися у день проведення зборів за вищевказаною адресою: початок 
реєстрації о 12.00, закінчення реєстрації  13.00

Реєстрація Акціонерів (їх представників) для участі у Загальних Збо-
рах проводитиметься на підставі переліку акціонерів, які мають право на 
участь у Загальних Зборах, складеного в порядку, передбаченому зако-
нодавством про депозитарну систему, станом на 24 годину за 3 (три) 
робочих дні до дня проведення Загальних Зборів, тобто на 24 годину 
09 квітня 2018 року.

ПУбЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОНСТРУКТОРСЬКЕ бЮРО КОКСОХІМІЧНОГО МАШИНОбУДУВАННЯ»

Шановний акціонере!
13 квітня 2018 року о 15-00 за адресою: м. Івано-Франківськ,  

вул. Академіка Сахарова, буд. 23 корпус 7, 3 (третій) поверх, (зал 
засідань правління Товариства) відбудуться річні загальні збори 
Публічного акціонерного товариства «ІваноФранківський завод 
«Промприлад» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 05782912, 
місцезнаходження – 76000, ІваноФранківська обл., м. ІваноФранківськ, 
вул. Академіка Сахарова, буд. 23) (далі – «Товариство»). Пропонується 
наступний проект порядку денного:

1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів.
2. Про схвалення рішення Наглядової ради про затвердження порядку 

та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах. 
3. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів.
4. Звіт Правління про фінансовогосподарську діяльність Товариства за 

2017 рік.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
7. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
8. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
9. Про розподіл прибутку (покриття збитку) Товариства за 2017 рік.
10. Про затвердження планів Товариства на 2017 рік. 
11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
12. Про зміну типу Товариства.
13. Про внесення змін до Статуту Товариства.
Адреса власного вебсайту, на якому розміщено інформацію з проекта-

ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://www.prylad.com

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
значених загальних зборах Товариства, є 06 квітня 2018 року (станом на  
24 годину).

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів Товариства та в день їх проведення ак-
ціонери мають право ознайомитися з матеріалами, що стосуються внесе-
них до порядку денного питань, за адресою: 76000, ІваноФранківська обл., 
м. ІваноФранківськ, вул. Академіка Сахарова, буд. 23 корпус 7, 3 (третій) 
поверх, (зал засідань правління Товариства) в робочі дні з 0800 до 1700 
або надіславши запит на електронну адресу ifprylad@ukr.net. Посадовою 
особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми, є Голова правління – Колісник Вячеслав Іванович.

Станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається по-
відомлення про проведення загальних зборів загальна кількість акцій Това-
риства становить 47922 штук, із них 42414 штук голосуючих акцій.

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

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а та-
кож щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вно-
сяться з урахуванням вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товари-
ства» не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів 
Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше 
ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Реєстрація учасників зборів здійснюється 13 квітня 2018 року з 14.30 до 
14.50. Для участі у зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі 
документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – та-
кож довіреність. 

Довіреність, згідно із якою представнику надано повноваження прий
мати участь та голосувати на загальних зборах, має бути видана відпо-
відно до вимог чинного законодавства України та може містити завдання 

щодо голосування – як і за яке (проти якого) рішення з питання порядку 
денного загальних зборів потрібно голосувати. Під час голосування на за-
гальних зборах представник має голосувати так, як передбачено у дові-
реності завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить за-
вдання щодо голосування, представник голосує на загальних зборах на 
свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність з повноваженнями на 
участь та голосування на загальних зборах декільком своїм представни-
кам. Акціонер має право у будь–який час відкликати чи замінити свого 
представника на загальних зборах. Видача довіреності з повноваження-
ми на участь та голосування на загальних зборах не виключає право 
участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість 
свого представника.

Довідки за телефоном: (0342) 750592.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

ПАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад» 
(ідентифікаційний код – 05782912) за 2016 рік (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попере-

дній
Усього активів 12709 14917
Основні засоби (за залишковою вартістю) 5475 4156
Запаси 5252 4614
Сумарна дебіторська заборгованість 1820 1562
Гроші та їх еквіваленти 114 109
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

(3013) 1457

Власний капітал 5055 9525
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

4792 4792

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 175 175
Поточні зобов’язання і забезпечення 7479 5217
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток) 

(3945) (2231)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 47922 47922
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн) 

(82,32127) (46,55482)

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад» 

(ідентифікаційний код – 05782912) за 2017 рік (тис. грн.)
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 14099 12610
Основні засоби (за залишковою вартістю) 4986 5376
Запаси 6735 5252
Сумарна дебіторська заборгованість 1971 1820
Гроші та їх еквіваленти 295 114
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

1297 (3112)

Власний капітал 9365 4956
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

4792 4792

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 175 175
Поточні зобов’язання і забезпечення 4559 7479
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток) 

4409 (3945)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 47922 47922
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн) 

92,00367 (82,32127)

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова правління 
ПАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад»          В.І. Колісник 

ПУбЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИй ЗАВОД «ПРОМПРИЛАД»
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Акціонерам для реєстрації та участі у зборах при собі необхідно мати 
паспорт або документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів  
паспорт або документ, що посвідчує особу, та належним чином оформ-
лену довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах 
акціонерів. Довіреність на право участі та голосування на Загальних збо-
рах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими по-
садовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчу-
ватися депозитарною установою у встановленому Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на 
право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної 
особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її 
установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Това-
риства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, 
порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти 
якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загаль-
них зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено 
завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання 
щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування 
на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіре-
ність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком сво-
їм представникам.

Акціонер має право у будьякий час відкликати чи замінити свого 
представника на Загальних зборах. Надання довіреності на право участі 
та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих 
Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого пред-
ставника.

Проект порядку денного загальних зборів
(перелік питань, які виносяться на голосування) 

1. Про обрання лічильної комісії. Про обрання голови та секретаря 
Загальних зборів. 

Проект рішення: 
Обрати членами лічильної комісії Загальних зборів ПАТ «КБ Коксохім-

маш» 13.04.2018 року: Садову Тетяну Володимирівну, Ямполець Юлію 
Юріївну, Єрошенко Людмилу Леонідівну. Голова обирається рішенням 
лічильної комісії

Обрати Головою Загальних зборів ПАТ «КБ Коксохіммаш» 13.04.2018 
року: Корнієнко Оксану Сергіївну. Секретарем загальних зборів ПАТ «КБ 
Коксохіммаш» 13.04.2018 року: Дегтярьову Наталію Аркадіївну 

2. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів. 
Проект рішення: 
Затвердити наступний регламент проведення Загальних зборів 

ПАТ  «КБ Коксохіммаш» 13.04.2018 року: По питанням 38порядку ден-
ного час доповіді до 5 хв. По іншим питанням порядку денного час допо-
віді до 3 хв. Виступи по обговоренню доповідей до 5 хв. Загальні збори 
планується провести за 1 годину 30 хвилин без перерви. Голосування з 
питань порядку денного відбувається з використанням бюлетенів для го-
лосування. З питань 10, 11 прийняття рішення відбувається шляхом ку-
мулятивного голосування, з інших питань – шляхом простого голосуван-
ня. Заявки на виступи по питанням порядку денного подавати 
секретареві зборів письмово. 

3. Про схвалення значних правочинів укладених ПАТ «КБ Коксохім-
маш» 

Проект рішення:
Схвалити значні правочини, які були укладені між ПАТ «КБ Коксохім-

маш» та:
 ВЕС (Індія) договір № DECKBKMBSPCOB21 від12.06.2017 р. на 

інжинірингові послуги. 
 Magagrad LTD (Польща) договір № ENG/BSP/COB5/47 від 

21.08.2017 р. На інжинірингові послуги з розробки креслень категорії «ЯК 
ПОБУДОВАНО» для КБ № 5 BSP.

4. Про розгляд звіту правління за 2017 рік та затвердження заходів за 
результатами його розгляду. 

Проект рішення 
Затвердити звіт правління за 2017 рік та заходи за результатами роз-

гляду звіту. 
5. Про розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та затвердження за-

ходів за результатами його розгляду.
Проект рішення 
Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік та заходи за результата-

ми розгляду звіту. 
6. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів 

за результатами його розгляду.
Проект рішення з питання 6 порядку денного загальних зборів буде 

розмішено на власному вебсайті Товариства після надходження висно-
вку зовнішнього аудиту.

7. Про затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2017 рік. 
Проект рішення 

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017 рік. 
8. Про затвердження річного звіту за 2017 рік.
Проект рішення 
Затвердити річний звіт ПАТ «КБ Коксохіммаш» за 2017 рік. 
9. Про затвердження розподілу прибутку та збитків Товариства за 

2017 рік з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством 
України. 

Проект рішення 
У зв’язку з наявністю непокритих збитків від господарської діяльності 

за звітний період у сумі 1588 тис. грн. – прибуток для розподілу відсутній. 
Покриття збитків провести за рахунок прибутків наступних періодів. 

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядо-
вої ради ПАТ «КБ Коксохіммаш».

11. Обрання членів Наглядової ради. Затвердження умов цивільного
правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради. 
Встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради. Обрання 
особи, яка уповноважується на підписання цивільноправових договорів 
з членами Наглядової ради. 

Проекти рішень з питань 1011 порядку денного Загальних зборів бу-
дуть розмішені на власному вебсайті Товариства після надходження 
пропозицій від акціонерів Товариства. 

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених 
до порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій 
статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщено на 
власному вебсайті Товариства за адресою: kbkxmkbk.com

Акціонери мають права ознайомитися з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного, з формою бюлетеня 
для голосування, а також надавати Товариству письмові запитання щодо 
питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів за 
місцезнаходженням Товариства: 84122, Донецька обл., м. Слов’янськ, 
б. Пушкіна, 10 в технічній бібліотеці ПАТ «КБ Коксохіммаш» в робочі дні 
з 9.00 до 12.00 годин. А в день проведення Загальних зборів — в місті їх 
проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціоне-
рів із зазначеними документами є Синицька Г.В. Телефон для довідок 
+380676948233 

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного, не пізніше ніж за 20 днів до дати про-
ведення 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 пода-
ється в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціо-
нера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, 
змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Зміни до проекту 
порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення 
нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство 
не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або 
проектів рішень. У разі внесення змін до проекту порядку денного За-
гальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення 
Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вру-
чає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі 
пропозицій акціонерів.

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

Найменування показника Період 
2016 2017*

Усього активів 2420 2708
Основні засоби 1232 1170
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 8 282
Сумарна дебіторська заборгованість 927 488
Грошові кошти та їх еквіваленти 23 460
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1828 1588
Власний капітал 395 635
Статутний капітал 1944 1944
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 2025 2073
Чистий прибуток (збиток) 0,01003 0,03331
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7776180 7776180
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 40 38

* Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським 
висновком, буде надана на Загальних зборах Товариства. 

Достовірність інформації підтверджую
Наглядова рада 

ПАТ «Кб Коксохіммаш» 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ №112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ»
2. Код за ЄДРПОУ 01413767
3. Місцезнаходження 87515 м. Маріуполь вул. Євпаторійська, буд.49
4. Міжміський код, телефон та факс 0629-41-01-86; 067-621-16-51 

ф.0629-53-01-15
5. Електронна поштова адреса su-112@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет su112.com.ua
7. Вид особливої інформації Прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення 

1).05.03.2018р. Наглядовою радою ПрАТ «СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУК-
ЦІЯ» (протокол №21) відповідно до ст.70 ЗУ «Про акціонерні товариства» та 
відповідно до рішення Загальних зборів Товариства (протокол №26 від 
21.04.17р.), якими надано попереднє схвалення значних правочинів період 
з 21.04.2017р. по 21.04.2018р, прийнято рішення про надання згоди Дирек-
тору ПрАТ «СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» на вчинення від імені ПрАТ 
«СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» з ТОВ «МЕТІНВЕСТ ІНЖИНІРИНГ» (Ген-
підрядник) значного правочину, а саме додаткові угоди до Договору субпі-
дряду на виконання додаткових робіт з монтажу металевих конструкцій та 
обладнання на суму не більше 146 280,72грн.(у т.ч. ПДВ) та загальною су-

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ №112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ»

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОРІС» (Код ЄДРПОУ 

22000319, місцезнаходження: Україна, 87525, Донецька обл., м. Маріу-
поль, пр. Нахімова, буд. 196 (1 поверх, офіс) повідомляє, що: 27 квітня 
2018р. о 10:00 годині відбудуться річні Загальні збори акціонерів Това-
риства (далі – Загальні збори) за адресою: Україна, 87525, Доне-
цька обл., м. Маріуполь, пр. Нахімова, буд. 196 (1 поверх, офіс).

Реєстрація акціонерів (або представників акціонерів) для участі у 
зборах здійснюється за місцем проведення річних Загальних зборів 
(Україна, 87525, Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Нахімова, буд. 196 
(1  поверх, офіс) з 9:00 год. до 9 год. 45 хв. Для реєстрації акціонерам 
необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіре-
ність, оформлену відповідно до законодавства України. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річ-
них Загальних зборах є 23 квітня 2018 року, станом на 24 годину.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ
(ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО):

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припи-
нення їх повноважень.

2. Обрання робочих органів Загальних зборів. Прийтяття рішень з 
питань порядку проведення річних Загальних зборів.

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017р., затверджен-
ня заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту.

4. Розгляд звіту Ревізійної комісії за результатами фінансово
господарської діяльності Товариства за 2017р. Затвердження висновків 
Ревізійної комісії за 2017р. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту.

5. Розгляд звіту Виконавчої дирекції за результатами фінансово
господарської діяльності Товариства за 2017р., затвердження заходів за 
результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту.

6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017р. та затвердження 
заходів за результатами його розгляду.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017р.
8. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2017р. 
9. Затвердження розміру річних дивідендів за 2017р., дати складення 

переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та 
строк їх виплати. 

10. Затвердження Бізнесплану ПРАТ «ДОРІС» на 2018р. 
Порядок ознайомлення акціонерів Товариства або їх представ-

ників з матеріалами, пов’язаними з питань порядку денного За-
гальних зборів. 

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів 
до дати проведення зборів (включно) акціонери або їх представники (за 
відповідною довіреністю) за письмовим запитом мають можливість 
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, за адресою: 87525, Донецька обл., м. Маріуполь, 
пр. Нахімова, буд. 196 (1 поверх, офіс) у робочі дні (з понеділка по 
п’ятницю включно), робочий час з 9:00 до 17:00 години.

Письмовий запит щодо ознайомлення з документами повинен місти-
ти прізвище, ім’я по батькові (або найменування) акціонера, адресу міс-
ця проживання (місцезнаходження), а в день проведення Загальних 
зборів без подання письмового запиту – у місці проведення Загальних 
зборів, з 9:00 до 10:00 години.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів 
з документами – Данилов В.І. Довідки за телефоном: (0629) 527970.

Пропозиції акціонерів. Кожен акціонер має право внести пропозиції 
щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів 
письмово, у тому числи направлені рекомендованим листом поштою за 
адресою: 87525, Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Нахімова, буд.196 
(1  поверх, офіс). Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати 

проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань 
до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з 
цих питань. 

Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів подається в 
письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, 
який її вносить, кількість, типу та/або класу належить йому акцій, змісту 
пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Рішення Наглядової ради Товариства про зміни в порядку денному 
Загальних зборів доводяться до відома акціонерів не пізніше, ніж за 
10  днів до Загальних зборів в порядку, передбаченому Статутом Това-
риства, якщо інше не передбачено законодавством.

Інформація з проектами рішень щодо питань, включених до проекту 
порядку денного розміщена на сайті Товариства в мережі Інтернет за 
посиланням http://www.doris.ua/other/report/emitent/index.html

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіре-
ністю. 

Кожен акціонер має право приймати участь та голосувати у Загаль-
них зборах особисто або надати довіреність представнику. Довіреність 
на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчувати-
ся депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особа-
ми, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодав-
ством порядку. 

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від 
імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповно-
важеною на це її установчими документами. Довіреність на право участі 
та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голо-
сування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із за-
значенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосува-
ти. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник 
вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій роз-
суд. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосуван-
ня на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має 
право у будьякий час відкликати чи замінити свого представника на За-
гальних зборах.

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 
підприємства

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

звітний 
2017р.

попередній
2016р. 

Усього активів 6582 6665
Основні засоби (за залишковою вартістю) 5709 5721
Запаси 104 81
Сумарна дебіторська заборгованість 427 444
Гроші та їх еквіваленти 264 244
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

3878 3599

Власний капітал 4212 3934
Зареєстрований (пайовий/статуний) капітал 283 283
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 250 216
Поточні зобов’язання і забезпечення 2120 2514
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

336 289

Середньорічна кількість акцій (шт.) 11335 11335
Чистий прибуток (збиток) на одну акцію (грн) 0,03 -

Голова Наглядової ради  А.Л. бабосюк

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОРІС»
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мою за договору субпідряду 16 166 280,72грн(у т.ч. ПДВ). Строк виконання 
робіт за додатковими угодами за графіком к договору; 

предмет правочину є Договір субпідряду з додатковими угодами на виконан-
ня робіт з монтажу металевих конструкцій та обладнання по об’єкту «Рекон-
струкція систем газоочистки агломашин №112(зона охолодження) та рекон-
струкція застарілих систем газоочистки агломашин №712 (зона спікання) на 
ПрАТ «ММК ім. Ілліча» та строком дії договору з 25.04.2017р до 31.12.2018р. 

ринкова вартість послуг, що є предметом правочину, визначена відповід-
но до законодавства становить 16 166,0тис.грн.;

вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті станом на 31.12.2017р. становить 35 334,0тис.грн;

співвідношення ринкової вартості послуг, що є предметом правочину, до 
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у 

відсотках) – 45,7520%; 
Статутом ПрАТ «СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» не визначені додат-

кові критерії для віднесення правочину до значного правочину, що не перед-
бачені законодавством.

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

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

2.
Директор Проценко В.І

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
06/03/18
(дата) 

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРНОПІЛЬАВТО» 

(іден тифікаційний код – 05441074) (надалі – Товариство), місцезнахо-
дження якого: Україна, 46022, Тернопільська область, м. Тернопіль, 
вул. Довженка, 6, повідомляє про проведення річних Загальних зборів 
акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 
26.02.2018року, призначених на13.04.2018 року о 10:00 годиніза 
адресою: Україна, 46022, Тернопільська область, м. Тернопіль, 
вул. Довженка, 6, кабінетб/н Генерального директора, з наступним 
проектом порядку денного (переліком питань, що виносяться на 
голосування):

1. Про обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів ак-
ціонерів Товариства.

2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних Зборів акціо-
нерів Товариства.

3. Про затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів 
акціонерів Товариства.

4. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
5. Про затвердження звіту Ревізійної Комісії Товариства за 2017 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінан-

сової звітності Товариства за 2017 рік.
7. Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за 

підсумками діяльності Товариства у 2017 році.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиня-

тися Товариством протягом року.
9. Про припинення повноважень та діяльності Ревізійної комісії То-

вариства.
10. Про визнання Положення про Ревізійну комісію Товариства та-

ким, що втратило чинність.
11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товари-

ства.
12. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шля-

хом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції 
Статуту Товариства.

13. Про визначення уповноваженої особи на підписання нової ре-
дакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації 
Статуту.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
Товариства (тис. грн.)

Найменування показника Період 
звітний попередній 

Усього активів 16 713 15 802
Основні засоби (за залишковою вартістю) 9 021 8 998
Запаси 3 111 1 654
Сумарна дебіторська заборгованість 893 445
Гроші та їх еквіваленти 504 1 378
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

5 050 4 720

Власний капітал 13 905 13 575
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

8 852 8 852

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 2 808 2 227
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

330 697

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

0,55920 1,18109

Середньорічна кількість акцій (шт.) 590 134 590 134

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
річних Загальних зборах акціонерів – 06.04.2018 року.

Адреса власного вебсайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного, а також інформація, зазначена в ч. 4 ст. 35 ЗУ «Про акціонер-
ні товариства»: http://ternopilavto.ukravto.ua. 

Порядок участі та голосування на річних Загальних зборах за 
довіреністю:

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних За-
гальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстра-
ції  – о 9:00 год.; закінчення реєстрації  о 9:45 год.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних 
Загальних зборах акціонерів необхідно надати:

 акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);
 представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу 

(паспорт) та довіреність для участі в річних Загальних зборах акціоне-
рів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридич-
них осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про при-
значення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної 
особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія 
статуту акціонера – юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних 
зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або інши-
ми посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може 
посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національ-
ною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність 
на право участі та голосування на річних Загальних зборах від імені 
юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповнова-
женою на це її установчими документами.

Внесення пропозицій до проекту порядку денного річних За-
гальних зборів: 

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерного 
товариства  не пізніше ніж за 20 днів до дати їх проведення, а також 
щодо нових кандидатів до складу органів товариства  не пізніше ніж 
за 7 днів до дати їх проведення річних Загальних зборів. Пропозиції 
щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні 
містити відповідні проекти рішень з цих питань. 

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

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріа-
лами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до 
річних Загальних зборів акціонерів:

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за міс-
цезнаходженням Товариства: Україна, 46022, Тернопільська область, 
м. Тернопіль, вул. Довженка, 6, кабінет б/н Генерального директора, 
до дати проведення річних зборів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 
10:00 до 17:00 та в день проведення річних Загальних зборів акціоне-
рів за адресою: Україна, 46022, Тернопільська область, м. Тернопіль, 
вул. Довженка, 6, кабінет б/н Генерального директора. Посадова осо-
ба, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми  – Генеральний директор Олексів Сергій Володимирович. Контак-
тна особа – Кантелюк ТомашТеодор Юрійович. Довідки за телефоном: 
(067) 5508611.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор  Олексів Сергій Володимирович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРНОПІЛЬАВТО»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №48, 12 березня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

24

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ВЗУТТЯ"

33023, Рівненська область, м. Рівне, вул. Орлова 2 повідомляє про
скликання загальних зборів акціонерів 25 квітня 2018 року об 11 годині.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Вибори голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту зборів.
4. Звіт правління.
5. Звіт наглядової ради.
6. Звіт ревізійної комісії.
7. Затвердження річної фінансової звітності. 
8. Визначення порядку розподілу прибутку.
9. Надання попередньої згоди на вчинення значного правочину, а саме:

на майновий комплекс будівель і земельної ділянки, кадастровий
№5610100000:01:028:0575, загальною площею 0,5354 га, цільове призна-
чення: для обслуговування будівель і споруд.

Місце проведення загальних зборів: 33023, Рівненська область, м.

Рівне, вул. Орлова 2, каб. № 1. Реєстрація учасників зборів: 25 квітня 2018
р.з 10.00 год. до 10.45 год. за місцем проведення зборів згідно з переліком
акціонерів станом на  19 квітня  2018 року. При реєстрації необхідні мати до-
кумент, що посвідчує особу учасника зборів. Відкриття зборів: 25 квітня 2018
року о 11-00 годині. Ознайомлення з матеріалами зборів - особисто в бух-
галтерії підприємства (каб. № 2) щоденно з 9.00 до 16-00 год. В день про-
ведення загальних зборів - за місцем їх проведення. Відповідальна особа
- голова правління. Представники акціонерів приймають участь в зборах
на загальних підставах. Порядок голосування визначається довіреністю.
Товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові
відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до
проекту порядку денного. Кожний акціонер має право внести пропозиції
щодо питань, включених до проекту порядку денного. Пропозиції вносять-
ся не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Пропо-
зиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсот-
ків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту по-
рядку денного. Загальна кількість акцій - 654 шт.  Голосуючих акцій  588 -
шт.  Адреса веб-сайту: www.vzytta.pat.ua. Телефон для довідок: (0362) 63-
59-30.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕН-
ТРАЛЬ".

2. Код за ЄДРПОУ: 00130820.
3. Місцезнаходження : Україна, Дніпропетровська обл., Заводський р-н,

м. Кам'янське, вул. Заводська, буд. 2, 51925.
4. Міжміський код, телефон та факс: (0569) 550033
5. Електронна поштова адреса: dtec@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: ddtec.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
II. Текст повідомлення

Наказом Фонду державного майна України "Про склад ревiзiйної комiсiї
приватного акцiонерного товариства "Днiпровська теплоелектроцентраль"
вiд 05.03.2018р. № 354 уповноважено на представництво iнтересiв Фонду
державного майна України (Член Ревізійної комісії -  акціонер товариства -
юридична особа) в складi Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "ДНIПРОВСЬКА ТЕЦ"
Резніченко Аллу Володимирiвну в.о. начальника фiнансово-економiчного
монiторингу Управлiння фiнансового планування та фiнансово-економiч-
ного монiторингу господарської дiяльностi Департаменту планування i мо-
нiторингу фiнансово-господарської дiяльностi та з питань банкрутства
Фонду державного майна України.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливi та посадовi злочи-
ни не має, акцiями Товариства не володiє. Посадову особу уповноважено
на представництво iнтересiв Фонду державного майна України в складi Ре-

вiзiйної комiсiї строком на три роки, до прийняття рiшення Загальними збо-
рами Товариства, щодо змiн (припинення повноважень) членiв Ревiзiйної
комiсiї Товариства.

Рiк народження -1971. Освiта: вища, закiнчила Київський полiтехнiчний
iнститут в 1994 роцi, iнженер - системотехнiк, НАДУ при Президентовi Ук-
раїни в 2009 роцi, магiстр державного управлiння.

Стаж роботи: 29 рокiв. Паспортних даних посадовою особою не надано.
Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв: 
жовтень 2013 року - липень 2015 року - головний спецiалiст вiддiлу ор-

ганiзацiї роботи з державними пiдприємства Управлiння з питань рефор-
мування власностi Департаменту планування процесiв приватизацiї та ре-
формування власностi Фонду державного майна України;

липень 2015 року - сiчень 2018 року - головний спецiалiст вiддiлу фiнан-
сового планування Управлiння фiнансового планування та фiнансово-еко-
номiчного монiторингу господарської дiяльностi Департаменту планування
i монiторингу фiнансово-господарської дiяльностi та з питань банкрутства
Фонду державного майна України;

з сiчня 2018 року - в. о. начальника вiддiлу фiнансово-економiчного мо-
нiторингу Управлiння фiнансового планування та фiнансово-економiчного
монiторингу господарської дiяльностi Департаменту планування i монiто-
рингу фiнансово-господарської дiяльностi та з питань банкрутства Фонду
державного майна України.

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

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

2. Генеральний директор ПрАТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" Є.Ю.Вітютін
06.03.2018р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"САРНИФАРМАЦІЯ"

Рівненська обл., м. Сарни, вул. Ярослава Мудрого, 5, повідомляє про
скликання чергових загальних зборів акціонерів 27 квітня 2018 року об 11
год.

Проект порядку  денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Вибори голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту зборів.
4. Звіт директора.
5. Звіт наглядової ради.
6. Затвердження річного звіту.
7. Про розподіл чистого прибутку Товариства за 2017 рік, нарахування

та виплату дивідендів.
8. Переобрання наглядової ради.
9. Внесення змін до статуту.
Місце проведення зборів: Рівненська обл. м. Сарни, вул. Ярослава

Мудрого, 5 в приміщенні аптеки № 6, кімната № 3.
Реєстрація учасників зборів: 27 квітня 2018 р.з 10.00 год. до 10.45 год. за

місцем проведення зборів згідно з переліком акціонерів станом на 23 квітня
2018 року. При реєстрації необхідні мати документ, що посвідчує особу
учасника зборів. Відкриття зборів: 27 квітня 2018 р. об 11 год. Ознайомлен-
ня з матеріалами зборів - особисто в бухгалтерії підприємства (каб. № 2)
щоденно з 9.00 до 10-00 год. В день проведення загальних зборів - за міс-
цем їх проведення. Відповідальна особа - директор. Представники акціоне-
рів приймають участь в зборах на загальних підставах. Порядок голосуван-
ня визначається довіреністю. Товариство до початку загальних зборів зо-
бов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів
щодо питань, включених до проекту порядку денного. Кожний акціонер має
право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку ден-
ного, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства. Пропо-
зиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних збо-
рів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім
днів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або біль-
ше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до
проекту порядку денного. Загальна кількість акцій - 705651 шт. Голосуючих
акцій 660106 - шт.  Адреса веб-сайту: www.sarnyfarmaciya.pat.ua. Довідки за
телефоном: (03655) 3-20-03, 3-27-75, 0975071226.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ВЗУТТЯ"

33023, Рівненська область, м. Рівне, вул. Орлова 2 повідомляє про
скликання загальних зборів акціонерів 25 квітня 2018 року об 11 годині.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Вибори голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту зборів.
4. Звіт правління.
5. Звіт наглядової ради.
6. Звіт ревізійної комісії.
7. Затвердження річної фінансової звітності. 
8. Визначення порядку розподілу прибутку.
9. Надання попередньої згоди на вчинення значного правочину, а саме:

на майновий комплекс будівель і земельної ділянки, кадастровий
№5610100000:01:028:0575, загальною площею 0,5354 га, цільове призна-
чення: для обслуговування будівель і споруд.

Місце проведення загальних зборів: 33023, Рівненська область, м.

Рівне, вул. Орлова 2, каб. № 1. Реєстрація учасників зборів: 25 квітня 2018
р.з 10.00 год. до 10.45 год. за місцем проведення зборів згідно з переліком
акціонерів станом на  19 квітня  2018 року. При реєстрації необхідні мати до-
кумент, що посвідчує особу учасника зборів. Відкриття зборів: 25 квітня 2018
року о 11-00 годині. Ознайомлення з матеріалами зборів - особисто в бух-
галтерії підприємства (каб. № 2) щоденно з 9.00 до 16-00 год. В день про-
ведення загальних зборів - за місцем їх проведення. Відповідальна особа
- голова правління. Представники акціонерів приймають участь в зборах
на загальних підставах. Порядок голосування визначається довіреністю.
Товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові
відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до
проекту порядку денного. Кожний акціонер має право внести пропозиції
щодо питань, включених до проекту порядку денного. Пропозиції вносять-
ся не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Пропо-
зиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсот-
ків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту по-
рядку денного. Загальна кількість акцій - 654 шт.  Голосуючих акцій  588 -
шт.  Адреса веб-сайту: www.vzytta.pat.ua. Телефон для довідок: (0362) 63-
59-30.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕН-
ТРАЛЬ".

2. Код за ЄДРПОУ: 00130820.
3. Місцезнаходження : Україна, Дніпропетровська обл., Заводський р-н,

м. Кам'янське, вул. Заводська, буд. 2, 51925.
4. Міжміський код, телефон та факс: (0569) 550033
5. Електронна поштова адреса: dtec@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: ddtec.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
II. Текст повідомлення

Наказом Фонду державного майна України "Про склад ревiзiйної комiсiї
приватного акцiонерного товариства "Днiпровська теплоелектроцентраль"
вiд 05.03.2018р. № 354 уповноважено на представництво iнтересiв Фонду
державного майна України (Член Ревізійної комісії -  акціонер товариства -
юридична особа) в складi Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "ДНIПРОВСЬКА ТЕЦ"
Резніченко Аллу Володимирiвну в.о. начальника фiнансово-економiчного
монiторингу Управлiння фiнансового планування та фiнансово-економiч-
ного монiторингу господарської дiяльностi Департаменту планування i мо-
нiторингу фiнансово-господарської дiяльностi та з питань банкрутства
Фонду державного майна України.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливi та посадовi злочи-
ни не має, акцiями Товариства не володiє. Посадову особу уповноважено
на представництво iнтересiв Фонду державного майна України в складi Ре-

вiзiйної комiсiї строком на три роки, до прийняття рiшення Загальними збо-
рами Товариства, щодо змiн (припинення повноважень) членiв Ревiзiйної
комiсiї Товариства.

Рiк народження -1971. Освiта: вища, закiнчила Київський полiтехнiчний
iнститут в 1994 роцi, iнженер - системотехнiк, НАДУ при Президентовi Ук-
раїни в 2009 роцi, магiстр державного управлiння.

Стаж роботи: 29 рокiв. Паспортних даних посадовою особою не надано.
Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв: 
жовтень 2013 року - липень 2015 року - головний спецiалiст вiддiлу ор-

ганiзацiї роботи з державними пiдприємства Управлiння з питань рефор-
мування власностi Департаменту планування процесiв приватизацiї та ре-
формування власностi Фонду державного майна України;

липень 2015 року - сiчень 2018 року - головний спецiалiст вiддiлу фiнан-
сового планування Управлiння фiнансового планування та фiнансово-еко-
номiчного монiторингу господарської дiяльностi Департаменту планування
i монiторингу фiнансово-господарської дiяльностi та з питань банкрутства
Фонду державного майна України;

з сiчня 2018 року - в. о. начальника вiддiлу фiнансово-економiчного мо-
нiторингу Управлiння фiнансового планування та фiнансово-економiчного
монiторингу господарської дiяльностi Департаменту планування i монiто-
рингу фiнансово-господарської дiяльностi та з питань банкрутства Фонду
державного майна України.

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

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

2. Генеральний директор ПрАТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" Є.Ю.Вітютін
06.03.2018р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"САРНИФАРМАЦІЯ"

Рівненська обл., м. Сарни, вул. Ярослава Мудрого, 5, повідомляє про
скликання чергових загальних зборів акціонерів 27 квітня 2018 року об 11
год.

Проект порядку  денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Вибори голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту зборів.
4. Звіт директора.
5. Звіт наглядової ради.
6. Затвердження річного звіту.
7. Про розподіл чистого прибутку Товариства за 2017 рік, нарахування

та виплату дивідендів.
8. Переобрання наглядової ради.
9. Внесення змін до статуту.
Місце проведення зборів: Рівненська обл. м. Сарни, вул. Ярослава

Мудрого, 5 в приміщенні аптеки № 6, кімната № 3.
Реєстрація учасників зборів: 27 квітня 2018 р.з 10.00 год. до 10.45 год. за

місцем проведення зборів згідно з переліком акціонерів станом на 23 квітня
2018 року. При реєстрації необхідні мати документ, що посвідчує особу
учасника зборів. Відкриття зборів: 27 квітня 2018 р. об 11 год. Ознайомлен-
ня з матеріалами зборів - особисто в бухгалтерії підприємства (каб. № 2)
щоденно з 9.00 до 10-00 год. В день проведення загальних зборів - за міс-
цем їх проведення. Відповідальна особа - директор. Представники акціоне-
рів приймають участь в зборах на загальних підставах. Порядок голосуван-
ня визначається довіреністю. Товариство до початку загальних зборів зо-
бов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів
щодо питань, включених до проекту порядку денного. Кожний акціонер має
право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку ден-
ного, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства. Пропо-
зиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних збо-
рів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім
днів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або біль-
ше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до
проекту порядку денного. Загальна кількість акцій - 705651 шт. Голосуючих
акцій 660106 - шт.  Адреса веб-сайту: www.sarnyfarmaciya.pat.ua. Довідки за
телефоном: (03655) 3-20-03, 3-27-75, 0975071226.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРА-
ЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ТЕХНО-

ЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ",
код за ЄДРПОУ 14311577 (далі - Товариство) повідомляє про проведен-

ня річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 13 квітня 2018р. о
15 годині 00 хвилин за адресою: м. Дніпро, пр. О.Поля (пр. Кірова), буд.
46, кабінет Директора.

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 13 квітня 2018р.
з 14 годин 00 хвилин до 14 годин 45 хвилин за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на учаcть у за-
гальних зборах станом на 24 годину 06.04.2018р.

Перелік питань включених до проекту порядку денного;
1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів та зат-

вердження регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності

Товариства за 2017р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової Ради за 2017р. Прийняття рішення за наслідками

розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017р. Затвердження висновків

та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017р.
6. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2017 рік. 
7. Внесення змін до Статуту ПрАТ "УкрНДІТМ" та затвердження його в

новій редакції. Визначення осіб уповноважених на підписання нової редак-
ції Статуту Товариства та надання повноважень щодо вчинення дій,
пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту.

8. Затвердження внутрішніх положень ПрАТ "УкрНДІТМ" "Про загальні
збори акціонерів", "Про Наглядову Раду", "Про Ревізійну комісію" в новій
редакції.

9. Про  попереднє  надання згоди на вчинення  значних  правочинів,  які
можуть  вчинятися не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з  проектом
рішень  щодо  кожного  з питань, включених до проекту порядку денного, а
також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України
"Про акціонерні Товариства": http://ucap.dp.ua/14311577/. Від дати надіслан-
ня повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення за-
гальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: 49054, м.
Дніпро, пр. О.Поля (пр. Кірова), буд. 46, кімната 350 у робочі дні з 13-00 до
15-30 години. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з доку-

ментами - головний бухгалтер Малигiна Лiлiя Михайлiвна, а в день прове-
дення загальних зборів - також у місці їх проведення. Кожний акціонер має
право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку ден-
ного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до скла-
ду органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного
складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до
дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до скла-
ду органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загаль-
них зборів. Порядок реалізації акціонерами зазначених прав встановлений
ст. 36, 38 Закону України "Про акціонерні товариства", Статутом та внутріш-
німи положеннями Товариства. Для участі у загальних зборах акціонерам
необхідно мати при собі - документ, який посвідчує особу, представникам
акціонерів додатково довіреність на право участі та голосування на зборах,
оформлену згідно з чинним законодавством. Представником акціонера на
загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена
особа юридичної особи. Порядок участі та голосування на загальних збо-
рах за довіреністю: Акціонер має право видати довіреність на право участі
та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.
Участь в загальних зборах приймає той представник акціонера, довіреність
якому видана пізніше; представник вирішує всі питання щодо голосування
на загальних зборах акціонерів на свій розсуд, якщо інше не визначено в
довіреності. Телефон для довідок: (056) 373-28-84, (056) 770-49-48.

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

Найменування показника Період
Звітний Попередній

Усього активів 3058 4777
Основні засоби (за залишковою вартістю) 912 1188
Запаси 1233 1369
Сумарна дебіторська заборгованість 756 2213
Гроші та їх еквіваленти 157 3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -7251 -5517
Власний капітал -3696 -1962
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 1322 1322
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 6754 6739
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -1320 -630
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5289320 5289320
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн) -0,24956 -0,11911
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До відома акціонерів 
ПАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКМЕТАЛОПРОМ" 

(Код ЄДРПОУ 02138926, місцезнаходження: м.Дніпро, пр.Богдана
Хмельницького, б.122-А)

Повідомляємо, що річні  загальні збори акціонерів відбудуться 19 квіт-
ня  2018 року о 12-00 годині за місцезнаходженням  товариства: м.Дніп-
ро, пр.Богдана Хмельницького, б.122-А, адмінбудівля, 2-й поверх,зал
засідань.

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

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

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

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

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

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

6. Звіт та висновки ревізійної комісії, щодо фінансової звітності Това-
риства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків
ревізійної комісії.

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

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

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

11. Обрання нового члена ревізійної комісії у зв'язку з вибуттям одного
із членів.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі  у річних загальних
зборах  буде проводиться у день та за містом проведення зборів: м.Дніп-
ро, пр.Богдана Хмельницького, б.122-А, адмінбудівля, зал засідань. Поча-
ток реєстрації - 11-00, закінчення реєстрації - 11-45. Для участі в  зборах
акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів -
паспорт та довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавс-
тва. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, ви-
дана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депо-
зитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних 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 що-
до голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування,
представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах
акціонерів на свій розсуд. Дата складання переліку акціонерів, які мають
право на участь у річних загальних зборах - 24 година 13  квітня 2018 ро-
ку. Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прий-
няття рішень питань порядку денного за  адресою: м.Дніпро, пр.Богдана
Хмельницького, б.122-А, адмінбудівля,  з понеділка по п'ятницю з 10-00 до
12-00, а в день проведення зборів за місцем проведення зборів акціонерів
після надання письмового запиту до виконавчого органу. Особа, відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами з проведення

зборів -  Директор Худик М.П. Після надіслання акціонерам повідомлення
про проведення загальних зборів Товариство не має права вносити зміни
до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість оз-
найомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в по-
рядку 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. Товариство до початку загальних
зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відпо-
віді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту
порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до
дати проведення загальних зборів. Кожний акціонер має право внести про-
позиції 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 скла-
ду кожного з органів.   Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до да-
ти проведення загальних зборів  товариства, а щодо кандидатів до складу
органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загаль-
них зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку
денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.  Пропози-
ція до проекту порядку денного загальних зборів  товариства подається в
письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який
її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропо-
зиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або кла-
су акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до
складу органів товариства.  Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно
є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'яз-
ковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Адреса
веб-сайту товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень
щодо питань включених до проекту порядку денного  річних загальних збо-
рів: dmp.dp.ua. Телефон для довідок:(056) 763-10-78.    

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПАТ "Дніпропетровськметалопром" (тис.грн.)

Перелік осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загаль-
них зборів складено на 02.03.2018р

Загальна кількість акцій -70 940 100 шт
Кількість голосуючих акцій - 61426440 шт

Виконавчий орган ПАТ "Дніпропетровськметалопром"

Найменування показників Період
Звітний Попередній

Усього активів                                                        31069 29174
Основні засоби                                                      515 585
Довгострокові фінансові інвестиції                         - -
Запаси, товари                                                      27 52
Сумарна дебіторська заборгованість                     4691 3177
Грошові кошти та їх еквіваленти                            862 136
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 23752 23812
Власний капітал                                                     29330 27934
Статутний капітал                                                  3547 3547
Довгострокові зобов’язання                                   - -
Поточні зобов’язання                                             1310 1240
Чистий прибуток (збиток)                                       1471 1456
Середньорічна кількість акцій (шт.)                        70`940`100 70`940`100
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 18 19

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МАЯК" 

(33013, м. Рівне, проспект Миру, 12) повідомляє про скликання загаль-
них зборів акціонерів 17 квітня 2018 року об 11 годині.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Вибори голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту зборів.
4. Звіт директора.
5. Затвердження річного звіту. 
6. Визначення порядку розподілу прибутку.
Місце проведення загальних зборів: 33002, м. Рівне, вул. Жуковсько-

го, 39, каб. № 1.
Реєстрація учасників зборів: 17 квітня 2018 р.з 10.00 год. до 10.45 год.

за місцем проведення зборів згідно з переліком акціонерів станом на  11
квітня  2018 року. При реєстрації необхідні мати документ, що посвідчує

особу учасника зборів. Відкриття зборів: 17 квітня 2018 року о 11-00 годи-
ні.

Ознайомлення з матеріалами зборів - за місцем проведення зборів
(каб. № 1) в робочі дні з 10-00 до 12-00 год. та в день проведення загаль-
них зборів акціонерів. Відповідальна особа - директор. Представники
акціонерів приймають участь в зборах на загальних підставах. Порядок
голосування визначається довіреністю. 

Товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмо-
ві відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до
проекту порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних
зборів. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, вклю-
чених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товарис-
тва. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення за-
гальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власника-
ми 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому
включенню до проекту порядку денного.

Загальна кількість акцій - 11 900 шт. Голосуючих акцій 11 874 - шт.  
Адреса веб-сайту: www.mayak.prat.ua. Телефон для довідок: (0362) 23-

53-34. 
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПА-

САЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ"
(49024, м. Дніпро, вул. Універсальна, 10)

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів (далі
збори) 12 квітня 2018 року о 13:00 годині за адресою: м. Дніпро, вул.
Універсальна, 10, у приміщенні клубу.

Проект порядку денного (перелік питань що виносяться на голосуван-
ня) з проектами рішень (крім кумулятивного голосування) щодо цих питань.

Перше питання порядку денного: Обрання членів лічильної комісії збо-
рів.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів у
складі: Ревацького Олега Олексійовича, Панкової Євгенії Володимирівни,
Суконік Марини Юріївни.

Друге питання порядку денного: Прийняття рішення по питаннях поряд-
ку проведення зборів. Затвердження порядку та способу засвідчення бю-
летенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на
зборах.

Проект рішення: Питання порядку денного розглядати у послідовності,
викладеній у повідомленні про проведення річних Загальних зборів акці-
онерів Публічного Акціонерного Товариства "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗА-
ВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ ". Запи-
тання та пропозиції подавати у письмовому вигляді секретарю зборів, вка-
зуючи прізвище, ім'я та по-батькові акціонера (представника). Заяви прий-
маються протягом терміну обговорення відповідного питання порядку ден-
ного.

За оголошені головою зборів проекти рішень, підготовлені за пропози-
ціями Наглядової ради, кожен акціонер голосує з використанням бюлете-
нів, одержаних при реєстрації для участі у зборах. По кожному з питань ак-
ціонер відмічає своє рішення шляхом проставляння відмітки у бюлетені об-
раного ним варіанта рішення "ЗА", "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", а у випад-
ку голосування з питань порядку денного, що передбачають прийняття рі-
шення способом кумулятивного голосування вносить інформацію про роз-
поділ кількості голосів наданих йому для голосування та передає або опус-
кає бюлетень у скриньку для підрахунку голосів. Заборонити будь-яким
особам, включно учасникам зборів, здійснювати фото-, відео-, кінозйомку,
аудіо запис, стенографування, а також інші способи фіксації інформації,
що буде обговорюватися при проведенні зборів. Визнати неможливим при-
сутність на зборах представників будь-яких засобів масової інформації,
спостерігачів, інших осіб, що не є учасниками зборів (акціонерами Товарис-
тва або їх представниками), крім уповноважених осіб, що забезпечують
правопорядок у місці проведення зборів, а також осіб, які беруть участь у
роботі реєстраційної комісії, лічильної комісії або запрошених на збори
осіб. Всі інші питання, що виникають у ході проведення зборів, вирішують-
ся відповідно до вимог "Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З
РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ". 

Підписання протоколу проведення дійсних зборів доручити голові та
секретарю зборів.

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для го-
лосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на зборах: кожний
бюлетень для голосування на зборах включно бюлетені для кумулятивно-
го голосування, отриманий акціонером при реєстрації для участі у зборах,
засвідчується на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у
зборах підписом голови реєстраційної комісії в нижній частині бюлетеня із
зазначенням прізвища та ініціалів голови реєстраційної комісії.

Трете питання порядку денного: Звіт та прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту Генерального директора Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товариства
про результати діяльності Товариства у 2017 році. Визнати діяльність Гене-
рального директора у 2017 році такою, що відповідає меті та цілям діяль-
ності Товариства.

Четверте питання порядку денного: Звіт та прийняття рішення за нас-
лідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяль-
ності у 2017 році. Визнати діяльність Наглядової ради Товариства у 2017
році такою, що відповідає меті та цілям діяльності Товариства.

П'яте питання порядку денного: Звіт та прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії про результати діяль-
ності у 2017 році. Визнати діяльність Ревізійної комісії Товариства у 2017
році такою, що відповідає меті та цілям діяльності Товариства.

Шосте питання порядку денного: Затвердження річного звіту (балансу
та форм фінансової звітності) Товариства за 2017 рік. 

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства у складі: "Балансу
(Звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31 грудня 2017 року" у
валюті балансу 241 284 (двісті сорок одна тисяча двісті вісімдесят чотири)
тис. грн.; форм фінансової звітності Товариства: "Звіт про фінансові ре-
зультати (Звіт про сукупний дохід) за 2017 рік; "Звіт про рух грошових кош-

тів (за прямим методом) за 2017 рік; "Звіт про власний капітал за 2017 рік";
"Примітки до фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА
ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ" за рік, що закінчився 31.12.2017.

Сьоме питання порядку денного: Прийняття рішення про розподіл при-
бутку Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення про виплату річних диві-
дендів та затвердження їх розміру.

Проект рішення: Отриманий Товариством чистий прибуток за 2017 рік у
сумі 32 315 (тридцять дві тисячі триста п'ятнадцять) тис. грн. розподілити
наступним чином:

- на вимогу ч.1 ст.19 Закону України "Про акціонерні товариства" части-
ну чистого прибутку в сумі 8 500 (вісім тисяч п'ятсот) тис. грн. направити на
формування резервного капіталу Товариства;

- частину чистого прибутку в сумі 23 815 (двадцять три тисячі вісімсот
п'ятнадцять) тис. грн. направити на покриття накопичених збитків минулих
років.

У зв'язку з повним розподілом чистих прибутків Товариства за 2017 рік
рішення про виплату річних дивідендів не приймати, виплату дивідендів не
здійснювати.

Восьме питання порядку денного: Зміна типу товариства.
Проект рішення: Змінити тип Товариства з публічного на приватне акці-

онерне товариство.
Дев'яте питання порядку денного: Зміна та затвердження повного та

скороченого найменування Товариства у відповідності до вимог чинного
законодавства України.

Проект рішення: Затвердити нові повне та скорочене найменування То-
вариства у наступній редакції:

(1) українською мовою: повне офіційне найменування - АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО " ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА
ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ"; скорочене офіційне найменування - АТ "
ДНІПРОВАГОНРЕМБУД ".

(2) англійською мовою: повне офіційне найменування - "Dnipro Railcar
Repair and Construction Plant " Joint Stock Company; скорочене офіційне
найменування - "DNIPROVAGONREMBUD " JSC. 

Десяте питання порядку денного: Внесення змін до Статуту Товариства
шляхом викладення Статуту в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНО-
ГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВ-
НИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ", зареєстрованого Виконавчим комі-
тетом Дніпропетровської міської ради 18 квітня 2013 року, номер запису
12241050026004171, виклавши Статут у новій редакції. Затвердити нову
редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗА-
ВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ"". Уповно-
важити Генерального директора Товариства Таслицького Леоніда Яковича
на підписання нової редакції Статуту Товариства. Доручити Генеральному
директору Товариства Таслицькому Леоніду Яковичу здійснити всі заходи
щодо реєстрації Статуту  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬ-
КИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ" у
відповідності із законодавством з правом передоручення третім особам ви-
конання цих дій.

Одинадцяте питання порядку денного: Затвердження "Положення про
Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬ-
КИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ".

Проект рішення: Затвердити "Положення про Загальні збори акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА
БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ". Уповноважити Генерального
директора Товариства Таслицького Леоніда Яковича на підписання "Поло-
ження про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "
ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ
ВАГОНІВ ".

Дванадцяте питання порядку денного: Затвердження "Положення про
Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД
З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ".

Проект рішення: Затвердити "Положення про Наглядову раду АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА" ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУ-
ДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ". Уповноважити Генерального ди-
ректора Товариства Таслицького Леоніда Яковича на підписання "Поло-
ження про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА" ДНІПРОВСЬ-
КИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ "

Тринадцяте питання порядку денного: Затвердження "Положення про
Ревізійну комісію АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД
З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ".

Проект рішення: Затвердити "Положення про Ревізійну комісію АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУ-
ДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ". Уповноважити Генерального ди-
ректора Товариства Таслицького Леоніда Яковича на підписання "Поло-
ження про Ревізійну комісію АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬ-
КИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ"

Чотирнадцяте питання порядку денного: Затвердження "Положення

ПАТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД"
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПА-

САЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ"
(49024, м. Дніпро, вул. Універсальна, 10)

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів (далі
збори) 12 квітня 2018 року о 13:00 годині за адресою: м. Дніпро, вул.
Універсальна, 10, у приміщенні клубу.

Проект порядку денного (перелік питань що виносяться на голосуван-
ня) з проектами рішень (крім кумулятивного голосування) щодо цих питань.

Перше питання порядку денного: Обрання членів лічильної комісії збо-
рів.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів у
складі: Ревацького Олега Олексійовича, Панкової Євгенії Володимирівни,
Суконік Марини Юріївни.

Друге питання порядку денного: Прийняття рішення по питаннях поряд-
ку проведення зборів. Затвердження порядку та способу засвідчення бю-
летенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на
зборах.

Проект рішення: Питання порядку денного розглядати у послідовності,
викладеній у повідомленні про проведення річних Загальних зборів акці-
онерів Публічного Акціонерного Товариства "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗА-
ВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ ". Запи-
тання та пропозиції подавати у письмовому вигляді секретарю зборів, вка-
зуючи прізвище, ім'я та по-батькові акціонера (представника). Заяви прий-
маються протягом терміну обговорення відповідного питання порядку ден-
ного.

За оголошені головою зборів проекти рішень, підготовлені за пропози-
ціями Наглядової ради, кожен акціонер голосує з використанням бюлете-
нів, одержаних при реєстрації для участі у зборах. По кожному з питань ак-
ціонер відмічає своє рішення шляхом проставляння відмітки у бюлетені об-
раного ним варіанта рішення "ЗА", "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", а у випад-
ку голосування з питань порядку денного, що передбачають прийняття рі-
шення способом кумулятивного голосування вносить інформацію про роз-
поділ кількості голосів наданих йому для голосування та передає або опус-
кає бюлетень у скриньку для підрахунку голосів. Заборонити будь-яким
особам, включно учасникам зборів, здійснювати фото-, відео-, кінозйомку,
аудіо запис, стенографування, а також інші способи фіксації інформації,
що буде обговорюватися при проведенні зборів. Визнати неможливим при-
сутність на зборах представників будь-яких засобів масової інформації,
спостерігачів, інших осіб, що не є учасниками зборів (акціонерами Товарис-
тва або їх представниками), крім уповноважених осіб, що забезпечують
правопорядок у місці проведення зборів, а також осіб, які беруть участь у
роботі реєстраційної комісії, лічильної комісії або запрошених на збори
осіб. Всі інші питання, що виникають у ході проведення зборів, вирішують-
ся відповідно до вимог "Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З
РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ". 

Підписання протоколу проведення дійсних зборів доручити голові та
секретарю зборів.

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для го-
лосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на зборах: кожний
бюлетень для голосування на зборах включно бюлетені для кумулятивно-
го голосування, отриманий акціонером при реєстрації для участі у зборах,
засвідчується на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у
зборах підписом голови реєстраційної комісії в нижній частині бюлетеня із
зазначенням прізвища та ініціалів голови реєстраційної комісії.

Трете питання порядку денного: Звіт та прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту Генерального директора Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товариства
про результати діяльності Товариства у 2017 році. Визнати діяльність Гене-
рального директора у 2017 році такою, що відповідає меті та цілям діяль-
ності Товариства.

Четверте питання порядку денного: Звіт та прийняття рішення за нас-
лідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяль-
ності у 2017 році. Визнати діяльність Наглядової ради Товариства у 2017
році такою, що відповідає меті та цілям діяльності Товариства.

П'яте питання порядку денного: Звіт та прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії про результати діяль-
ності у 2017 році. Визнати діяльність Ревізійної комісії Товариства у 2017
році такою, що відповідає меті та цілям діяльності Товариства.

Шосте питання порядку денного: Затвердження річного звіту (балансу
та форм фінансової звітності) Товариства за 2017 рік. 

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства у складі: "Балансу
(Звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31 грудня 2017 року" у
валюті балансу 241 284 (двісті сорок одна тисяча двісті вісімдесят чотири)
тис. грн.; форм фінансової звітності Товариства: "Звіт про фінансові ре-
зультати (Звіт про сукупний дохід) за 2017 рік; "Звіт про рух грошових кош-

тів (за прямим методом) за 2017 рік; "Звіт про власний капітал за 2017 рік";
"Примітки до фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА
ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ" за рік, що закінчився 31.12.2017.

Сьоме питання порядку денного: Прийняття рішення про розподіл при-
бутку Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення про виплату річних диві-
дендів та затвердження їх розміру.

Проект рішення: Отриманий Товариством чистий прибуток за 2017 рік у
сумі 32 315 (тридцять дві тисячі триста п'ятнадцять) тис. грн. розподілити
наступним чином:

- на вимогу ч.1 ст.19 Закону України "Про акціонерні товариства" части-
ну чистого прибутку в сумі 8 500 (вісім тисяч п'ятсот) тис. грн. направити на
формування резервного капіталу Товариства;

- частину чистого прибутку в сумі 23 815 (двадцять три тисячі вісімсот
п'ятнадцять) тис. грн. направити на покриття накопичених збитків минулих
років.

У зв'язку з повним розподілом чистих прибутків Товариства за 2017 рік
рішення про виплату річних дивідендів не приймати, виплату дивідендів не
здійснювати.

Восьме питання порядку денного: Зміна типу товариства.
Проект рішення: Змінити тип Товариства з публічного на приватне акці-

онерне товариство.
Дев'яте питання порядку денного: Зміна та затвердження повного та

скороченого найменування Товариства у відповідності до вимог чинного
законодавства України.

Проект рішення: Затвердити нові повне та скорочене найменування То-
вариства у наступній редакції:

(1) українською мовою: повне офіційне найменування - АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО " ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА
ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ"; скорочене офіційне найменування - АТ "
ДНІПРОВАГОНРЕМБУД ".

(2) англійською мовою: повне офіційне найменування - "Dnipro Railcar
Repair and Construction Plant " Joint Stock Company; скорочене офіційне
найменування - "DNIPROVAGONREMBUD " JSC. 

Десяте питання порядку денного: Внесення змін до Статуту Товариства
шляхом викладення Статуту в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНО-
ГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВ-
НИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ", зареєстрованого Виконавчим комі-
тетом Дніпропетровської міської ради 18 квітня 2013 року, номер запису
12241050026004171, виклавши Статут у новій редакції. Затвердити нову
редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗА-
ВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ"". Уповно-
важити Генерального директора Товариства Таслицького Леоніда Яковича
на підписання нової редакції Статуту Товариства. Доручити Генеральному
директору Товариства Таслицькому Леоніду Яковичу здійснити всі заходи
щодо реєстрації Статуту  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬ-
КИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ" у
відповідності із законодавством з правом передоручення третім особам ви-
конання цих дій.

Одинадцяте питання порядку денного: Затвердження "Положення про
Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬ-
КИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ".

Проект рішення: Затвердити "Положення про Загальні збори акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА
БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ". Уповноважити Генерального
директора Товариства Таслицького Леоніда Яковича на підписання "Поло-
ження про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "
ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ
ВАГОНІВ ".

Дванадцяте питання порядку денного: Затвердження "Положення про
Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД
З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ".

Проект рішення: Затвердити "Положення про Наглядову раду АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА" ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУ-
ДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ". Уповноважити Генерального ди-
ректора Товариства Таслицького Леоніда Яковича на підписання "Поло-
ження про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА" ДНІПРОВСЬ-
КИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ "

Тринадцяте питання порядку денного: Затвердження "Положення про
Ревізійну комісію АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД
З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ".

Проект рішення: Затвердити "Положення про Ревізійну комісію АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУ-
ДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ". Уповноважити Генерального ди-
ректора Товариства Таслицького Леоніда Яковича на підписання "Поло-
ження про Ревізійну комісію АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬ-
КИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ"

Чотирнадцяте питання порядку денного: Затвердження "Положення

ПАТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД" про Генерального директора (одноосібний виконавчий орган) АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦ-
ТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ".

Проект рішення: Затвердити "Положення про Генерального директора
(одноосібний виконавчий орган) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІП-
РОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВА-
ГОНІВ". Уповноважити Генерального директора Товариства Таслицького
Леоніда Яковича на підписання "Положення про Генерального директора
(одноосібний виконавчий орган) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІП-
РОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВА-
ГОНІВ"

П'ятнадцяте питання порядку денного: Затвердження "Принципи (Ко-
декс) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІП-
РОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВА-
ГОНІВ".

Проект рішення: Затвердити "Принципи (Кодекс) корпоративного управ-
ління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОН-
ТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ". Уповноважити Гене-
рального директора Товариства Таслицького Леоніда Яковича на підпи-
сання "Принципи (Кодекс) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА
ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ".

Шістнадцяте питання порядку денного: Відкликання повного складу
Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження повного складу (відкликати)
Наглядової ради Товариства, обраної відповідно Загальними зборами ак-
ціонерів Товариства 14 квітня 2017 року у складі: Нагорнюк Людмили Каси-
мівни; Юрушевої Наталі Дмитрівни; Юрушевої Єлизавети Леонідівни; Жо-
линської Анастасії Леонідівни; Акуленка Юрія Володимировича.

Сімнадцяте питання порядку денного: Обрання членів Наглядової ради
Товариства.

Вісімнадцяте питання порядку денного: Затвердження  умов цивільно-
правових  договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Това-
риства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповнова-
жується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити текст та умови цивільно-правового догово-
ру з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Генерального
директора Товариства Таслицького Леоніда Яковича на підписання догово-
рів з членами Наглядової ради Товариства. Винагороду членам Наглядо-
вої ради Товариства не визначати.

Дев'ятнадцяте питання порядку денного: Відкликання повного складу
Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження повного складу (відкликати)
Ревізійної комісії Товариства, обрану відповідно Загальними зборами акці-
онерів Товариства 14 квітня 2017 року у складі: Повшедної Тетяни Петрів-
ни;  Іващук Оксани Володимирівни; Науменка Андрія Володимировича.

Двадцяте питання порядку денного: Обрання членів Ревізійної комісії
Товариства. 

Двадцять перше питання порядку денного: Затвердження  умов цивіль-
но-правових  договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії То-
вариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповно-
важується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити текст та умови цивільно-правового догово-
ру з членами Ревізійної комісії Товариства. Уповноважити Генерального
директора Товариства Таслицького Леоніда Яковича на підписання догово-
рів з членами Ревізійної комісії Товариства. Винагороду членам Ревізійної
комісії Товариства не визначати.

Двадцять друге питання порядку денного: Схвалення укладених Това-
риством правочинів у період з 14 квітня 2017 року по 12 квітня 2018 року.

Проект рішення: Схвалити укладені Товариством правочини у період з
14 квітня 2017 року по 12 квітня 2018 року незалежно від суми правочину.

Двадцять третє питання порядку денного: Схвалення вчинення значних
правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одно-
го року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру право-
чинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення: Схвалення вчинення (укладення) Товариством з 12
квітня 2018 року по 12 квітня 2019 року (включно) таких значних правочи-
нів предметом яких є :

- надання послуг з капітального та капітально-відновлювального ремон-
ту пасажирських вагонів сукупною вартістю 1000000000,00 (один мільярд)
грн.;

- надання послуг з капітального та деповського ремонту вантажних ва-
гонів сукупною вартістю 200000000,00 (двісті мільйонів) грн.;

- виготовлення та продаж вантажних залізничних вагонів сукупною вар-
тістю 1000000000,00 (один мільярд) грн.;

- виготовлення та продаж візків залізничних вагонів сукупною вартістю
200 000 000,00 (двісті мільйонів) грн.

Уповноважити Генерального директора Товариства Таслицького Леоні-
да Яковича або особу, яка його заміщуватиме на законних підставах, на
підписання (укладення) від імені Товариства значних правочинів, та визна-
чати на власний розсуд інші умови правочинів, що укладатимуться, а також

на підписання (укладення) правочинів про внесення змін до вказаних пра-
вочинів та договорів про розірвання вказаних правочинів з обов'язковим
погодження дій з Наглядовою радою Товариства.

Перелік акціонерів, яким надсилається персональне повідомлення про
проведення зборів, складений станом на 01 березня 2018 року, за даними
якого загальна кількість простих іменних акцій становить 226 300 000 шт.,
загальна кількість голосуючих акцій становить 225394746  шт.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах, буде складений
станом на 24:00 годину 05 квітня 2018 року.

Реєстрація учасників зборів буде проводитись в день проведення збо-
рів 12 квітня 2018 року з 11:00 до 12:40 годин у приміщенні клубу, що роз-
ташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Універсальна, 10.

Реєстрацію учасників зборів буде проводити реєстраційна комісія.
Для реєстрації учасникам необхідно мати:
- акціонерам - паспорт, який вказаний в переліку акціонерів Товариства

станом на 05 квітня 2018 року;
- представникам акціонерів (юридичних осіб) - документи, що свідчать

про повноваження уповноваженої особи брати участь у зборах, в тому чис-
лі витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-під-
приємців та громадських формувань (оригінали або нотаріально засвідче-
ні копії для долучення до матеріалів зборів), або довіреність на право учас-
ті у зборах, оформлену згідно з  чинним законодавством України;

- представникам акціонерів (фізичних осіб) - довіреність на право учас-
ті у зборах, посвідчену нотаріусом або іншою посадовою особою, яка вчи-
няє нотаріальні дії, а також може бути посвідчена депозитарною устано-
вою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондово-
го ринку порядку. та паспорт представника.

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

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до
дати проведення загальних зборів кожний акціонер має право:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного;

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

- внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денно-
го зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства,
кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів,
та проектів рішень по цим питанням можуть бути внесені не пізніше ніж за
20 (двадцять) днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до скла-
ду органів Товариства не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення
зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку ден-
ного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції
щодо кандидатів у члени Наглядової ради акціонерного товариства мають
містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником
акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду
члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного зборів подається в письмовій
формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить,
кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до пи-
тання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій,
що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу ор-
ганів Товариства. 

Зміни до проекту порядку денного зборів вносяться лише шляхом
включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. То-
вариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами пи-
тань або проектів рішень.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОС-
ТІ ТОВАРИСТВА (тис. грн. )

Найменування показника
Період

Звітний
2017 рік

Попередній
2016 рік

Усього активів 241284 198511
Основні засоби (за залишковою вартістю) 88144 96778
Запаси 39919 31786
Сумарна дебіторська заборгованість 89021 60433
Гроші та їх еквіваленти 22545 7372
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -678192 -710369
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З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного, в т.ч. проектами нової редакції Статуту Товариства та проектами
нормативів (положень), які регулюють внутрішню діяльність Товариства та
текстом проекту договору про викуп Товариством акцій  акціонери можуть

ознайомитися після подання письмової заяви за адресою: м. Дніпро, вул.
Універсальна, 10 в робочий час Товариства з 9:30 до 15:00 години, обідня
перерва з 11:20 до 12:00 години, кімната 3-14, а в день проведення зборів
у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за поря-
док ознайомлення акціонерів з документами - Генеральний директор Това-
риства Таслицький Леонід Якович,  особа відповідальна за ознайомлення
акціонерів з  документацією - Суконік Михайло Леонідович (тел. (056) 376-
40-22 ). 

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань (крім кумулятив-
ного голосування), включених до проекту порядку денного зборів розміще-
на на власному веб-сайті Товариства за електронною адресою
http://dvrb.emitinfo.com.

Наглядова рада ПАТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД".

Власний капітал 371046 371046
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 56575 56575
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 370582 397004
Поточні зобов'язання і забезпечення 121273 84255
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 32315 -185623
Середньорічна кількість акцій (шт.) 226300000 226300000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн) 0,14 -0,82

Повідомлення про проведення чергових (річних) загальних 
зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ПРОМАРМАТУРА"

(код за ЄДРПОУ 21871578), місцезнаходження якого: 49005, м. Дніпро,
вул. Сімферопольська, 17 (надалі - "Товариство") повідомляє про скликан-
ня за рішенням Генерального директора Товариства (наказ № 18 від
21.02.2018 р.) чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства
(надалі - "Загальні збори").  Дата проведення Загальних зборів - "14" квіт-
ня 2018 року. Початок Загальних зборів о 12 год. 00 хв.  Місце проведен-
ня Загальних зборів: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17, в приміщен-
ні ?4 "Кімната переговорів" (на 5 поверсі).  Реєстрація акціонерів та їх
представників для участі у Загальних зборах проводитиметься з 11 год. 30
хв. до 11 год. 50 хв. за вищевказаною адресою.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах - "10" квітня 2018 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного Загаль-
них зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії чергових (річних) загальних зборів
акціонерів. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
3. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-гос-

подарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за нас-
лідками розгляду звіту Генерального директора.

4. Розгляд звіту та висновків Ревізора відносно річних фінансових ре-
зультатів діяльності Товариства за 2017 рік та їх затвердження. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.  
6. Прийняття рішення про порядок розподілу прибутку і збитків Това-

риства за 2017 рік.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товарис-

тва.
8. Прийняття рішення про не обрання Ревізора (Ревізійної комісії) Това-

риства.
9. Прийняття рішення про непоширення положень пункту 2 частини

другої статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства" на Товариство
та про внесення відповідних змін до статуту Товариства.

10. Про внесення змін до статуту Товариства. Затвердження статуту
Товариства в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання ста-
туту Товариства в новій редакції та щодо вчинення дій з його реєстрації.

11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, рин-
кова вартість майна та/або послуг, що може бути їх предметом перевищує
10 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звіт-
ності товариства за 2017 рік, які можуть вчинятися Товариством протягом
не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням
характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Інформація з проектом рішень щодо кожного питання, включених до
проекту порядку денного Зборів акціонерів, а також інформація, зазначена
в частині четвертій ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства", роз-
міщені за адресою веб-сайту Товариства: http://www.promarmatura.ua/sha-
reholders-info/.  Від дати надіслання повідомлення про проведення Загаль-
них зборів до дати їх проведення, акціонери мають можливість ознайоми-
тись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного за місцезнаходженням Товариства: 49005, м. Дніпро, вул. Сімфе-
ропольська, 17, 5-й поверх, кімната №17 "Юридичний департамент", що-
денно (крім суботи, неділі та державних свят) з 09:00 год. до 18:00 год.
(обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год.), а в день проведення Загальних
зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами - Межебовський Ігор Вале-
рійович, Генеральний директор. Товариство до початку Загальних зборів
надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань,
включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку ден-
ного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Товариство
може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про
проведення загальних зборів загальна кількість акцій Товариства стано-
вить 165934  штук, кількість голосуючих акцій становить 165934  штук.

Кожний акціонер має права внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не піз-
ніше 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо вклю-
чення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповід-
ні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного За-
гальних зборів подається в письмові формі із зазначенням прізвища (най-
менування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належ-
них йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. У ра-
зі відмови у включенні пропозицій акціонера до проекту порядку денного
Загальних зборів, акціонер має право оскаржити таке рішення Товариства
у судовому порядку. Особам, які прибули для участі у Загальних зборах,
необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Пред-
ставникам акціонерів необхідно додатково мати довіреність, видану для
участі у Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законо-
давства України. Порядок участі та голосування на Загальних зборах за
довіреністю. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фі-
зична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи
органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представника-
ми інших акціонерів Товариства на Загальних зборах. Акціонер має право
призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер
має право у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про
це Генерального директора Товариства. Довіреність на право участі та го-
лосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується
нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії,
а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на
право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної осо-
би видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її уста-
новчими документами. Довіреність на право участі на голосуванні на За-
гальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік
питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке
(проти якого) рішення потрібно проголосувати. 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 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 змінити сво-
го представника на Загальних зборах. Надання довіреності на право учас-
ті та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих За-
гальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представ-
ника. З усіх питань щодо проведення Загальних зборів, звертатись за тел:
(0562) 356-626.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товарис-
тва (тис. грн.)

* Наведені попередні фінансові показники, які можуть бути скориговані
за рішенням Загальних зборів з урахуванням даних аудиторського виснов-
ку.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор І.В. Межебовський 

Найменування показника
Період

звітний
2017р.*

попередній
2016р.

Усього активів 218 227 211 034
Основні засоби (за залишковою вартістю) 7 911 7 542
Запаси 23 109 16 822
Сумарна дебіторська заборгованість 167 528 159 074
Гроші та їх еквіваленти 5 759 2 094
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 137 129 156 394
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 7 218 7 218
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 72 715 45 026
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (3 262) 9 134
Середньорічна кількість акцій (шт.) 165 934 165 934
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн.) -19,65842 55,04598
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З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного, в т.ч. проектами нової редакції Статуту Товариства та проектами
нормативів (положень), які регулюють внутрішню діяльність Товариства та
текстом проекту договору про викуп Товариством акцій  акціонери можуть

ознайомитися після подання письмової заяви за адресою: м. Дніпро, вул.
Універсальна, 10 в робочий час Товариства з 9:30 до 15:00 години, обідня
перерва з 11:20 до 12:00 години, кімната 3-14, а в день проведення зборів
у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за поря-
док ознайомлення акціонерів з документами - Генеральний директор Това-
риства Таслицький Леонід Якович,  особа відповідальна за ознайомлення
акціонерів з  документацією - Суконік Михайло Леонідович (тел. (056) 376-
40-22 ). 

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань (крім кумулятив-
ного голосування), включених до проекту порядку денного зборів розміще-
на на власному веб-сайті Товариства за електронною адресою
http://dvrb.emitinfo.com.

Наглядова рада ПАТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД".

Власний капітал 371046 371046
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 56575 56575
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 370582 397004
Поточні зобов'язання і забезпечення 121273 84255
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 32315 -185623
Середньорічна кількість акцій (шт.) 226300000 226300000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн) 0,14 -0,82

Повідомлення про проведення чергових (річних) загальних 
зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ПРОМАРМАТУРА"

(код за ЄДРПОУ 21871578), місцезнаходження якого: 49005, м. Дніпро,
вул. Сімферопольська, 17 (надалі - "Товариство") повідомляє про скликан-
ня за рішенням Генерального директора Товариства (наказ № 18 від
21.02.2018 р.) чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства
(надалі - "Загальні збори").  Дата проведення Загальних зборів - "14" квіт-
ня 2018 року. Початок Загальних зборів о 12 год. 00 хв.  Місце проведен-
ня Загальних зборів: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17, в приміщен-
ні ?4 "Кімната переговорів" (на 5 поверсі).  Реєстрація акціонерів та їх
представників для участі у Загальних зборах проводитиметься з 11 год. 30
хв. до 11 год. 50 хв. за вищевказаною адресою.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах - "10" квітня 2018 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного Загаль-
них зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії чергових (річних) загальних зборів
акціонерів. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
3. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-гос-

подарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за нас-
лідками розгляду звіту Генерального директора.

4. Розгляд звіту та висновків Ревізора відносно річних фінансових ре-
зультатів діяльності Товариства за 2017 рік та їх затвердження. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.  
6. Прийняття рішення про порядок розподілу прибутку і збитків Това-

риства за 2017 рік.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товарис-

тва.
8. Прийняття рішення про не обрання Ревізора (Ревізійної комісії) Това-

риства.
9. Прийняття рішення про непоширення положень пункту 2 частини

другої статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства" на Товариство
та про внесення відповідних змін до статуту Товариства.

10. Про внесення змін до статуту Товариства. Затвердження статуту
Товариства в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання ста-
туту Товариства в новій редакції та щодо вчинення дій з його реєстрації.

11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, рин-
кова вартість майна та/або послуг, що може бути їх предметом перевищує
10 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звіт-
ності товариства за 2017 рік, які можуть вчинятися Товариством протягом
не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням
характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Інформація з проектом рішень щодо кожного питання, включених до
проекту порядку денного Зборів акціонерів, а також інформація, зазначена
в частині четвертій ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства", роз-
міщені за адресою веб-сайту Товариства: http://www.promarmatura.ua/sha-
reholders-info/.  Від дати надіслання повідомлення про проведення Загаль-
них зборів до дати їх проведення, акціонери мають можливість ознайоми-
тись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного за місцезнаходженням Товариства: 49005, м. Дніпро, вул. Сімфе-
ропольська, 17, 5-й поверх, кімната №17 "Юридичний департамент", що-
денно (крім суботи, неділі та державних свят) з 09:00 год. до 18:00 год.
(обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год.), а в день проведення Загальних
зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами - Межебовський Ігор Вале-
рійович, Генеральний директор. Товариство до початку Загальних зборів
надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань,
включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку ден-
ного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Товариство
може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про
проведення загальних зборів загальна кількість акцій Товариства стано-
вить 165934  штук, кількість голосуючих акцій становить 165934  штук.

Кожний акціонер має права внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не піз-
ніше 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо вклю-
чення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповід-
ні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного За-
гальних зборів подається в письмові формі із зазначенням прізвища (най-
менування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належ-
них йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. У ра-
зі відмови у включенні пропозицій акціонера до проекту порядку денного
Загальних зборів, акціонер має право оскаржити таке рішення Товариства
у судовому порядку. Особам, які прибули для участі у Загальних зборах,
необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Пред-
ставникам акціонерів необхідно додатково мати довіреність, видану для
участі у Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законо-
давства України. Порядок участі та голосування на Загальних зборах за
довіреністю. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фі-
зична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи
органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представника-
ми інших акціонерів Товариства на Загальних зборах. Акціонер має право
призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер
має право у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про
це Генерального директора Товариства. Довіреність на право участі та го-
лосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується
нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії,
а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на
право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної осо-
би видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її уста-
новчими документами. Довіреність на право участі на голосуванні на За-
гальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік
питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке
(проти якого) рішення потрібно проголосувати. 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 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 змінити сво-
го представника на Загальних зборах. Надання довіреності на право учас-
ті та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих За-
гальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представ-
ника. З усіх питань щодо проведення Загальних зборів, звертатись за тел:
(0562) 356-626.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товарис-
тва (тис. грн.)

* Наведені попередні фінансові показники, які можуть бути скориговані
за рішенням Загальних зборів з урахуванням даних аудиторського виснов-
ку.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор І.В. Межебовський 

Найменування показника
Період

звітний
2017р.*

попередній
2016р.

Усього активів 218 227 211 034
Основні засоби (за залишковою вартістю) 7 911 7 542
Запаси 23 109 16 822
Сумарна дебіторська заборгованість 167 528 159 074
Гроші та їх еквіваленти 5 759 2 094
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 137 129 156 394
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 7 218 7 218
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 72 715 45 026
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (3 262) 9 134
Середньорічна кількість акцій (шт.) 165 934 165 934
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн.) -19,65842 55,04598

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "МIСТО"

2. Код за ЄДРПОУ - 32759959
3. Місцезнаходження  - 61145, мiсто Харкiв, вулиця Клочкiвська, буди-

нок 190-А
4. Міжміський код, телефон та факс - +38(057) 719 69 19 +38(057) 758

17 04
5. Електронна поштова адреса - law@mistoclub.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації - Відомості про зміну власників акцій,

яким належить: 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного то-
вариства (крім публічного акціонерного товариства); 5 і більше від-
сотків простих акцій публічного акціонерного товариства

II. Текст повідомлення
У зв'язку з отриманням перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься

письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв ПрАТ "Мiсто"
(надалi також - "Емiтент", "Товариство") вiд ПАТ "Нацiональний депозита-
рiй України", Емiтенту 06.03.2018 р. стало вiдомо, що у системi реєстру
вiдбулися змiни щодо власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше вiдсот-
кiв простих акцiй Емiтента, а саме:

- пакет акцiй власника простих акцiй юридичної особи Компанiї Vinmo-
re Global Limited (? 61,879 Реєстратор мiжнародних комерцiйних компанiй
м. Белiз, Белiз, адреса: комплекс Блейк, офiс 306, вугол вулиць АЙР та
Хатсон, мiсто Белiз, Белiз, поштова скринька 2670), що становив 1565 шт.
акцiй (24,9721% статутного капiталу Товариства) зменшився i становить 0
шт. акцiй (0,0% статутного капiталу Товариства).

У зв'язку з отриманням перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься
письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв ПрАТ "Мiсто"
(надалi також - "Емiтент", "Товариство") вiд ПАТ "Нацiональний депозита-
рiй України", Емiтенту 06.03.2018 р. стало вiдомо, що у системi реєстру
вiдбулися змiни щодо власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше вiдсот-
кiв простих акцiй ПрАТ "Мiсто", а саме:

- пакет акцiй власника простих акцiй "фiзичної особи", що становив 2
шт. простих акцiй (0,0319% статутного капiталу Товариства) збiльшився i
становить 1567 шт. простих акцiй (25,003989% статутного капiталу Това-
риства).

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

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

2. Найменування посади - Генеральний директор  Виноградов Ана-
толiй Венiаминович 06.03.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "ПРАВОЗАХИСТ

ІНВЕСТ";
код за ЄДРПОУ: 35985756; місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул.

Воскресенська, буд. 30; міжміський код, телефон та факс: (056)3739787;
електронна поштова адреса: pravozahust@academy.in.ua; адреса сторін-
ки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-
криття інформації: pravozahist_inv.proemitent.info; вид особливої інформа-
ції: відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше
відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного
акціонерного товариства).

2. Текст повідомлення
Приватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист

Iнвест" (далi - Товариство) повідомляє, що 06.03.2018р. від депозитарію
ПАТ "Національний депозитарій України" було отримано перелік акціоне-
рів станом на 05.03.2018р. Пакет власника акцiй Товариства Публічного
акціонерного товариства "Комунікаційний фондовий центр" (49000, м.
Дніпро, вул. Воскресенська, 30, код ЄДРПОУ 37006207) зменшився, а са-
ме: до зміни становив 10,997619% від загальної кількості акцій Товарис-
тва, 10,997619% в загальній кількості голосуючих акцій (923800 шт.), піс-
ля зміни розмір частки ПАТ "КФЦ" складає 0% від загальної кількості ак-
цій Товариства, 0% голосуючих акцій (0 шт.). Пакет власника акцiй Това-
риства Приватного акціонерного товариства "Конструкторське бюро
"Транспортер" (49094, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 58-А, блок 1,
код ЄДРПОУ 33516488) збільшився, а саме: до зміни становив
19,083333% від загальної кількості акцій Товариства, 19,083333% голосу-
ючих акцій (1603000 шт.), після зміни розмір частки ПрАТ "КБ "Транспор-
тер" складає 30,080952% від загальної кількості акцій Товариства,
30,080952% голосуючих акцій (2526800 шт.). Пакет власника акцій Това-
риства Товариства з обмеженою відповідальністю "БІТ ПРОДАКШН"
(49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, 30, код ЄДРПОУ 34560779) збіль-
шився, а саме: до зміни становив 0,538988% від загальної кількості акцій
Товариства, 0,538988% голосуючих акцій (45275 шт.), після зміни розмір
частки ТОВ "БІТ ПРОДАКШН" складає 17,265178% від загальної кількос-
ті акцій Товариства, 17,265178% голосуючих акцій (1450275 шт.). Пакет
власника акцій Товариства Товариства з обмеженою відповідальністю
"Фондовий Трейдер" (49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, 30, код ЄД-
РПОУ 39845530) зменшився, а саме: до зміни становив 16,739642% від
загальної кількості акцій Товариства, 16,739642% голосуючих акцій
(1406130 шт.), після зміни розмір частки ТОВ "Фондовий Трейдер" скла-
дає 0,013452% від загальної кількості акцій Товариства, 0,013452% голо-
суючих акцій (1130 шт.).

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

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

Директор  ПрАТ "ЮК "Правозахист Інвест"  Подгорна В.В.
07.03.2018 р.

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАбРИКА»

2. Код за ЄДРПОУ: 30830662
3. Місцезнаходження: 19031 Україна, Черкаська обл., Канiвський рн, 

село Степанцi, вулиця Слобода, будинок 25
4. Міжміський код, телефон та факс: (04736) 38523 , 38523
5. Електронна поштова адреса: 30830662@afr.com.ua, i.g.shevchuk@

mhp.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.mpf.org.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рі-
шення про надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст Повідомлення 
05 березня 2018 року рішенням акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-

НОГО ТОВАРИСТВА «МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА» (Рішення №5 від 
05.03.2018 р.) (надалі  ПрАТ «МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА»), було 
прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.

Предмет правочину: Надання Товариством поруки з метою забезпечен-
ня виконання фінансових зобов'язань та вчинення інших правочинів, 
пов'язаних із наданням поруки.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена 
відповідно до законодавства: 750 000 000 (сімсот п'ятдесят мільйонів) дола-
рів США (по курсу НБУ на 05.03.2018 (26.5359)  19 901 925 000,00 грн.).

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 10 865 358 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності (у відсотках): 183%.

Загальна кількість голосуючих акцій: 8 000 916, кількість голосуючих ак-
цій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: до товариства з од-
ним акціонером не застосовуються положення статей 33  48 ЗУ «Про 
акціо нерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних 
зборів акціонерного товариства, кількість голосуючих акцій, що проголосу-
вали «за»: 8 000 916 та «проти»: 0 прийняття рішення.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не 
передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного 
товариства: статутом ПрАТ «МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА» не визна-
чені.

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

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

2. Директор           Форостяна Ольга Миколаївна  06.03.2018

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

 (044) 4983815
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Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів 
Товариства (надалі - Загальні Збори) з 

проектом порядку денного 
До уваги акціонерів

Приватного акціонерного товариства «ЕТНОПРОДУКТ» (надалі – 
Товариство)

Місцезнаходження Товариства: селище Ясенівка, район Городнян-
ський, область Чернігівська, Україна, 15100.

Повідомляємо про скликання «13» квітня 2018 р. о 10 годині 00 хв. 
річних Загальних Зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства 
«Етнопродукт», код ЄДРПОУ 00449958, місце проведення за місцезнахо-

дженням Товариства: адміністративна будівля Товариства, кабінет 
№1, селище Ясенівка, район Городнянський, область Чернігівська, 
Україна, 15100. 

Реєстрація акціонерів та їх представників в день за місцем проведення 
Загальних Зборів: з 09 год. 30 хв. до 09 год. 50 хв.

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

денного:
1. Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про при-

пинення повноважень членів лічильної комісії. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕТНОПРОДУКТ» 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ПРОДТОВАРИ"

(код ЄДРПОУ 00380735, місцезнаходження: Україна, 19700, Черкаська
обл., місто Золотоноша, ВУЛИЦЯ ОБУХОВА, будинок 48)

повідомляє, що річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОДТОВАРИ" відбудуться "16" квітня 2018
року за адресою: Україна, 19700, Черкаська обл., місто Золотоноша,
ВУЛИЦЯ ОБУХОВА, будинок 48, адміністративне приміщення  ПрАТ
"ПРОДТОВАРИ", зал засідань Товариства.

Початок зборів об 11 годині 00 хвилин.
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбудеться з

10-00 до 10-45 год. "16" квітня 2018 року за місцем проведення загальних
зборів.

Відповідно до ст. 34 ЗУ "Про акціонерні товариства" перелік акціонерів,
які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складається на
24-00 годину "10" квітня 2018  р.

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

1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів.
2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів, затвердження

порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
3. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на

загальних зборах.
4. Розгляд річного звіту Директора про фінансово-господарську діяль-

ність Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду
цього звіту.

5. Розгляд річного звіту Наглядової ради Товариства про результати ді-
яльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду цього звіту.

6. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства ста-
ном на 31.12.2017 р.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Това-
риства за підсумками роботи Товариства у 2017 році.

8. Затвердження звіту Комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА "ПРОДТОВАРИ" про виконання рішень загальних
зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОД-
ТОВАРИ" від 12.12.2017 р.

9. Про затвердження передавального акту.
10. Про визначення особи (осіб), якій (яким) надаватимуться повнова-

ження щодо підписання установчих документів Товариства з додатковою
відповідальністю "ПРОДТОВАРИ", яке є правонаступником ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОДТОВАРИ".

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також ін-
формацію, зазначену в ч.4 ст.35 Закону України "Про акціонерні товарис-
тва": prodtovary.pat.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: з документами та ма-
теріалами, пов'язаними з порядком денним, акціонери (та їх представники)
можуть ознайомиться за письмовим запитом за місцезнаходженням Това-
риства за адресою: Україна, 19700, Черкаська обл., місто Золотоноша, ВУ-
ЛИЦЯ ОБУХОВА, будинок 48, адміністративне приміщення  ПрАТ "ПРОД-
ТОВАРИ", кабінет голови комісії з припинення Товариства, у робочі дні (по-
неділок - п'ятниця) робочий час (з 08:00 до 17:00 (обідня перерва з 12:00
до 13:00) (а в день проведення зборів без подання письмового запиту - та-
кож у місці їх проведення). У письмовому запиті акціонера обов'язково заз-
начаються найменування акціонера - юридичної особи або прізвище, ім'я
та по-батькові акціонера - фізичної особи, кількість (тип) належних йому
акцій (для ідентифікації згідно даних зведеного облікового реєстру). Доку-
менти надаються для ознайомлення. Відповідальна особа за порядок оз-
найомлення акціонерів (та їх представників) з документами -  голова комі-
сії з припинення Товариства Ярош О.М. Телефони для довідок: (04737) 5-
30-04, 5-23-86.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону

України "Про акціонерні товариства", а також строк, протягом якого такі
права можуть використовуватися:

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

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у ра-
зі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначе-
них ст. 68 Закону України "Про акціонерні товариства");

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

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

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку ден-
ного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також
щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7
днів до дати проведення Зборів). Пропозиції вносяться в порядку, перед-
баченому ст. 38 ЗУ "Про акціонерні товариства";

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропози-
цій до проекту порядку денного.

Для реєстрації та участі у зборах акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА "ПРОДТОВАРИ" повинні мати при собі документ, що
посвідчує особу (паспорт або інший документ, що може ідентифікувати ак-
ціонера), а представникам акціонерів додатково - належним чином офор-
млену довіреність на право участі та голосування на загальних зборах та
документ, що посвідчує особу представника.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: ак-
ціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноважено-
го представника. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи
на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична осо-
ба або уповноважена особа юридичної особи.

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.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акці-
онерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто пе-
релік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за
яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати.

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 (тис.грн.)

Комісія з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИС-
ТВА "ПРОДТОВАРИ"

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 8216 6567
Основні засоби (за залишковою вартістю) 687 479
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Сумарна дебіторська заборгованість 458 525
Гроші та їх еквіваленти 22 2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -15323 -12474
Власний капітал -12055 -9206
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 320 320
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 19256 14575
Поточні зобов'язання і забезпечення 1015 1198
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -2848 -2760
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1279480 1279480
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн.) -2,16 -2,16
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2. Про обрання робочих органів, затвердження регламенту роботи За-
гальних Зборів. 

3. Про звіт Директора Товариства про фінансовогосподарську діяль-
ність Товариства за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Директора Товариства за 2017 р. 

4. Про розгляд та затвердження звіту та висновків Наглядової ради 
Товариства за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та 
висновків Наглядової ради Товариства за 2017 р.

5. Про розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізора Товари-
ства за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та виснов
ків Ревізора Товариства за 2017 р.

6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 р.
7. Про розподіл прибутку Товариства з урахуванням вимог, передбаче-

них законом за підсумками роботи у 2017 р.
8. Про відкликання та припинення повноважень членів Наглядової 

ради Товариства.
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Про затвердження умов цивільноправових договорів, що уклада-

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

11. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів, які можуть вчиняться Товариством протягом одного 
року з дня проведення Загальних Зборів.
Основні показники фінансово-господарської Товариства (тис.грн.)

Найменування показника Період 
2017 р. 2016 р.

Усього активів 35 351 29 189
Основні засоби 4 840 3 910
Довгострокові фінансові інвестиції:
Запаси 14 048 14 093
Сумарна дебіторська заборгованість 4 832 4 267
Грошові кошти та їх еквіваленти 898 137
Нерозподілений прибуток 15 800 11 776
Власний капітал 17 362 13 338
Статутний капітал 230 230
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 15 766 15 851
Чистий прибуток (збиток) 4 024 6 862
Середньорічна кількість акцій (шт.) 920 520 920 520
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

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

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 100 106

Дата складення переліку акціонерів, які мають право брати участь у 
Загальних Зборах: станом на 24 годину  на «06» квітня 2018 року  за три 
робочих дні до дня проведення Загальних Зборів. З документами (матеріа
лами), необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку ден-
ного акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних Збо-
рів в робочі дні з 09 год.00 хв. до 11 год.00 хв., звернувшись за 

місцезнаходженням Товариства: кабінет № 1, селище Ясенівка, район Го-
роднянський, область Чернігівська, Україна, 15100, а також а в день про-
ведення Загальних Зборів  у місці їх проведення. 

Адреса власного вебсайту, на якому розміщена інформація з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного 
Загальних Зборів, а також інформація, зазначена в ч.4 ст.35 ЗУ «Про акціо
нерні товариства»: http://www.ethnoproduct.com. Посадова особа Товари-
ства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами 
(матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань проекту по-
рядку денного – Пiнчук Iван Iванович. Тел. для довідок: +3804645 21152.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного Загальних Зборів. Пропозиції вносяться не 
пізніше ніж за 20 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 подається в письмовій формі із зазначенням 
прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або 
класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту 
рішення. Пропозиції акціонера (акціонерів), які сукупно є власниками 5 або 
більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню 
до проекту порядку денного Загальних Зборів. У разі внесення змін до про-
екту порядку денного Загальних Зборів Товариство не пізніше ніж за 
10  днів до дати проведення Загальних Зборів повідомляє акціонерів про 
такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, 
що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Зміни до проекту порядку 
денного Загальних Зборів вносяться лише шляхом включення нових пи-
тань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має пра-
ва вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рі-
шень. Акціонери мають право оскаржувати до суду рішення про відмову у 
включенні їх пропозицій до проекту порядку денного Загальних Зборів.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах, ви-
дана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадови-
ми особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися 
депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність 
на право участі та голосування на Загальних Зборах від імені юридичної 
особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її 
установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на 
Загальних Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто пере-
лік питань порядку денного Загальних Зборів із зазначенням того, як пе-
редбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить 
завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голо-
сування на Загальних Зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати 
довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах декіль-
ком своїм представникам. Акціонер має право у будьякий час відкликати 
чи замінити свого представника на Загальних Зборах Товариства. Надан-
ня довіреності на право участі та голосування на Загальних Зборах не 
виключає право участі на цих Загальних Зборах акціонера, який видав 
довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загаль-
них Зборах з’явилося декілька представників акціонера, реєструється той 
представник, довіреність якому видана пізніше. 

Директор Товариства  І.І.Пінчук

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!
Приватного акціонерного товариства «Цинк»

(далі  Товариство)
(місцезнаходження 85102, м. Костянтинівка, вул. Б. Хмельницького, 1)
Повідомляємо, що 12 квітня 2018 року за адресою: Україна, 85102, 

м. Костянтинівка, вул. б. Хмельницького, 1, кабинет генерального ди-
ректора, 3 поверх, відбудуться чергові загальні збори акціонерів.

Реєстрація акціонерів: 12 квітня 2018 року з 10.00 до 10.50 за місцем 
проведення загальних зборів Товариства. 

Початок зборів о 11.00.
Дата складання Переліку акціонерів (а саме реєстр власників іменних 

цінних паперів), які мають право на участь у загальних зборах – 05.04.2018 р. 
(визначено Генеральний директор Наказ № 09 від 12.02.2018 р.).

Перелік питань, що виносяться на голосування затверджено Генераль-
ним директором Наказ № 09 від 12.02.2018 р.

Порядок денний:
1. Обрання робочих органів чергових загальних зборів акціонерів Това-

риства. Затвердження регламенту роботи чергових загальних зборів акці-
онерів Товариства. 

2. Звіт Генерального Директора за результатами роботи за 2017 рік.
3. Затвердження звіту Наглядової ради за результатами діяльності у 

2017 році.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізора за результатами діяльності 

у 2017 році.

5. Затвердження річної фінансової звітності та річних результатів діяль-
ності за 2017 рік.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 
2017 рік.

7. Визначення основних напрямків діяльності на 2018рік. 

Додаткова інформація до п. 3:
Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2017 р. 

(тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний Попередній
Усього активів 359034 357613
Основні засоби 4646 4928
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 35752 22093
Сумарна дебіторська заборгованість 309784 324643
Грошові кошти та їх еквіваленти 7845 5250
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

11177 8511

Власний капітал
Статутний капітал 1641 1641
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 346216 347461
Чистий прибуток (збиток) 2666 3646

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦИНК»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №48, 12 березня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

32

Середньорічна кількість акцій (шт.) 1641078 1641078
Кількість акцій викуплена протягом періоду 
(шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

91 51

Для участі у Зборах необхідно мати при собі паспорт, що підтверджує 
його особу та документ, що підтверджує його повноваження або доручен-
ня, оформлене відповідно до діючого Законодавства.

Кожний акціонер має можливість ознайомитися з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного, звернувшись за 

письмовим запитом або особисто до відповідальної посадової особи, кож-
ний робочий день з 0800 по 1600 (перерва з 1200 по 1300 ) за адресою: 
85102, м. Костянтинівка, вул. Б. Хмельницького, 1, приймальня, а в день 
проведення Загальних зборів  також у місці їх проведення.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до порядку денного Загальних зборів акціонерів не пізніше ніж за 20 днів 
до проведення Зборів.

Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами, визначається Генеральний директор – 
Сафін Олександр Анатолійович.

Довідки за телефоном тел./факс (06272) 2-63-24, 2-59-53

Генеральний директор ПрАТ «ЦИНК»

Повідомлення про проведення чергових (річних) 
загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"МІЖГАЛУЗЕВА БАЗА КОМПЛЕКТАЦІЇ "ОБЩЕ-

МАШКОНТРАКТ"
(код за ЄДРПОУ 21926262), місцезнаходження якого: 49005, м. Дніпро,

вул. Сімферопольська, 17 (надалі - "Товариство"), повідомляє про скли-
кання за рішенням Генерального директора Товариства (наказ № 8 від
21.02.2018 р.) чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства
(надалі - "Загальні збори").  Дата проведення Загальних зборів "14" квітня
2018 року. Початок Загальних зборів о 14 год. 00 хв. Місце проведення
Загальних зборів: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17, в приміщенні
№4 "Кімната переговорів". Реєстрація акціонерів та їх представників для
участі у Загальних зборах проводитиметься з 13 год. 30 хв. до 13 год. 50
хв. за місцем їх проведення. Дата складення переліку акціонерів, які мають
право на участь у Загальних зборах: "10" квітня 2018 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного Загаль-
них зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії чергових (річних) загальних зборів
акціонерів. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
3. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-гос-

подарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за нас-
лідками розгляду звіту Генерального директора.

4. Розгляд звіту та висновків Ревізора відносно річних фінансових ре-
зультатів діяльності Товариства за 2017 рік та їх затвердження. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.  
6. Прийняття рішення про порядок розподілу прибутку і збитків Това-

риства за 2017 рік.
7. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізо-

ра Товариства.
8.  Прийняття рішення про не обрання Ревізора (Ревізійної комісії) То-

вариства.
9. Прийняття рішення про непоширення положень пункту 2 частини

другої статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства" на Товариство
та про внесення відповідних змін до статуту Товариства.

10. Про внесення змін до статуту Товариства. Затвердження статуту
Товариства в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання ста-
туту Товариства в новій редакції та щодо вчинення дій з його реєстрації.

11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, рин-
кова вартість майна та/або послуг, що може бути їх предметом перевищує
10 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звіт-
ності товариства за 2017 рік, які можуть вчинятися Товариством протягом
не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням
характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Інформація з проектом рішень щодо кожного питання, включених до
проекту порядку денного Зборів акціонерів, а також інформація, зазначена
в частині четвертій ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства", роз-
міщені за адресою веб-сайту Товариства: http://omk.dp.ua/meet/.  Від дати
надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх про-
ведення, акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаход-
женням Товариства: 49005, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17, 5-й по-
верх, кімната №17 "Юридичний департамент", щоденно (крім суботи, неді-
лі та державних свят) з 09:00 год. до 18:00 год. (обідня перерва з 13:00 год.
до 14:00 год.), а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх про-
ведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акці-
онерів з документами - Львов Ігор Леонідович, Генеральний директор. То-
вариство до початку Загальних зборів надає письмові відповіді на письмо-
ві запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку ден-
ного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати прове-
дення Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь
на всі запитання однакового змісту. На дату складання переліку осіб, яким
надсилається повідомлення про проведення загальних зборів загальна
кількість акцій Товариства становить 135150  штук, кількість голосуючих ак-
цій становить 135150  штук.

Кожний акціонер має права внести пропозиції щодо питань, включених

до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не піз-
ніше 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо вклю-
чення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповід-
ні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного За-
гальних зборів подається в письмові формі із зазначенням прізвища (най-
менування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належ-
них йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. У ра-
зі відмови у включенні пропозицій акціонера до проекту порядку денного
Загальних зборів, акціонер має право оскаржити таке рішення Товариства
у судовому порядку. Особам, які прибули для участі у Загальних зборах,
необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Пред-
ставникам акціонерів необхідно додатково мати довіреність, видану для
участі у Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законо-
давства України. Порядок участі та голосування на Загальних зборах за
довіреністю. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фі-
зична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи
органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представника-
ми інших акціонерів Товариства на Загальних зборах. Акціонер має право
призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер
має право у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про
це Генерального директора Товариства. Довіреність на право участі та го-
лосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується
нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії,
а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на
право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної осо-
би видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її уста-
новчими документами. Довіреність на право участі на голосуванні на За-
гальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік
питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке
(проти якого) рішення потрібно проголосувати. 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 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 змінити сво-
го представника на Загальних зборах. Надання довіреності на право учас-
ті та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих За-
гальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представ-
ника. З усіх питань щодо проведення Загальних зборів, звертатись за тел.:
(0562) 356-626.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товарис-
тва (тис. грн.)

* Наведені попередні фінансові показники, які можуть бути скориговані
за рішенням Загальних зборів з урахуванням даних аудиторського виснов-
ку.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор    І.Л. Львов  

Найменування показника
Період

звітний
2017р.*

попередній
2016р.

Усього активів 59 475 56 818
Основні засоби (за залишковою вартістю) 18 655 18 950
Запаси 27 553 20 277
Сумарна дебіторська заборгованість 11 620 16 263
Гроші та їх еквіваленти 1 444 692
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 16 922 15 140
Власний капітал 18 785 17 003
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 1 352 1 352
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 40 690 39 815
Чистий фінансовий результат: прибуток
(збиток) 1 782 3 847

Середньорічна кількість акцій (шт.) 135 150 135 150
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн.) 13,18535 28,46467
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ВЗУТТЯ"

33023, Рівненська область, м. Рівне, вул. Орлова 2 повідомляє про
скликання загальних зборів акціонерів 25 квітня 2018 року об 11 годині.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Вибори голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту зборів.
4. Звіт правління.
5. Звіт наглядової ради.
6. Звіт ревізійної комісії.
7. Затвердження річної фінансової звітності. 
8. Визначення порядку розподілу прибутку.
9. Надання попередньої згоди на вчинення значного правочину, а саме:

на майновий комплекс будівель і земельної ділянки, кадастровий
№5610100000:01:028:0575, загальною площею 0,5354 га, цільове призна-
чення: для обслуговування будівель і споруд.

Місце проведення загальних зборів: 33023, Рівненська область, м.

Рівне, вул. Орлова 2, каб. № 1. Реєстрація учасників зборів: 25 квітня 2018
р.з 10.00 год. до 10.45 год. за місцем проведення зборів згідно з переліком
акціонерів станом на  19 квітня  2018 року. При реєстрації необхідні мати до-
кумент, що посвідчує особу учасника зборів. Відкриття зборів: 25 квітня 2018
року о 11-00 годині. Ознайомлення з матеріалами зборів - особисто в бух-
галтерії підприємства (каб. № 2) щоденно з 9.00 до 16-00 год. В день про-
ведення загальних зборів - за місцем їх проведення. Відповідальна особа
- голова правління. Представники акціонерів приймають участь в зборах
на загальних підставах. Порядок голосування визначається довіреністю.
Товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові
відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до
проекту порядку денного. Кожний акціонер має право внести пропозиції
щодо питань, включених до проекту порядку денного. Пропозиції вносять-
ся не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Пропо-
зиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсот-
ків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту по-
рядку денного. Загальна кількість акцій - 654 шт.  Голосуючих акцій  588 -
шт.  Адреса веб-сайту: www.vzytta.pat.ua. Телефон для довідок: (0362) 63-
59-30.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕН-
ТРАЛЬ".

2. Код за ЄДРПОУ: 00130820.
3. Місцезнаходження : Україна, Дніпропетровська обл., Заводський р-н,

м. Кам'янське, вул. Заводська, буд. 2, 51925.
4. Міжміський код, телефон та факс: (0569) 550033
5. Електронна поштова адреса: dtec@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: ddtec.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
II. Текст повідомлення

Наказом Фонду державного майна України "Про склад ревiзiйної комiсiї
приватного акцiонерного товариства "Днiпровська теплоелектроцентраль"
вiд 05.03.2018р. № 354 уповноважено на представництво iнтересiв Фонду
державного майна України (Член Ревізійної комісії -  акціонер товариства -
юридична особа) в складi Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "ДНIПРОВСЬКА ТЕЦ"
Резніченко Аллу Володимирiвну в.о. начальника фiнансово-економiчного
монiторингу Управлiння фiнансового планування та фiнансово-економiч-
ного монiторингу господарської дiяльностi Департаменту планування i мо-
нiторингу фiнансово-господарської дiяльностi та з питань банкрутства
Фонду державного майна України.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливi та посадовi злочи-
ни не має, акцiями Товариства не володiє. Посадову особу уповноважено
на представництво iнтересiв Фонду державного майна України в складi Ре-

вiзiйної комiсiї строком на три роки, до прийняття рiшення Загальними збо-
рами Товариства, щодо змiн (припинення повноважень) членiв Ревiзiйної
комiсiї Товариства.

Рiк народження -1971. Освiта: вища, закiнчила Київський полiтехнiчний
iнститут в 1994 роцi, iнженер - системотехнiк, НАДУ при Президентовi Ук-
раїни в 2009 роцi, магiстр державного управлiння.

Стаж роботи: 29 рокiв. Паспортних даних посадовою особою не надано.
Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв: 
жовтень 2013 року - липень 2015 року - головний спецiалiст вiддiлу ор-

ганiзацiї роботи з державними пiдприємства Управлiння з питань рефор-
мування власностi Департаменту планування процесiв приватизацiї та ре-
формування власностi Фонду державного майна України;

липень 2015 року - сiчень 2018 року - головний спецiалiст вiддiлу фiнан-
сового планування Управлiння фiнансового планування та фiнансово-еко-
номiчного монiторингу господарської дiяльностi Департаменту планування
i монiторингу фiнансово-господарської дiяльностi та з питань банкрутства
Фонду державного майна України;

з сiчня 2018 року - в. о. начальника вiддiлу фiнансово-економiчного мо-
нiторингу Управлiння фiнансового планування та фiнансово-економiчного
монiторингу господарської дiяльностi Департаменту планування i монiто-
рингу фiнансово-господарської дiяльностi та з питань банкрутства Фонду
державного майна України.

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

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

2. Генеральний директор ПрАТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" Є.Ю.Вітютін
06.03.2018р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"САРНИФАРМАЦІЯ"

Рівненська обл., м. Сарни, вул. Ярослава Мудрого, 5, повідомляє про
скликання чергових загальних зборів акціонерів 27 квітня 2018 року об 11
год.

Проект порядку  денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Вибори голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту зборів.
4. Звіт директора.
5. Звіт наглядової ради.
6. Затвердження річного звіту.
7. Про розподіл чистого прибутку Товариства за 2017 рік, нарахування

та виплату дивідендів.
8. Переобрання наглядової ради.
9. Внесення змін до статуту.
Місце проведення зборів: Рівненська обл. м. Сарни, вул. Ярослава

Мудрого, 5 в приміщенні аптеки № 6, кімната № 3.
Реєстрація учасників зборів: 27 квітня 2018 р.з 10.00 год. до 10.45 год. за

місцем проведення зборів згідно з переліком акціонерів станом на 23 квітня
2018 року. При реєстрації необхідні мати документ, що посвідчує особу
учасника зборів. Відкриття зборів: 27 квітня 2018 р. об 11 год. Ознайомлен-
ня з матеріалами зборів - особисто в бухгалтерії підприємства (каб. № 2)
щоденно з 9.00 до 10-00 год. В день проведення загальних зборів - за міс-
цем їх проведення. Відповідальна особа - директор. Представники акціоне-
рів приймають участь в зборах на загальних підставах. Порядок голосуван-
ня визначається довіреністю. Товариство до початку загальних зборів зо-
бов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів
щодо питань, включених до проекту порядку денного. Кожний акціонер має
право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку ден-
ного, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства. Пропо-
зиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних збо-
рів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім
днів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або біль-
ше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до
проекту порядку денного. Загальна кількість акцій - 705651 шт. Голосуючих
акцій 660106 - шт.  Адреса веб-сайту: www.sarnyfarmaciya.pat.ua. Довідки за
телефоном: (03655) 3-20-03, 3-27-75, 0975071226.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕТРИКІВСЬКИй РИб-
ГОСП», ідентифікаційний код 30063871, яке знаходиться за адресою: 
51800, Дніпропетровська обл., Петриківський район смт. Петриківка, 
вул. Дніпрова, буд. 17, (надалі - Товариство) повідомляє про прове-
дення позачергових загальних зборів Товариства (надалі - Збори).

Дата та час проведення Зборів: 28 березня 2018 року о 09 год. 00 хв.
Місце проведення Зборів: 51800, Дніпропетровська обл., Петриків-

ський район смт. Петриківка, вул. Дніпрова, 17, Літ.С1 (кімната №1).
Час початку реєстрації учасників Зборів: 28 березня 2018 року о 

08 год. 30 хв.
Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 28 березня 2018 року о 

08 год. 50 хв.
Дата та час відкриття Зборів: 28 березня 2018 року о 09 год. 00 хв.
Місце реєстрації учасників Зборів: 51800, Дніпропетровська обл., Пе-

триківський район смт. Петриківка, вул. Дніпрова, 17, Літ.С1 (кімната №1).
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 

Зборах: 22 березня 2018 року.
Порядок денний Зборів:

1. Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів Товари-
ства та припинення її повноважень.

2. Про затвердження регламенту та порядку проведення позачергових 
загальних зборів Товариства.

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

4. Про приватне розміщення акцій Товариства (із зазначенням переліку 
осіб, які є учасниками такого розміщення).

5. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надають-
ся повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій 
під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власни-
ками у процесі приватного розміщення акцій.

6. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому будуть 
надані повноваження приймати рішення та здійснювати дії, передбачені 
чинним законодавством, щодо збільшення статутного капіталу Товариства 
та приватного розміщення акцій Товариства.

7. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються 
пов новаження вчинення дій, передбачених чинним законодавством та 
пов’язаних з приватним розміщенням акцій Товариства.

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». 

Ознайомлення акціонерів із документами (включаючи проект договору 
про обов’язковий викуп Товариством акцій Товариства на вимогу акціоне-
рів), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбува-

ється за адресою: 51800, Дніпропетровська обл., Петриківський 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 також у місці їх 
проведення, в порядку, встановленому законодавством, Статутом та вну-
трішніми положеннями Товариства. Посадові особи Товариства, відпові-
дальні за порядок ознайомлення акціонерів з документами: керуючий са-
нацією Черненченко Денис Альбертович, голова Наглядової ради 
Левінський Юрій Леонідович. Телефон для довідок: +380992324674. 

Відповідно до вимог статей 36, 38 Закону України «Про акціонерні това-
риства» акціонери мають право: 

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

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

 на звернення до Товариства із письмовими запитаннями щодо питань, 
включених до порядку денного Зборів до дати проведення Зборів.

Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що 
посвідчує особу акціонера відповідно до вимог законодавства. Для участі в 
Зборах представника акціонера йому необхідно мати при собі документ, 
що посвідчує особу такого представника відповідно до вимог законодав-
ства та довіреність на право участі та голосування на Зборах. Довіреність 
на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, по-
свідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють но-
таріальні дії, чи депозитарною установою відповідно до встановленого На-
ціональною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. 
Довіреність на право участі у Зборах повинна містити чітко визначені пра-
вомірні, конкретні та здійсненні юридичні дії, які належить вчинити пред-
ставнику акціонера. Акціонер має право призначити свого представника 
постійно або на певний строк. Акціонер має право у будьякий час відкли-
кати чи замінити свого представника на Зборах. Про призначення, заміну 
та/або відкликання представника для участі в Зборах акціонер має письмо-
во повідомити про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товари-
ства. Голосування на Зборах представників акціонерів здійснюється відпо-
відно до зареєстрованих голосів та відповідно до завдання акціонера, що 
видав довіреність, щодо голосування.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким 
надсилається повідомлення про проведення Зборів становить 
1 234 280 штук. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату скла-
дання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення 
Зборів становить 1 192 306 штук.

Адреса вебсайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:  
http://petrofish.pat.ua

Наглядова рада ПрАТ «ПЕТРИКІВСЬКИй РИбГОСП»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕТРИКІВСЬКИй РИбГОСП»
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ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«IНВЕСТИЦIйНА ГРУПА МАСТ»

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «IНВЕСТИЦIЙНА ГРУПА МАСТ»

2. Код за ЄДРПОУ 21191107
3. Місцезнаходження 61024, м.Харкiв, вул.Гуданова, буд.9/11
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(057) 7140643 (057) 7140956

5. Електронна поштова адреса igmast@mast.kharkov.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

www.mast.kharkov.ua

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

II. Текст повідомлення
06.03.2018р. Наглядовою радою ПРАТ «IГ МАСТ» прийнято рiшення 

про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме на вiдчуження 
на користь ТОВ «МАСТКАПIТАЛ» частки в розмiрi 8,28% в статутному 
капiталi ТОВ «МАСТХОЛДИНГ». Ринкова вартiсть майна, що є предме-
том правочину – 310 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi – 2 144 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна, що є предметом правочину до вартостi активiв емiтента 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi  14.46%.

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 Дарiчева Наталiя Олександрiвна
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 06.03.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«IНВЕСТИЦIйНА ГРУПА МАСТ»

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «IНВЕСТИЦIЙНА ГРУПА МАСТ»

2. Код за ЄДРПОУ 21191107
3. Місцезнаходження 61024, м.Харкiв, вул.Гуданова, буд.9/11
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(057) 7140643 (057) 7140956

5. Електронна поштова адреса igmast@mast.kharkov.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

www.mast.kharkov.ua

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

II. Текст повідомлення
06.03.2018р. Наглядовою радою ПРАТ «IГ МАСТ» прийнято рiшення 

про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме на вiдчуження 
на користь ТОВ «МАСТКАПIТАЛ» частки в розмiрi 3,65% в статутному 
капiталi ТОВ «КУА МАСТIНВЕСТ». Ринкова вартiсть майна, що є пред-
метом правочину – 350 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi – 2 144 тис.грн. Спiввiдношення рин-
кової вартостi майна, що є предметом правочину до вартостi активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi  16.33%.

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 Дарiчева Наталiя Олександрiвна
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 06.03.2018
(дата)

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «IНВЕСТИ-
ЦIйНА ГРУПА МАСТ»

2. Код за ЄДРПОУ 21191107
3. Місцезнаходження 61024, м.Харкiв, вул.Гуданова, буд.9/11
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(057) 7140643 (057) 7140956

5. Електронна поштова адреса igmast@mast.kharkov.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

www.mast.kharkov.ua

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

II. Текст повідомлення
06.03.2018р. Наглядовою радою ПРАТ «IГ МАСТ» прийнято рiшення 

про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме на придбання 
у ТОВ «МАСТКАПIТАЛ» машиномiсця №23 площею 14,5 кв.м за адресою 
м.Харкiв, проспект Науки, 27 «Б». Ринкова вартiсть майна, що є предме-
том правочину – 350 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi – 2 144 тис.грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна, що є предметом правочину до вартостi активiв емiтента 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi  16.33%.

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 Дарiчева Наталiя Олександрiвна
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 06.03.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРАїНСЬКО-ПОЛЬСЬКИй ВИЩИй НАВЧАЛЬНИй 
ЗАКЛАД «ЦЕНТРАЛЬНО-ЄВРОПЕйСЬКИй УНІВЕРСИ-
ТЕТ» (надаліТовариство) повідомляє, про проведення річних загальних 
зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 30.04.2018р. о 16 00 за місце
знаходженням Товариства за адресою 03680 м. Київ, вул. Козацька 120/4 
на 3-му поверсі, кімната № 20. Реєстрація акціонерів з 15.00 до 15.45. Пере-
лік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах складено ста-
ном на 25.04.2018 р. Для участі в зборах необхідно мати документ, який по-
свідчує особу(паспорт), або довіреність на право участі у зборах. 

ПОРЯДОК ДЕННИй
1.Про обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загальних 

Зборів. 2.Про затвердження регламенту та порядку голосування на За-
гальних Зборах. 3. Звіт Голови правління про діяльність Товариства за 
2017р. 4.Звіт Наглядової ради Товариства. 5.Звіт Ревізора за 2017 р. 
6. Затвердження річного звіту, балансу за 2017р., розподіл прибутку 
Товариства.7.Про затвердження змін та доповнень до Статуту Товари-
ства. 8.Про зміну складу посадових осіб Товариства.

Адреса власного вебсайту,з проектами рішень з питань проекту по-
рядку денного: kga.mbk.biz.ua

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, не-
обхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних 
Зборів за місцезнаходженням Товариства 03680 м. Київ, вул. Козацька 
120/4 на 3му поверсі, кімната № 20.:  до дати проведення Загальних 
Зборів – у робочі дні з 09:00 до 16:00 (перерва з 13:00 до 14:00) за попе-
редньою домовленістю з відповідальною особою; у день проведення За-
гальних Зборів – за місцем їх проведення. Відповідальна особа – Чернен-
ко Л.М. Телефон для довідок: : (044) 2782473.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства (тис.грн. 2016/2017 рр.)

Усього активів :1915,6/1986,1; Основні засоби(за залишковою вартістю): 
686,7/596,8; Запаси:68,4/65,8; Сумарна дебіторська заборгованість:708,4/687,6; 
Гроші та їх еквіваленти:168,7/352,5; Нерозподілений прибуток(непокритий 
збиток):1521,1/1527,5; Власний капітал:1786,1/1792,5; Зареєстрований ста-
тутний капітал: 212/212; Довгострокові зобов'язання і забезпечення:0/0; По-
точні зобов’язання і забезпечення:129,5/193,6; Чистий фінансовий результат: 
прибуток (збиток):31,4/ 6,4; Середньорічна кількість акцій(шт): 4240/4240; Чис-
тий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн):)7,40/1,50.
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Шановні акціонери
ПРИВАТНОГО акціонерного товариства 

«СУХА бАЛКА»!
(Код за ЄДРПОУ: 00191329)

Місцезнаходження: Україна, м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, 5
Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУХА 

БАЛКА», що знаходиться за адресою: 50029, м. Кривий Ріг, вул. Конститу-
ційна, 5 (надалі – «Товариство») повідомляє про скликання річних Загаль-
них зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори»).

Дата проведення Загальних зборів - «16» квітня 2018 року. 
Загальні збори відбудуться у приміщенні адміністративнопобутового 

комбінату шахти «ЮВІЛЕЙНА» (актова зала) за адресою: 50029, м. Кривий 
Ріг, вул. Конституційна,11.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загаль-
них зборах Товариства  10 квітня 2018 року (станом на 24.00 ).

Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників проводитиметь-
ся з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. за вищевказаною адресою проведення 
Загальних зборів.

Початок проведення Загальних зборів об 11 год. 00 хв.
Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким 

надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів – 
837  387  551 штук простих іменних акцій.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУХА бАЛКА»

До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«КОМПАНІЯ ЗІ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ «бРОКбІЗНЕС»
(надалі – «Товариство»)

Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Білоруська, 3
Наглядова рада повідомляє, що 16 квітня 2018 року відбудуться черго-

ві (річні) Загальні збори за адресою: 04050, м. Київ, вул. білоруська, 3 
(кім. № 420). Початок зборів о 14 год. 00 хв.

Час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах   
13 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах – 
13 год. 50 хв. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах – 10 квітня 2018 року (станом на 24.00).

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідо-
млення про проведення Загальних зборів, а саме на 05.03.2018, загальна 
кількість акцій складає 200 000 штук простих іменних акцій, з них кількість 
голосуючих акцій становить 199 980 штук.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря зборів.
3. Про розгляд звіту Наглядової ради за 2017 р., прийняття рішення за 

наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його 
розгляду.

4. Про розгляд звіту Виконавчого органу (Правління) за 2017 рік, прий
няття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за ре-
зультатами його розгляду.

5. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2017 рік та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

6. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 рік та затверджен-
ня заходів за результатами його розгляду.

7. Про затвердження результатів фінансовогосподарської діяльності 
Товариства за 2017 рік.

8. Про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства. 
9. Про визначення розміру дивідендів та порядок їхньої виплати. 
10. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
11. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
12. Про обрання членів Наглядової ради. 
13. Про обрання голови Наглядової ради. 
14. Про затвердження умов цивільноправових договорів, що укладати-

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

Основні показники фінансово-господарської діяльності у 2017 р. 
(тис. грн.)

Найменування показника Період
Попередній

(2016р.)
Звітний
(2017р.)

Усього активів 25602 25433
Нематеріальні активи 139 87
Основні засоби 48 16
Інвестиційна нерухомість - -
Довгострокові фінансові інвестиції 21502 20634
Відстрочені податкові активи - -
Залишок коштів у централізованих страхових 
резервних фондах

- -

Запаси 64 63
Сумарна дебіторська заборгованість 116 98
Поточні фінансові інвестиції - -
Грошові кошти та їх еквіваленти 3560 4380
Частка перестраховика у страхових резервах 173 155
Статутний капітал 20000 20000
Нерозподілений прибуток (збиток) (1371) (2324)
Власний капітал 21976 21023
Довгострокові зобов’язання 3214 4066

Поточні зобов’язання 412 344
Чистий прибуток (збиток) (704) (953)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 200000 200000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність штатних працівників на кінець 
періоду (осіб)

6 6

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного розміщена на власному вебсайті Товариства за 
посиланням: http://bbslife.com.ua/korporativnainformatsiya/

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до 
дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам можли-
вість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 04050, м. Київ, 
вулиця Білоруська, будинок 3, кім 420, у робочі дні, в робочий час  з 09.00 
до 18.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення чергових 
(річних) Загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальною 
особою за порядок надання документів, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного, на ознайомлення акціонерам визначити 
Члена Наглядової ради Окару Івана Валерійовича.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до 
складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного 
складу кожного з органів. Пропозиції щодо включення нових питань до про-
екту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 
Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інфор-
мацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акці-
онерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової 
ради  незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного За-
гальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (най
менування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних 
йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції 
до проекту порядку денного Загальних зборів акціонери можуть надсилати на 
адресу місцезнаходження Товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які 
сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають 
обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів.

Для участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно мати при собі до-
кумент, що посвідчує особу. Представникам акціонерів потрібно мати до-
кумент, що посвідчує особу, та довіреність на право участі у Загальних 
зборах, оформлену у відповідності до законодавства України.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю: Дові-
реність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною 
особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчи-
няють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою 
у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 
порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від 
імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваже-
ною на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голо-
сування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто 
перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за 
яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на За-
гальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено за-
вданням 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 представни-
кам. Акціонер має право у будьякий час відкликати чи замінити свого пред-
ставника на Загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голо-
сування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних 
зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Телефон для довідок: (044) 2772161 (вн. 1743).
Наглядова рада 

Страхової компанії «бРОКбІЗНЕС-ЖИТТЯ» 
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Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку 
осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів  – 
836 278 548 штук простих іменних акцій.

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

до проекту порядку денного.
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства та прий

няття рішення про припинення їх повноважень.
2. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2017 рік.
3. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2017 рік.
4. Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2017 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
6. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 

2017 рік.
7. Про прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу 

Наглядової ради Товариства.
8. Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Про затвердження умов цивільноправових договорів, що укладати-

муться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповно-
важується на підписання цивільноправових договорів з членами Наглядо-
вої ради Товариства.

10. Про прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу 
Ревізійної комісії Товариства.

11. Про прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Про затвердження умов цивільноправових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підпи-
сання цивільноправових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

13. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення та 
затвердження його в новій редакції.

14. Про схвалення (затвердження) значних правочинів.
Адреса власної вебсторінки, на якій розміщена інформація з проектом 

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного  
http://sukhabalka.com/ru/

Основні показники фінансово-господарської діяльності  
ПрАТ «СУХА бАЛКА», (тис.грн.) 

Найменування показника Період
звітний 

2017
попередній 

2016
Усього активів 2 454 055 5 975 250
Основні засоби (за залишковою вартістю) 906 508 973 968
Запаси 334 617 245 069
Сумарна дебіторська заборгованість 254 696 1 255 335
Гроші та їх еквіваленти 67 732 37
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1 631 400 2 914 783
Власний капітал 1 683 736 2 967 119
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 41 869 41 869
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 574 112 501 059
Поточні зобов’язання і забезпечення 196 207 2 507 072
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (1 173 825) (157 343)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 837 387 551 837 387 551
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

(1,40177) (0,18790)

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до 
дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам право 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного Загальних зборів у приміщенні ПрАТ «СУХА БАЛКА» за 
адресою: 50029, м. Кривий Ріг, вул. Кропивницького, 5, (офіс №112) щоден-
но (крім суботи, неділі, святкових та неробочих днів) з 08:00 год. до 
16:00  год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведення 
Загальних зборів  також у місці їх проведення. Відповідальною особою за 
порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами, є Генераль-
ний директор Товариства Баш Віталій Олександрович (тел.: 056 4042572). 
З питань порядку денного та організаційних питань проведення Загальних 
зборів звертатись до зазначеної уповноваженої особи.

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі пас-
порт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів 
необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та 
довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. 

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 
Закону України «Про акціонерні товариства».

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

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення за-
гальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу орга-
нів товариства  не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних 
зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку ден-
ного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції 
щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають 
містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником 
акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду 
члена наглядової ради  незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 
товариства подається в письмовій формі із 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.

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. 
Представником акціонера  фізичної чи юридичної особи на загальних 

зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповно-
важена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана 
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими 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.

Наглядова рада Товариства

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 "ПРЕСТИЖ 
ГРУП"

2. Код за ЄДРПОУ 33103761
3. Місцезнаходження 01011, м. Київ, Лескова, 9
4. Міжміський код, телефон та факс 0445696430 0445696436
5. Електронна поштова адреса m.titarenko@prestigegroup.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

33103761@smida.gov.ua

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

II. Текст повідомлення
Переобрано Головою Наглядової ради Деркача Олександра Вiталiйовича. 

Особа не надала згоду на оприлюднення власних персональних даних 
вiдповiдно до Закону України «Про захист персональних даних»

Переобрано членом Наглядової ради Волошка Iвана Васильовича. Осо-
ба не надала дозвiл на оприлюднення власних персональних даних 
вiдповiдно до Закону України «Про захист персональних даних».

Переобрано членом Наглядової ради Вовченка Сергiя Миколайовича. 

Особа не надала дозвiл на оприлюднення власних персональних даних 
вiдповiдно до Закону України «Про захист персональних даних».

Переобрано членом Наглядової ради Слободського Iгоря Станiславовича. 
Особа не надала дозвiл на оприлюднення власних персональних даних 
вiдповiдно до Закону України «Про захист персональних даних».

Переобрано членом Наглядової ради Шелудька Григорiя Павловича. 
Особа не надала дозвiл на оприлюднення власних персональних даних 
вiдповiдно до Закону України «Про захист персональних даних».

Переобрано Головою Ревiзiйної комiсiї Волощука Iвана Петровича. Осо-
ба не надала дозвiл на оприлюднення власних персональних даних 
вiдповiдно до Закону України «Про захист персональних даних».

Переобрано членом Ревiзiйної комiсiї Горовенка Михайла Олексiйовича. 
Особа не надала дозвiл на оприлюднення власних персональних даних 
вiдповiдно до Закону України «Про захист персональних даних».

Обрано членом Ревiзiйної комiсiї Смолiй Свiтлану Миколаївну. Особа не 
надала дозвiл на оприлюднення власних персональних даних вiдповiдно 
до Закону України «Про захист персональних даних».

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Андрiяка Олександр Олександрович
Виконавчий директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 05.03.2018
(дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУбЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
«НАЦIОНАЛЬНА 
АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ 
«НАФТОГАЗ УКРАїНИ»

2. Код за ЄДРПОУ 20077720
3. Місцезнаходження 01601, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 6
4. Міжміський код, телефон та факс 044 5863537 044 5863310
5. Електронна поштова адреса ngu@naftogaz.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://www.naftogaz.com/files/emitent_
osoblyva/2018_4.htm

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

II. Текст повідомлення
Згiдно з протоколом засiдання наглядової ради Нацiональної акцiонерної 

компанiї «Нафтогаз України» правлiнню компанiї доручено здiйснити всi 
заходи щодо лiквiдацiї (закриття) Представництва Нацiональної акцiонерної 
компанiї «Нафтогаз України» (м.Москва), IПН 9909024950, яке знаходиться 
за адресою: Росiйська Федерацiя, м.Москва, вул. Академiка Пiлюгiна, бу-
динок 24, передбаченi законодавством України та законодавством Росiйської 
Федерацiї з 12.03.18. Рішення щодо ліквідації (закриття) представництва 
приймається у зв'язку із відсутністю доцільності подальшого існування 
представництва. Функції, які виконувало представництво: представлення 
інтересів Нацiональної акцiонерної компанiї «Нафтогаз України» у Російській 
Федерації.

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

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

Голова правління  Коболєв А.В.
05.03.2018

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПУбЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
«НАЦIОНАЛЬНА 
АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ 
«НАФТОГАЗ УКРАїНИ»

2. Код за ЄДРПОУ 20077720
3. Місцезнаходження 01601, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 6
4. Міжміський код, телефон та 
факс

044 5863537 044 5863310

5. Електронна поштова адреса ngu@naftogaz.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

http://www.naftogaz.com/files/emitent_
osoblyva/2018_5.htm

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 
надання згоди на вчинення правочинів, 
щодо вчинення яких є заінтересованість

II. Текст повідомлення
Згiдно з протоколом засiдання Наглядової ради Нацiональної акцiонерної 

компанiї «Нафтогаз України» погоджено створення Представництва 
Нацiональної акцiонерної компанiї «Нафтогаз України» у Федеративнiй 
Республiцi Нiмеччина.

Мiсцезнаходження: Федеративна Республiка Нiмеччина, м.Мюнхен.
Функцiї представництва: представлення та захист інтересів Нацiональної 

акцiонерної компанiї «Нафтогаз України» у Федеративній Республiці 
Нiмеччина, Республiці Австрiя, Швейцарській Конфедерацiї.

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

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

Голова правління  Коболєв А.В.
06.03.2018

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери, 

 сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ «КНЯЖА ЛАйФ ВІЄННА ІНШУРАНС 
ГРУП»

2. Код за ЄДРПОУ: 30434963
3. Місцезнаходження: 04050 м. Київ, вул. Глибочицька, 44
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 5955508, (044) 5955507
5. Електронна поштова адреса: info@kniazhalife.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.kniazhalife.com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

ІІ. Текст Повідомлення 
1. 06.03.2018 Наглядовою Радою (Протокол №32018 від 06.03.2018) 

було прийнято рішення достроково припинити повноваження керівника 
Служби внутрішнього аудиту Нікольської Тетяни Сергіївни (відсутня згода 
на розкриття паспортних даних). Часткою в статутному капіталі емітента 
не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. На посаді перебувала з 25.01.2018 року.

2. 06.03.2018 Наглядовою Радою (Протокол №32018 від 06.03.2018) 
було прийнято рішення обрати безстроково з 07.03.2018 року керівника 
Служби внутрішнього аудиту Весельську Арзу Рамізівну (відсутня згода на 
розкриття паспортних даних). Часткою в статутному капіталі емітента не 
володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
До обрання на посаду, протягом останніх пяти років, обіймала посаду 
внутрішнього аудитора ПрАТ «СК «Українська страхова група».

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

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

2. Перший Заступник Голови Правління  бордюг І.В.
06.03.2018

ПУбЛІЧНЕ  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«КОМЕРЦІйНИй ІНДУСТРІАЛЬНИй бАНК»
Повідомлення  

про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні 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, БульварноКудрявська, 6
4. Міжміський код, телефон та факс: (44)5612509, (44)5612593
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/
regulyarnayainformatsiya

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 
05 березня 2018 року Наглядовою радою Публічного акціонерного то-

вариства «Комерційний Індустріальний Банк» прийнято рішення про на-
дання згоди на вчинення значного правочину, а саме придбання депозитних 
сертифікатів Національного банку України. Ринкова вартiсть майна, що є 
предметом правочину – 150 000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за да-
ними 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 – 
21.82%. 

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.
06.03.2018
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ПОВІДОМЛЕННЯ
Про проведення загальних зборів акціонерів товариства

Приватне акціонерне товариство «Запоріжметалооптторг» (код 
ЄДРПОУ 01886843) повідомляє, що за місцезнаходженням товариства: 
70037, Україна, Запорізька область, Вільнянський район, с.Люцерна, 
вул. Сонячна,4-А, (1-й поверх АПК, конференц-зал), 13 квітня 2018 року 
об 11-00 год. відбудуться річні загальні збори акціонерів Приватного ак-
ціонерного товариства «Запоріжметалооптторг», (надалі Товариство). 

Реєстрація акціонерів та їхніх представників для участі у загальних збо-
рах відбудеться 13 квітня 2018 р. з 1020 год. до 1050 год. за адресою: 
70037, Україна, Запорізька область, Вільнянський район, с.Люцерна, 
вул. Сонячна,4А, 1 поверх АПК. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – «06» квітня 2018року станом на 2400год. 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗбОРІВ:
1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення 

про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів.
3. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Това-

риства. 
4. Звіт Правління товариства про результати фінансовогосподарської 

діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Правління Товариства.

5. Звіт Наглядової ради про результати фінансовогосподарської діяль-
ності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Наглядової ради Товариства.

6. Звіт ревізора Товариства про результати перевірки фінансово
господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
8. Про розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства за підсумками 

роботи в 2017 р. та затвердження нормативів розподілу прибутку на 
2018 рік.

9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
10. Обрання членів Наглядової ради.
11. Затвердження цивільноправових договорів, що укладатимуться з 

членами Наглядової ради та обрання особи, яка уповноважується на під-
писання цивільноправових договорів з членами Наглядової ради.

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

13. Затвердження змін до внутрішніх положень Товариства шляхом ви-
кладення їх у новій редакції.

14. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 
вчинятимуться Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дня 
проведення даних Загальних зборів.

Адреса власного вебсайту , на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
www.zmot.com.ua

Ознайомитися з матеріалами, що стосуються питань проекту порядку 
денного та отримати детальну інформацію стосовно Загальних зборів акціо

нерів, акціонери можуть у робочі дні з 1000 до 1400год. за місцем знахо-
дження Товариства за адресою: 70037, Запорізька область, Вільнянський 
район, с.Люцерна, вул..Сонячна,4А, приймальня на 3му поверху АПК. 
Відповідальна особа товариства за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами Фесенко Олена Володимирівна, м.тел.0676188829. 

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний 
акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту 
порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових канди-
датів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати 
кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 
20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу 
органів Товариства  не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних 
зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку ден-
ного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції 
щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інфор-
мацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера 
(акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена на-
глядової ради  незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку 
денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням 
прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або 
класу належних йому акцій, змісту 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, 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 Товариства може містити 
завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загаль-
них зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно 
проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник пови-
нен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо 
довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі 
питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має 
право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах 
декільком своїм представникам. До закінчення строку, відведеного на реє-
страцію учасників Загальних зборів, акціонер має право змінити свого пред-
ставника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Виконавчий орган 
Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загаль-
них зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, 
який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі 
в Загальних зборах з’явилося декілька представників акціонера, реєструєть-
ся той представник, довіреність якому видана пізніше. 

Наглядова рада ПрАТ «Запоріжметалооптторг»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖМЕТАЛООПТТОРГ»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

Публiчне акцiонерне товариство 
«Нацiональна акцiонерна компанiя 
«Нафтогаз України»

2. Код за ЄДРПОУ 20077720
3. Місцезнаходження 01601, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 6
4. Міжміський код, телефон та 
факс

044 5863537 044 5863310

5. Електронна поштова 
адреса

ngu@naftogaz.com

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

http://www.naftogaz.com/files/emitent_
osoblyva/2018_4.htm

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 
надання згоди на вчинення правочинів, 
щодо вчинення яких є заінтересованість

II. Текст повідомлення
Згiдно з протоколом засiдання наглядової ради Нацiональної 

акцiонерної компанiї «Нафтогаз України» надано згоду на вчинення зна-

чного правочину, правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, а саме 
укладення з Публiчним акцiонерним товариством «Укргазвидобування» 
(26/28, вул. Кудрявська, м. Київ, 04053, Україна; ЄДРПОУ 30019775) 
договору купiвлiпродажу природного газу на IIIV квартали 2018 року 
сумарним обсягом до 11 100 000 000 куб. м природного газу за цiною, 
визначеною Кабiнетом Мiнiстрiв України. 

Вартiсть активiв емiтента станом на 31.12.16 становить 
599792463 тис. грн.

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочину до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi не 
вiдоме.

Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину та 
ознаки заiнтересованостi: вiдповiдно до частини 2 та 3 статтi 71 Закону 
України «Про акцiонернi товариства» член виконавчого органу Компанiї 
як юридичної особи, яка є стороною правочину, є членом виконавчого 
органу ПАТ «Укр газвидобування», яке є стороною правочину.

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

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

Голова правління  Коболєв А.В.
05.03.2018

ПУбЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«НАЦIОНАЛЬНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ «НАФТОГАЗ УКРАїНИ»
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Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів 
ПАТ «ПЕРШИй ІНВЕСТИЦІйНИй бАНК», 
які оголошуються на 12 квітня 2018 року
ПУбЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ПЕРШИй ІНВЕСТИЦІйНИй бАНК»
місцезнаходження якого: м. Київ, площа Перемоги, 1

Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціонерів 
ПАТ «Перший Інвестиційний Банк», що відбудуться 12 квітня 2018 року об 
11 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, площа Перемоги,1 приміщення 
ПАТ «Перший Інвестиційний банк», конференц-зал.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися в день проведення Загальних 
зборів з 10 години 00 хвилин до 10 години 45 хвилин за адресою місця прове-
дення річних Загальних зборів акціонерів. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах 
акціонерів ПАТ «Перший Інвестиційний Банк», буде складено станом на 24 го-
дину 05 квітня 2018 року. 

Проект порядку денного:
Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ПЕР-1. 

ШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», припинення повноважень членів лічильної ко-
місії.

Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «ПЕРШИЙ ІН-2. 
ВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

Звіт Правління про результати фінансовогосподарської діяльності 3. 
ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2017 рік. Затвердження звіту Прав-
ління ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

Затвердження звіту про виконання основних напрямів діяльності 4. 
ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2017 рік. Визначення основних на-
прямів діяльності ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» на 2018 рік.

Звіт Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2017 5. 
рік та затвердження звіту Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
БАНК».

Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2017 рік 6. 
та затвердження звіту Ревізійної комісії ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
БАНК». Затвердження висновків Ревізійної комісії.

Затвердження річних результатів діяльності ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИ-7. 
ЦІЙНИЙ БАНК» за 2017 рік, висновків аудиторської фірми ТОВ «АФ «АКТИВ
АУДИТ» за 2017 рік та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської 
фірми ТОВ «АФ «АКТИВАУДИТ».

Покриття збитків та розподіл прибутку ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 8. 
БАНК» за підсумками роботи в 2017 році.

Про розподіл прибутку ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» минулих 9. 
років.

Затвердження розміру річних дивідендів за акціями ПАТ «ПЕРШИЙ ІН-10. 
ВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

Про зміну типу акціонерного товариства11. 
Про внесення змін до Статуту ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 12. 

БАНК».
Про внесення змін до внутрішніх положень ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИ-13. 

ЦІЙНИЙ БАНК».
Про припинення повноважень членів Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ 14. 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
Обрання членів Наглядової ради АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 15. 

БАНК».
Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядо-16. 

вої ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку ден-
ного річних Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ПАТ «Перший 
Інвестиційний Банк» – м. Київ, площа Перемоги, 1, у робочі дні (понеділок  
п’ятниця), робочий час (з 9.00 до 16.30, перерва з 13.00 до 13.45), а в день про-
ведення річних Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення. Посадова 
особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – на-
чальник відділу по роботі з акціонерним капіталом Кіютіна Наталія Михайлівна. 
Адреса вебсайту ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», на якому розміще-
на інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до про-
екту порядку денного, а також інформація, передбачена ч.4 ст.35 Закону України 
«Про акціонерні товариства»: http://pinbank.ua/

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний 
акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту по-
рядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до 
складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного 
складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати 
проведення Загальних зборів, 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 

ПУбЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИй ІНВЕСТИЦІйНИй бАНК»

Приватне акціонерне товариство «Ямпільський приладобудів-
ний завод», надалі «Товариство» (місцезнаходження: 24500. Вінниць-
ка  обл., м. Ямпіль, вул. Замостянська, 83 А ) повідомляє про проведен-
ня річних загальних зборів Товариства (далі  загальні збори): місце 
реєстрації акціонерів та проведення загальних зборів: Вінницька обл., 
м.  Ямпіль, вул. Замостянська, 83А, в приміщенні їдальні;

дата та час проведення зальних зборів  12 квітня 2018 року о 
12  год.00 хв;

час початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі в за-
гальних зборах -з 11 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв. 12 квітня 
2018  року;

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах 06 квітня 2018 року.

Порядок денний
1) Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведення 

загальних зборів.
2) Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3) Звіт Правління про результати фінансовогосподарської діяльності 

Товариства за 2017 рік та визначення основних напрямків діяльності То-
вариства на 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4) Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту.

5) Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, прийнят-
тя рішення за наслідками розгляду звіту.

6) Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
7) Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Това-

риства за 2017 рік.
8) Про виплату дивідендів.
9) Схвалення укладених правочинів Товариством.
10) Надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів.

З матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів та 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного акціонери можуть ознайомитися за адресою Вінницька обл., м. Ям-
піль, вул. Замостянська, 83 А, в відділі праці та заробітної плати, в робо-

чі дні з 0830 до 1200 за попереднім записом по тел:/04336/22431. 
Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо 
підготовки та проведення загальних зборів  Собко Володимир Євгенійо-
вич, начальник ВПЗП Адреса вебсайту Товариства, на якому розміще-
на інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного: www.http://jampprilad.at.ua

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвід-
чує особу; представникам акціонерів  документ, що посвідчує особу та 
довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

 Основні показники фінансово-господарської діяльності 
Товариства і тис. грн.) 

Найменування показника період
звітний попере-

дній
Усього активів 35946 35418
Основні засоби 3324 3075
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 11661 9272
Сумарна дебіторська заборгованість 5924 2550
Грошові кошти та їх еквіваленти 14981 20341
Нерозподілений прибуток 2789 8690
Власний капітал 31858 30807
Статутний капітал 53 53
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 4088 4611
Чистий прибуток (збиток) 2789 8690
Середньорічна кількість акцій (шт.) 211001 211001
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 186 237

Правління ПрАТ «Ямпільський приладобудівний завод»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЯМПІЛЬСЬКИй ПРИЛАДОбУДІВНИй ЗАВОД»
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ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований канди-
дат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонуєть-
ся на посаду члена наглядової ради  незалежного директора. Пропозиція до 
проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із за-
значенням 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 відпо-
відно до законодавства України.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана 
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, 
які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною уста-
новою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах 
від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваже-
ною на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосу-
вання на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосуван-

ня, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, 
як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 
Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено 
завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голо-
сування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних 
зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та 
голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. До закінчен-
ня строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має 
право змінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та 
Виконавчий орган Товариства. Надання довіреності на право участі та голосу-
вання на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах 
акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для 
участі в Загальних зборах з’явилося декілька представників акціонера, реєстру-
ється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція пере-
буває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на 
Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх за-
гальним представником.

Телефони для довідок: 0 800 50 70 80, 044 428 61 28.
Правління ПАТ «Перший Інвестиційний банк»

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «АТП 11263» (далі – «Товариство») ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ 03116157, місцезнаходження: вул. Орловська, буд.21, м. Дніпро, по-
відомляє про проведення річних загальних зборів Товариства, які відбудуть-
ся 13.04.2018р. о 09.00 годині за адресою: вул. Орловська, буд.21, м. Дніпро, 
актова зала.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників буде здійснювати-
ся 13.04.2018 року з 800 до 845 годин за місцем проведення загальних зборів. 
Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах Това-
риства, буде складено станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведен-
ня загальних зборів, тобто на 24 годину 06.03.2018 року.

Перелік питань включених до проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства. 2. Затвердження 

порядку проведення загальних зборів. 3. Затвердження звіту Наглядової ради 
Товариства за результатами діяльності у 2017 році. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. 4. Затвердження звіту 
Правління Товариства за результатами діяльності у 2017 році. Прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту Правління Товариства. 5. Затвердження звіту 
та висновків Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2017 році. Прийнят-
тя рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товари-
ства. 6. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 
2017 році. 7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності 
Товариства у 2017 році. Затвердження розміру річних дивідендів. 8. Визначення 
основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік та перший квартал 2019 
року.

Адреса вебсайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://atp11263.emitinfo.com

Станом на 02.03.2018р. загальна кількість акцій складає 224488, кількість 
голосуючих акцій 174886. 

Кожен з акціонерів має право ознайомитися з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Това-
риства : вул. Орловська, буд.21, м. Дніпро, приймальня Голови правління, у 
робочі дні з 0900 до 1600 години. В день проведення загальних зборів озна-
йомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів та документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці 
проведення загальних зборів Товариства. Відповідальна особа за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами  Голова правління Товариства Таранен-
ко О.І. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів товариства. Пропозиції вносяться 
не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства. Про-
позиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні 
містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку 
денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазна-
ченням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/
або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту 
рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який 
пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Зміни до проекту 
порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових 

питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права 
вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Для реєстрації та участі у загальних зборах при собі необхідно мати: акціо-
нерам – документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів – 
довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену у 
відповідності до вимог чинного законодавства, або інший документ, який під-
тверджує повноваження представника, та документ, який посвідчує особу 
(паспорт). 

Представником акціонера  фізичної чи юридичної особи на загальних зборах 
Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної 
особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на 
певний строк. Акціонер має право у будьякий момент замінити свого представ-
ника, повідомивши про Правління товариства. Довіреність на право участі та 
голосування на загальних зборах видана фізичною особою, посвідчується но-
таріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також 
може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право 
участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається 
її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документа-
ми. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариств 
а може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку 
денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення 
потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник 
повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. 
Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує 
всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. 
Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не 
виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіре-
ність, замість свого представника.

 Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного 
з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 18364 20532
Основні засоби (за залишковою вартістю) 14510 17223
Запаси 383 464
Сумарна дебіторська заборгованість 2256 2201
Гроші та їх еквіваленти 1066 488
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1431 455
Власний капітал 16625 18604
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 34 34
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 201
Поточні зобов'язання і забезпечення 1739 1727
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (934) 66
Середньорічна кількість акцій (шт.) 224488 224488
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) (4,16058) 0,29400

Наглядова рада Товариства

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «AICE УКРАїНА» (код за ЄДРПОУ – 21691356). Місцезнахо-
дження – 010001, м. Київ, вул. Михайлівська, 12б. Телефон (факс) – 
(044) 2300240. Електронна поштова адреса – snezhana@autoplan.com.ua. 
Адреса сторінки в мережі Інтернет – www.autoplan.com.ua. Вид особливої 
інформації – відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів.

2.Текст повідомлення Рішення про виплату дивідендів прийнято за-
гальними зборами 07.03.18р. Розмір дивідендів – 981 806,64 грн. Дата 

складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 
27.03.2018р. Строк виплати дивідендів – з 02.04.2018р. по 07.09.2018р. 
Дивіденди виплачуються безпосередньо акціонеру шляхом виплати всієї 
суми дивідендів в повному обсязі.

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

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

Голова правління  Гутварьова Н.В.  07.03.18р.
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ПУбЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ ОДЕСАОбЛЕНЕРГО»

(далі за текстом – ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» або «Товариство»),
місцезнаходження якого: Україна, 65031, м. Одеса, вул. Миколи 

боровського, 28 «б»
Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціо

нерів ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО», що відбудуться 18 квітня 2018 року о 
10 годині 00 хвилин за адресою: Україна, 65031, м. Одеса, вул. Миколи 
боровського, буд. 28 «б», 4-й поверх, кімната 409.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися у день проведення Загальних 
зборів акціонерів з 08 години 30 хвилин до 09 години 45 хвилин за адре-
сою: м. Одеса, вул. Миколи Боровського, буд. 28 «б», 1й поверх, кімна-
та 135.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ак-
ціонерів ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО», буде складено станом на 24 годину 
12 квітня 2018 року.

Проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку 
денного.

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів 
ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариство), припинення повноважень 
членів лічильної комісії.

2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Правління про результати фінансовогосподарської діяльності 

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

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

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Затвердження звіту та 
висновків Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства. 
8. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства. 
9. Про зміну типу Товариства. 
10. Про внесення змін до статуту Товариства.
11. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
12. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товари-

ства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та 

членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагоро-
ди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Голо-
вою та членами Наглядової ради.

15. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товари-
ства.

16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та 

членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагоро-
ди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Голо-
вою та членами Ревізійної комісії Товариства.

18. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/
договорів, що укладений/укладені з ПАТ «СБЕРБАНК» та/або укладання 
нових договорів. 

19. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/
договорів, що укладений/укладені з ПАТ «АльфаБанк». 

20. Про схвалення та/або вчинення правочинів.
Адреса вебсайту ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО», на якому розміщена 

інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині чет-
вертій ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» – www.oblenergo.
odessa.ua.

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Загальних 
зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів 
та з проектом договору про викуп товариством акцій, за місцезнаходженням 
ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» – м. Одеса, вул. Миколи Боровського, 28 «б», 
3й поверх, кімната 325, у робочі дні (понеділок  п’ятниця), робочий час (з 
8.00 до 17.00 (у п’ятницю до 16.00), перерва з 12.00 до 13.00), а в день 
проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – начальник відділу управління корпоративними правами 
Пославська Наталія Яківна. Телефони для довідок: (048) 7052056.

 Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» 
кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо 
нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може 
перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться 
не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, 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 Това-
риства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат 
представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропо-
нується на посаду члена наглядової ради  незалежного директора. Про-
позиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в пись-
мовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її 
вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропо-
зиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або 
класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером 
до складу органів Товариства.

 Для реєстрації та участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно 
мати паспорт, представникам акціонерів  паспорт та довіреність, оформ-
лену відповідно до законодавства України.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, ви-
дана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими 
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депо-
зитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голо-
сування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її ор-
ганом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими докумен-
тами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах 
Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік пи-
тань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке 
(проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 
Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як перед-
бачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить за-
вдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голо-
сування на Загальних зборах 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 представ-
ника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Виконавчий орган То-
вариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загаль-
них зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, 
який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для 
участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, 
реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, 
якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження 
щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним 
із співвласників або їх загальним представником.

 Правління ПАТ «ОДЕСАОбЛЕНЕРГО»

ПУбЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ ОДЕСАОбЛЕНЕРГО»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «AICE УКРАїНА» (код за ЄДРПОУ – 21691356). Місцезнахо-
дження – 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 12б. Телефон (факс) – (044) 
2300240. Електронна поштова адреса – snezhana@autoplan.com.ua. Адре-
са сторінки в мережі Інтернет – www.autoplan.com.ua. Вид особливої інфор-
мації – відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів.

2.Текст повідомлення Загальними зборами 07.03.18р. прийнято рішення 
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів на укладення 
наступних договорів, які можуть вчинятися товариством протягом року, тобто до 
07.03.2019р.: 1) строкові депозитні договори; 2) договори отримання або надан-

ня Товариством поворотної фінансової допомоги на безпроцентній основі; 
3) договори оренди; 4) договори страхування, на граничну сукупну вартість – 
50 000 тис. грн., вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності – 69 398 тис. грн., співвідношення ринкової вартості майна або послуг, 
що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності – 72,05 %, загальна кількість голосуючих акцій – 
50522 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах – 50522 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» – 
50522 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» – 0 шт.

3. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-
ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно з законодавством.

Голова правління  Гутварьова Н.В.  07.03.18р.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №48, 12 березня 2018 р. 
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИРСЬКИй ЗА-
ВОД ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІй» (код ЄДРПОУ 01413394), 
місцезнаходження – 10001, м. Житомир, вул. Сергія Параджано-
ва, буд. 89 (надалі – Товариство) повідомляє про проведення чергових 
загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – загальні збори), які 
відбудуться 20 квітня 2018 року о 10:00 годині за адресою 10001, 
м. Житомир, вул. С. Параджанова, буд. 89 в актовому залі заводу. 
Реєстрація акціонерів та їх представників відбуватиметься 20 квітня 
2018 року, початок реєстрації о 08 год. 30 хв., закінчення реєстрації о 
09 год.45 хв. за місцевим часом за місцем проведення загальних збо-
рів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних 
зборах акціонерів, складається на 24 годину 16 квітня 2018 року.

Перелік питань,  
включених до проекту порядку денного загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань 

порядку проведення загальних зборів.
3. Розгляд звіту виконавчого органу (Правління) Товариства за 2017 

рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та при-

йняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 

рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результа-

тами роботи в 2017 році.
8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

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

Для реєстрації та участі у загальних зборах учасникам загальних 
зборів – фізичним особам (акціонерам, представникам акціонерів) 
необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Пред-
ставникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що по-
свідчує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – 
документ про призначення на посаду та виписку із Статуту 
акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівни-
ка діяти без довіреності, для інших представників – довіреність, ви-
дану для участі у чергових загальних зборах, оформлену згідно з ви-
могами чинного законодавства України). 

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних збо-
рів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам 
можливість ознайомитися з матеріалами, з якими вони можуть озна-
йомитися під час підготовки до загальних зборів, та з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в робо-
чі дні, з 10 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв., за адресою: 10001, м. Житомир, 
вул. Параджанова, буд. 89, в кабінеті юриста № 101, а в день прове-
дення загальних зборів акціонерів – також у місці їх проведення. 

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами: Голова правління Зубко Сергій Геннадійович, телефон для 
довідок: (0412) 427608. Інформацію з проектами рішень щодо кож-
ного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інфор-
мацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про 
акціонерні товариства», розміщено на власному вебсайті Товариства 
за адресою www.zok.ua.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних збо-
рів до дати проведення загальних зборів акціонери відповідно до 
статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» мають права 
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного (а в день проведення загальних зборів  також 
у місці їх проведення), з формою бюлетеня для голосування, а також 
надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до 
проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного Загаль-
них зборів. Товариство до початку загальних зборів надає письмові 
відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного за-
гальних зборів до дати проведення загальних зборів. 

Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» 
кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів 
до дати проведення загальних зборів, а також щодо нових кандидатів 
до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати про-
ведення загальних зборів. 

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах 
(надалі – довіреність), видана фізичною особою, посвідчується нота-
ріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, 

а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність 
від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, 
уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на 
право участі та голосування на загальних зборах акціонерного това-
риства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування 
на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як 
передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не міс-
тить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання 
щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається 
повідом лення про проведення загальних зборів, загальна кількість 
акцій складає 561 553 простих іменних штук, загальна кількість голо-
суючих акцій – 443 924 простих іменних штук.

Телефон для довідок (0412) 427608.
Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з пи-

тань, включених до проекту порядку денного:
Питання №1. Обрання членів лічильної комісії. Проект рішення: 

Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб (голови та двох членів 
лічильної комісії), головою лічильної комісії обрати Яковлєва Володи-
мира Віталійовича, членами лічильної комісії обрати Мельника Олек-
сандра Сергійовича та Хомчук Ірину Анатоліївну.

Питання №2. Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рі-
шень з питань порядку проведення загальних зборів. Проект рішення: 
Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Махлайчука Станіс-
лава Георгійовича. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, 
тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, загальні збори ак-
ціонерів проводити без перерви, голосування з питань порядку денно-
го проводити з використанням бюлетенів для голосування.

Питання №3. Розгляд звіту виконавчого органу (Правління) Това-
риства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду 
Проект рішення: Звіт виконавчого органу (Правління) Товариства за 
2017 рік затвердити, роботу Правління Товариства в 2017 році визна-
ти задовільною.

Питання №4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 
рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Проект рішен-
ня: Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвердити, роботу 
Наглядової ради Товариства в 2017 році визнати задовільною.

Питання №5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товари-
ства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду. Про-
ект рішення: Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 
рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2017 році визна-
ти задовільною.

Питання №6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 
Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

Питання №7. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих 
за результатами роботи в 2017 році. Проект рішення: Затвердити 
розмір прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 
2017 році, в розмірі 5 716 тис. грн., та розподілити його шляхом на-
правлення до Резервного фонду 300 тис. грн. та 5 416 тис. грн. – на 
забезпечення розвитку Товариства, проведення заходів, направлених 
на забезпечення конкурентоспроможності продукції, що виробляється 
Товариством; забезпечення надійної перспективи виробничо
господарського розвитку Товариства, ефективності капіталовкладень 
та, як наслідок, зростання прибутковості Товариства і підвищення 
ринкової вартості його акцій.

Питання №8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством про-
тягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Проект 
рішення: Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинен-
ня значних правочинів, які вчинятимуться Товариством до 20 квітня 
2019 року, щодо виконання робіт та надання послуг, придбання майна 
Товариством, надання майна Товариства в заставу, відчуження майна 
Товариства, передачу майна Товариства до статутного капіталу інших 
юридичних осіб, передачі майна Товариства дочірньому підприємству, 
отримання Товариством кредитів, позик, залучення Товариством кре-
дитних, фінансових та інших ресурсів граничною сукупною вартістю 
таких правочинів не більше 500 млн. грн. Вищевказані правочини 
вчиняються від імені Товариства Головою Правління за погодженням 
з Наглядовою радою Товариства (без будьяких додаткових обмежень) 
або за погодженням з Правлінням Товариства – для правочинів (гра-
ничною вартістю одного правочину не більше 400 млн. грн.) щодо 
виконання робіт та надання послуг (без права вчиняти правочини, що 
направлені на отримання Товариством кредитів, позик, залучення 
кредитних, фінансових та інших ресурсів, надання майна Товариства 
в заставу).

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ЖИТОМИРСЬКИй ЗАВОД ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІй»
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МОЛОДІЖНА МОДА» 

(надалі за текстом – Товариство), код за ЄДРПОУ 04592760, місцезнахо-
дження 10014, м. Житомир, майдан Перемоги, буд.3 повідомляє про про-
ведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – За-
гальні збори), які відбудуться 17 квітня 2018 року за адресою: м. Житомир, 
майдан Перемоги, буд.3, в фойє ПрАТ «Молодіжна мода». Початок За-
гальних зборів 17 квітня 2018 року о 8 год. 30 хв. за місцем проведення 
Загальних зборів. Реєстрація акціонерів, які прибули для участі у Загальних 
зборах, відбудеться за місцем проведення Загальних зборів та у день про-
ведення Загальних зборів з 8 год. 00 хв. до 8 год. 20 хв. Перелік акціонерів, 
які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 
24ту годину 11 квітня 2018 року.

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

включених до проекту порядку денного:
1. Про обрання членів лічильної комісії Загальних зборів. Проект рішен-

ня: Обрати Лічильну комісію у складі однієї особи – Тітовніна Олега Воло-
димировича.

2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів. Прийняття рішень 
з питань порядку проведення загальних зборів. Проект рішення: 2.1.Обрати 
Головою зборів – Медіну Яну Болеславівну. 2.2. Обрати секретарем зборів – 
Зінчук Ольгу Анатоліївну. 2.3. Прийняти наступний порядок проведення 
Загальних зборів: виступи з питань Порядку денного Загальних зборів: до 
5 хвилин; виступи з обговорення доповідей до 2 хвилин; відповіді на запи-
тання до 2 хвилин.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 
2017 рік, звіту виконавчого органу за 2017 рік, звіту та Ревізора за 2017 рік. 
Затвердження висновків Ревізора за 2017 рік. Проект рішення: 3.1. Затвер-
дити звіт Наглядової ради за 2017 рік. 3.2. Затвердити звіт Директора за 
2017 рік. Визнати роботу Директора Товариства за 2017 рік задовільною. 
3.3. Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2017 рік.

4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік. Проект 
рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.

5. Про дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової 
ради Товариства. Проект рішення: Припинити достроково, з дати прийняття 
цього рішення Загальними зборами повноваження голови та членів Нагля-
дової ради Товариства: Савенця Михайла Івановича; Савенця Юрія Івано-
вича; Степанець Людмили Василівни.

6. Про дострокове припинення повноважень Ревізора. Проект рішення: 
Припинити достроково, з дати прийняття Загальними зборами рішення, 
повноваження Ревізора Товариства  Зінчук Ольги Анатоліївни.

7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. У відповідності з 
чинним законодавством проект рішення з сьомого питання порядку денно-
го не наводиться, так як рішення з даного питання приймається шляхом 
кумулятивного голосування.

8. Про обрання Ревізора. Проект рішення: Обрати з дати прийняття 
цього рішення Загальними зборами акціонерів Ревізором Товариства Си-
ницьку Наталію Анатоліївну.

9. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами 
роботи у 2017 році. Проект рішення: Затвердити прибуток Товариства в 
розмірі 284,1 тис. грн., який направити на розвиток Товариства.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонеру необхідно мати та 
надати під час проходження реєстрації паспорт або інший документ, що по-
свідчує особу; для представника акціонера – документ, що посвідчує особу, 
та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства Украї
ни. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до 
дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість 
ознайо ми тися з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час 
підготовки до Загальних зборів, та з документами, необхідними для прий няття 
рішень з питань порядку ден ного, на підставі поданого запиту, у робочий час 
в робочі дні з 1000 годин до 1600 годин за місцезнаходженням Товариства: 
м. Житомир, майдан Перемоги, буд.3 (в кабінеті №1 бухгалтерії Товариства), 
а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення за адре-
сою. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами: директор Товариства Сметаніна Леонора Леонідівна. Інформацію з 
проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону 
України «Про акціонерні товариства», розміщено на власному вебсайті 
Товариства за адресою www.molodizhnamoda.ho.ua. Від дати надіслання 
повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення Загаль-
них зборів акціонери відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні 
товариства» мають права ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного (а в день проведення загальних 
зборів  також у місці їх проведення), з формою бюлетеня для голосування, 
а також надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних 
зборів. Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» 
кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати 
проведення загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу 
органів товариства  не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних 
зборів. 

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах (надалі – 
довіреність), видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими 
посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчува-
тися депозитарною установою. Довіреність 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 акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. 
Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати 
саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність 
не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання 
щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. 

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідом
лення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій складає 
1961 простих іменних штук, загальна кількість голосуючих акцій – 1864 про-
стих іменних штук.

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 
"ЗАХIДНОУКРАїНСЬКА 
ГIРНИЧА КОМПАНIЯ"

2. Код за ЄДРПОУ 23302614
3. Місцезнаходження 35811, Рiвненська обл.,  

Острозький рн., с.Бухарiв,  
вул. Першого Травня, буд.1, кв.3

4. Міжміський код, телефон та факс (0362)608166 (0362)608166
5. Електронна поштова адреса zugk@i.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://foszugk.com

7. Вид особливої інформації Відомості про набуття прямо або опо-
середковано особою (особами, що ді-
ють спільно) з урахуванням кількості 
акцій, які належать їй та її афілійова-
ним особам: контрольного пакета у 
розмірі 50 і більше відсотків простих 
акцій акціонерного товариства; зна-
чного контрольного пакета у розмірі 75 
і більше відсотків простих акцій публіч-
ного акціонерного товариства; доміну-
ючого контрольного пакета у розмірі

95 і більше відсотків простих акцій 
 акціонерного товариства

II. Текст повідомлення
07.03.2018 року ПрАТ «ЗАХIДНОУКРАЇНСЬКА ГIРНИЧА КОМПАНIЯ» 

(надалiТовариство) отримала вiд Герасимчук Олени Василiвни письмове 
повiдомлення про набуття права власностi на домiнуючий контрольний пакет 
акцiй. Протягом 12 мiсяцiв, що передувала датi набуття домiнуючого конт
рольного пакета акцiй Товариства Герасимчук Олена Василiвна акцiй не при-
дбавала, право власностi на домiнуючий контрольний пакет акцiй було набуто 
на пiдставi договору дарування цiнних паперiв номiнальною вартiстю акцiй в 
розмiрi 10,0 грн. (десять грн.) за одну акцiю. Дата набуття домiнуючого конт
рольного пакета акцiй Товариства 06.02.2018 року. Розмiр частки акцiй Гера-
симчук Олени Василiвни в загальнiй кiлькостi акцiй до набуття домiнуючого 
контрольного пакета акцiй Товариства  0%. Розмiр частки акцiй Герасимчук 
Олени Василiвни в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля набуття домiнуючого конт
рольного пакета акцiй Товариства  98%. Домiнуючтий пакет акцiй набуто одно-
особово, опосередкованої участi немає. Розмiр частки акцiй Герасимчук Оле-
на Василiвна в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до набуття домiнуючого 
контрольного пакета акцiй Товариства  0%. На момент розкриття повiдомлення 
iнформацiї щодо розмiру частки в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля 
набуття права власностi немає в наявностi.

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 Беспалих Володимир Михайлович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 07.03.2018
(дата)
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КИїВСЬКА ОВОЧЕВА ФАбРИКА»

(код ЄДРПОУ 00849304, надалі – Товариство)
Місцезнаходження Товариства: Україна, 08114, Київська область, Киє-

во – Святошинський район, с. Гореничі, вул. Столична, буд. 1 – А,  
повідомляє про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів 
Товариства,які відбудуться «24» квітня 2018 р., о 11 год. 40 хв за адре-
сою: Україна, м. Київ, вул. Академіка Туполєва, буд. 12, у приміщенні 
адміністративного корпусу Товариства - кабінет Генерального ди-
ректора (№ 3).

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

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чер-
гових річних загальних зборах акціонерів – «18» квітня 2018 року станом 
на 24 годину

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

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

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

4. Розгляд звіту дирекції про результати фінансово  господарської ді-
яльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту дирекції.

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

6. Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Затверджен-
ня висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки 
фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

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

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

11. Про затвердження правочинів, що вчинялися Товариством протя-
гом 2017 року.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комі-
сії.

Адреса власного вебсайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону 
України «Про акціонерні товариства»: www.ovocheva.pat.ua

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання 
повідомлення про проведення чергових річних загальних зборів до дати 
проведення чергових річних загальних зборів акціонериможуть ознайоми-
тись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного загальних зборівза адресою: м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 
буд. 12, кабінет Генерального директора (№ 3) з 11 год. 30 хв. до 12 год. 
00 хв. кожного четверга, а в день проведення чергових річних загальних 
зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відпо-
відальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генераль-
ний директор Товариства Палій Олександр Максимович.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн)*
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 81372 102971
Основні засоби (за залишковою вартістю) 4968 4986
Запаси 1860 1579
Сумарна дебіторська заборгованість 7768 7404
Гроші та їх еквіваленти 118 249
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 61858 65570
Власний капітал 76958 80670
Зареєстрований (пайовий/статутний)капітал 15100 15100
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 4414 22301
Чистий фінансовий результат:прибуток 
(збиток)

(3712) (759)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 60 400 000 60 400 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

(0,06) (0,13)

Довідки за тел.: + 38 (050) 616 – 58  43.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗЕЛЕН-
бУД», код ЄДРПОУ – 20761706 (далі – ПрАТ «Зеленбуд»/Товариство) 
повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів Товари-
ства, що відбудуться 13 квітня 2018 року о 12.00 год. за місцезнаходжен-
ням Товариства, а саме: Львівська обл., м. Львів, вул. Стрийська, 129 
(2-й поверх адмінкорпусу, кабінет Голови Правління). Реєстрація 
акціо нерів (їх представників) буде проводитись в день проведення зборів 
з 11.00 год. до 11.45 год. за вказаним вище місцем проведення зборів. 
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах  
06.04.2018 р. (24:00 год.). 

Перелік питань, що виносяться на голосування 
(порядок денний):

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Обрання голови і секретаря загальних зборів.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття 

рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту Правління Товариства про фінансовогосподарську ді-

яльність ПрАТ «Зеленбуд» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідка-
ми його розгляду. 

5. Розгляд звіту зовнішнього аудитора щодо результатів діяльності (фі-
нансової звітності) Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за на-
слідками розгляду. 

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

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
8. Припинення повноважень голови та інших членів Наглядової ради 

Товариства та обрання (переобрання) нових голови та інших членів На-
глядової ради ПрАТ «Зеленбуд».

9. Затвердження умов цивільноправових договорів (контрактів), що 
укладатимуться з головою та іншими членами Наглядової ради Товари-
ства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповнова-
жується на підписання договорів (контрактів) з головою та членами На-
глядової ради.

10. Внесення змін до статуту ПрАТ «Зеленбуд», шляхом затвердження 
його у новій редакції.

Адреса власного вебсайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го  20761706.infosite.com.ua.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідо-
млення про проведення загальних зборів (02.03.2018 р.) загальна кіль-
кість акцій Товариства складає  1623823 шт (Один мільйон шостсот двад-
цять три тисячі вісімсот двадціять три штпростих іменних акцій, з яких 
загальна кількість голосуючих акцій складає 1214362 (один мільйон двісті 
чотирнадцять тисяч триста шістдесят дві шт) простих іменних акцій.

Після отримання цього повідомлення до дати проведення загальних 
зборів акціонери мають можливість скористатися правами, що надані ак-
ціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціо-
нерні товариства» (далі – Закон), зокрема: ознайомитися з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; отримувати 
письмові відповіді Товариства на Ваші письмові запити щодо питань, 
включених до проекту порядку денного загальних зборів; внести пропо-
зиції щодо питань, включених до проекту порядку денного, а також щодо 
кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може переви-
щувати кількісного складу кожного з органів (не пізніше ніж за 20 днів до 
дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів 
Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних збо-
рів); оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні Ваших про-
позицій до проекту порядку денного.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, можна ознайомитися за місцезнаходженням ПрАТ «Зеленбуд» 
(Львівська обл., м. Львів, вул. Стрийська, 129 (2й поверх адмінкорпусу, 
кабінет Голови Правління) у робочі дні в робочі години Товариства (з 
09.00 год. до 17.00 год., обідня перерва  з 13.00 год. до 14.00 год.) або 
направивши відповідний письмовий запит на вказану адресу Товариства, 
а в день проведення загальних зборів  також у місці їх проведення.

Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонер (його представ-
ник) повинен надати документ, що посвідчує особу, а представникам 
акціо нерів додатково документи, що підтверджують повноваження (нота-
ріально засвідчена довіреність від фізичної особи, довіреність від юри-
дичної особи з документами, що підтверджують повноваження посадової 
особи, що видала довіреність, інші документи, передбачені чинним зако-
нодавством). Інші питання щодо порядку участі та голосування на загаль-
них зборах за довіреністю передбачено ст.39 Закону.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлен-
ня акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного загальних зборів  Голова Правління Товариства 
Муштук В.П. 

Телефон для довідок: (032) 2344718.
Голова Правління ПрАТ «Зеленбуд»           підпис         Муштук В.П.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"АВIАКОМПАНIЯ 
КОНСТАНТА"

2. Код за ЄДРПОУ 20508143
3. Місцезнаходження 69013, м.Запорiжжя, вул.Блакитна, 

буд.4
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0617214323 0617873367

5. Електронна поштова адреса tklymenko@constantaairlines.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

constantaairlines.com

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

II. Текст повідомлення
06.03.2018р. Наглядовою радою ПрАТ «Авiакомпанiя Константа» було при-

йнято рiшення про надання згоди на вчинення ПрАТ «Авiакомпанiя Константа» 
значного правочину, предметом якого є купiвляпродаж лiтака Як40. Вартiсть 
правочину  4000 доларiв США (чотири тисячi доларiв США), що станом на 
06.03.2018р. за курсом Нацiонального банку України є еквiвалентом 
105928,40грн. (сто п’ять тисяч дев’ятсот двадцять вiсiм) гривень 40 копiйок. 

Вартiсть активiв ПрАТ «Авiакомпанiя Константа» за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк складає 11346000,00грн. Спiввiдношення 
ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, 
до вартостi активiв ПрАТ «Авiакомпанiя Константа «: 0,93%.

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 Таланов Андрiй Олексiйович
Генеральний директор (ініціали та прізвище керівника)

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

нерухомістю) емітента 
1. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "СПIЛЬНЕ 
ПIДПРИЄМСТВО 
"САНАТОРIй "ПОЛТАВА"

2. Код за ЄДРПОУ 32422719
3. Місцезнаходження 04073 м.Київ прт Московський, 23
4. Міжміський код, 
телефон та факс 

0445360488 0445360488

5. Електронна поштова 
адреса 

117@comreg.com.ua

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

http://32422719.smida.gov.ua/

7. Вид особливої інформа-
ції

Вiдомостi про змiну складу посадових 
осiб емiтента

2. Текст повідомлення
Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №06/032018 

від 06.03.2018 року) припинено повноваження посадової особи Ге-
нерального директора Товариства балабанова Василя Iвановича 
з 06.03.2018 року. Рішення прийнято згідно пропозиції членів Нагля-
дової ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. 
Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала 
на посадi: 15 років.

Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №06/032018 
від 06.03.2018 року) Генеральним директором Товариства обра-
но Грабка Ігоря Анатолійовича з 07.03.2018 року. Рішення при-
йнято згідно пропозиції членів Наглядової ради. Посадова особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акціями Товари-
ства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: безстроково. 
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останніх п’яти років: 
Директор з розвитку ТОВ «Центросервіс», Директор ТОВ «СП 
«Стан Комплект».

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-

ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством. 3.2. Найменування посади: Гене-
ральний директор Грабко Ігор Анатолійович.

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2016 та 2017 рік

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

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

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

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

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
«ГIДРОЕЛЕКТРОМОНТАЖ», 
13723817, 08720 Київська область 
Обухiвський район мiсто Українка 
ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 35, 
(4572) 21935

2. Дата розкриття повного тек-
сту річної інформації у загаль-
нодоступній інформаційній базі 
даних Комісії

12.03.2018р.

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

http://ukrgem.com.ua/

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

I. Загальні відомості
Повне найменування емітента: ПУбЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «МИРОНІВСЬКИй ЗАВОД ПО ВИГО-
ТОВЛЕННЮ КРУП І КОМбІКОРМІВ»

Код за ЄДРПОУ: 00951770 
Місцезнаходження: 08800, Київська обл., Миронівський рн, м. Миро-

нівка, вул. Елеваторна, 1
Міжміський код, телефон та факс: (044) 2070000, 2070040
Електронна поштова адреса: v.golodnenko@mhp.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://00951770.infosite.com.ua/
Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про на-

дання згоди на вчинення правочинів
II. Текст повідомлення

05березня 2018 року рішенням Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І 
КОМБІКОРМІВ» (Протокол №5 від 05.03.2018 р.) (надалі – ПАТ «МЗВКК»), 
було прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочинів.

Предмет правочину:Надання Товариством поруки з метою забезпечен-
ня виконання фінансових зобов’язань та вчинення інших правочинів, 
пов’язаних із наданням поруки.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена відповідно до законодавства:до 25% вартості активів Товариства 
(2 345632 тис. грн).

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності:9 382529 тис. грн. 

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності (у відсотках):25%.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину 
не передбачені законодавством, статутом ПАТ «МЗВКК» не визначені.

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

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

Голова правління Жукотанський Олександр Васильович 06.03.2018р.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №48, 12 березня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

46

Публічне акціонерне товариство «Продцентр» (код за ЄДРПОУ 
01549863), місцезнаходження 10029, м. Житомир, вул. Котовського, буд.61 
(надалі за текстом – Товариство) повідомляє про проведення чергових за-
гальних зборів акціонерів (надалі за текстом  загальні збори), які призна-
чені на 19 квітня 2018 року за адресою: м. Житомир, вулиця Котовсько-
го (вул. М. Грушевського), буд. 61, на другому поверсі, в актовому залі 
орендованого приміщення ТОВ «Люцина». Початок загальних зборів о 
10 год. 00 хв. Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться 19 квітня 
2018 року за місцем проведення загальних зборів, початок реєстрації акціо
нерів для участі у загальних зборах о 09 год. 00 хв., закінчення реєстрації  – 
о 09 год. 50 хв. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах, складається на 24 годину 13 квітня 2018 року. 

Перелік питань, включених до проекту порядку денного загальних 
зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів та прийняття рі-
шення про припинення їх повноважень. 

2. Обрання головуючого загальними зборами та секретаря загальних 
зборів акціонерів. 

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів ак-
ціонерів. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-
сування та бюлетенів для кумулятивного голосування.

4. Затвердження звіту виконавчого органу Товариства про результати 
фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2017 рік та визначення 
основних напрямків діяльності на 2018 рік. Прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік.

5. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік. При-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства 
за 2017 рік.

6. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2017 рік. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 
2017 рік. 

7. Затвердження річного звіту Товариства 2017 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами 

роботи в 2017 році.
9. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
10. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом 

викладення його у новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на під-
писання Статуту Товариства у новій редакції та визначення особи, уповно-
важеної на забезпечення проведення його державної реєстрації.

11. Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову Раду Това-
риства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ре-
візора Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства 
та Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства. Визначен-
ня дати набрання чинності вказаних вище положень.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів 
Наглядової ради Товариства.

13. Про визначення строку повноважень членів Наглядової ради. Про 
затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з головою і 
членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про об-
рання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з 
членами Наглядової ради. 

14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження способу 

виплати дивідендів та затвердження розміру дивідендів.
16. Щодо компенсації витрат Житомирської обласної ради на проведен-

ня незалежного аудиту Товариства за 2015 рік в сумі 25 тис. грн.
Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонеру необхідно мати 

та надати під час проходження реєстрації паспорт або інший документ, що 
посвідчує особу; для представника акціонера – документ, що посвідчує 
особу, та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодав-
ства України. 

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можли-
вість ознайо ми тися з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під 
час підготовки до загальних зборів, та з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку ден ного, за місцезнаходженням Това-
риства: м. Житомир, вул. Котовського (вул. Грушевського), буд. 61, в кабіне-
ті головного бухгалтера (кабінет №10) у робочі дні, робочий час з 1000 го-
дин до 1600 годин; в день проведення загальних зборів – також у місці їх 
проведення за адресою: м. Житомир, вулиця Котовського (вул. М. Грушев-
ського), буд. 61, на другому поверсі, в актовому залі орендованого примі-
щення ТОВ «Люцина». Особа, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами: член Наглядової ради Товариства Рудницька 
Янiна Iванiвна. Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, 
включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в 
частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», 
розміщено на власному вебсайті Товариства за адресою www.prodcentr.
ho.ua. 

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів акціонери відповідно до статті 36 Закону 
України «Про акціонерні товариства» мають права ознайомитися з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (а в 
день проведення загальних зборів  також у місці їх проведення), з формою 
бюлетеня для голосування, а також надавати Товариству письмові запи-
тання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних збо-
рів та порядку денного загальних зборів. Товариство також надає акціоне-
рам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством 
акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України 
«Про акціонерні товариства». Товариство до початку загальних зборів на-
дає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, 
включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денно-
го загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Відповідно до 
статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має 
право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку ден-
ного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загаль-
них зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства  
не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. 

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

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідо-
млення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій складає 
3737492 простих іменних штук, загальна кількість голосуючих акцій  
3590079 простих іменних штук.

Телефон для довідок (0412 362230).
Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голо-

сування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного:

Питання №1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів та при-
йняття рішення про припинення їх повноважень. Проект рішення: Обрати 
лічильну комісію загальних зборів акціонерів в складі трьох осіб, головою 
лічильної комісії обрати Ястремського Олександра Володимировича, чле-
нами лічильної комісії обрати Дубовик Олену Вікторівну та Данилюк Олену 
Миколаївну. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припи-
няються одночасно із закінченням (закриттям) загальних зборів акціоне-
рів.

Питання №2. Обрання головуючого загальними зборами та секретаря 
загальних зборів акціонерів. Проект рішення: Обрати головуючим загаль-
ними зборами акціонерів Кропивницького Володимира Миколайовича, се-
кретарем загальних зборів акціонерів обрати Рудницьку Яніну Іванівну.

Питання №3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загаль-
них зборів акціонерів. Визначення порядку та способу засвідчення бюлете-
нів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування. Проект 
рішення: Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість від-
повідей на запитання – до 3 хвилин, збори проводити без перерви. Затвер-
дити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на 
загальних зборах акціонерів та бюлетенів для кумулятивного голосування 
на загальних зборах акціонерів: кожний бюлетень для голосування на за-
гальних зборах акціонерів та кожний бюлетень для кумулятивного голосу-
вання на загальних зборах акціонерів засвідчуються на кожній сторінці під-
писом голови лічильної комісії під час підрахунку результатів голосування.

Питання №4. Затвердження звіту виконавчого органу Товариства про 
результати фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2017 рік та 
визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік. 
Проект рішення: Затвердити звіт виконавчого органу (директора) Товари-
ства про результати фінансовогосподарської діяльності Товариства за 
2017 рік. Визнати роботу виконавчого органу (директора) Товариства в 
2017 році задовільною.

Питання №5. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2017 
рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Това-
риства за 2017 рік. Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради То-
вариства за 2017 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства в 2017 
році задовільною.

Питання №6. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 
2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товари-
ства за 2017 рік. Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора 

ПУбЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОДЦЕНТР»



№48, 12 березня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

47

Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Ревізора Товариства в 2017 році 
задовільною.

Питання №7. Затвердження річного звіту Товариства 2017 рік. Проект 
рішення: Затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства 
«Продцентр» за 2017 рік.

Питання №8. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за ре-
зультатами роботи в 2017 році. Проект рішення: Прибуток Товариства в 
сумі 25 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2017 році, направити 
на виплату дивідендів.

Питання №9. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Това-
риства. Проект рішення: Змінити тип Товариства з публічного акціонерного 
товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити повне найменуван-
ня Товариства з Публічного акціонерного товариства «Продцентр» на При-
ватне акціонерного товариства «Продцентр». Змінити скорочене наймену-
вання Товариства з ПАТ «Продцентр» на ПрАТ «Продцентр».

Питання №10. Про внесення та затвердження змін до Статуту Това-
риства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення осіб, упов
новажених на підписання Статуту Товариства у новій редакції та визна-
чення особи, уповноваженої на забезпечення проведення його державної 
реєстрації. Проект рішення: Внести та затвердити зміни до Статуту То-
вариства, які, зокрема, пов’язані із приведенням діяльності Товариства у 
відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та 
передбачають зміну найменування Товариства з Публічного акціонерно-
го товариства «Продцентр» на Приватне акціонерне товариство «Прод-
центр», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Упов
новажити голову і секретаря загальних зборів акціонерів підписати 
Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити директора Товариства 
на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства у 
новій редакції.

Питання №11. Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову 
Раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення 
про Ревізора Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товари-
ства та Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства. Визна-
чення дати набрання чинності вказаних вище положень. Проект рішення: 
В зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог За-
кону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції 
Статуту Товариства затвердити в новій редакції внутрішні положення При-
ватного акціонерного товариства «Продцентр»  Положення про загальні 
збори акціонерів, Положення про наглядову раду, Положення про виконав-
чий орган, Положення про Ревізора, Принципи (кодекс) корпоративного 

управління, та встановити, що дані положення та принципи набудуть чин-
ності з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товари-
ства «Продцентр».

Питання №12. Прийняття рішення про припинення повноважень го-
лови і членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення: Припинити 
з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товари-
ства «Продцентр» повноваження голови та членів Наглядової ради Пуб
лічного акціонерного товариства «Продцентр» Кропивницького Володи-
мира Миколайовича, Рудницької Янiни Iванiвни та Сачука Артема 
Миколайовича.

Питання №13. Про визначення строку повноважень членів Наглядової 
ради. Про затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з 
головою і членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. 
Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контр-
актів) з членами Наглядової ради. Проект рішення: Встановити строк дії 
повноважень членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства 
«Продцентр» – з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонер-
ного товариства «Продцентр» та до 19 квітня 2021 року. Затвердити умови 
цивільноправових договорів поданих на розгляд загальним зборам акціо-
нерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встанови-
ти, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них 
функції безоплатно. Уповноважити директора Товариства на підписання 
цивільноправових договорів з обраними членами Наглядової ради Товари-
ства.

Питання №14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
У відповідності з чинним законодавством України проект рішення з цього 

питання не наводиться, так як рішення з даного питання приймається шля-
хом кумулятивного голосування.

Питання №15. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затверджен-
ня способу виплати дивідендів та затвердження розміру дивідендів. Проект 
рішення: Прийняти рішення про виплату дивідендів акціонерам Товариства 
через депозитарну систему України за рахунок чистого прибутку, отримано-
го за результатами роботи Товариства в 2017 році. Затвердити розмір річ-
них дивідендів за 2017 р., що виплачуються з розрахунку на одну просту 
іменну акцію Товариства, 0,0067 грн.

Питання №16. Щодо компенсації витрат Житомирської обласної 
ради на проведення незалежного аудиту Товариства за 2015 рік в сумі 
25 тис. грн. Проект рішення: Компенсувати витрати Житомирської об-
ласної ради на проведення незалежного аудиту Товариства за 2015 рік 
в сумі 25 тис. грн.

Публічне акціонерне товариство «Львівський Елегант», код ЄДРПОУ – 
01554278 (далі – ПАТ «Львівський Елегант»/Товариство) повідомляє про 
скликання чергових загальних зборів акціонерів Товариства, що відбу-
дуться 12 квітня 2018 року о 12.00 год. за місцезнаходженням Товари-
ства, а саме: Львівська область, м. Львів, вул. Зелена, буд. 147 (у 
прий мальній корпусу № 3). Реєстрація акціонерів (їх представників) 
буде проводитись в день проведення зборів з 10.30 год. до 11.55 год. за 
вказаним вище місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціо-
нерів, які мають право на участь у зборах  05.04.2018 р. (24:00 год.). 

Перелік питань, включених до порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Обрання голови і секретаря загальних зборів.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття 

рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту Правління Товариства про фінансовогосподарську ді-

яльність Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його 
розгляду. 

5. Розгляд звіту Ревізійної комісії щодо результатів діяльності Товари-
ства (фінансової звітності) за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду. 

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

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
8. Припинення повноважень голови та інших членів Наглядової ради 

Товариства та обрання (переобрання) нових голови та інших членів На-
глядової ради ПАТ «Львівський Елегант».

9. Затвердження умов цивільноправових договорів (контрактів), що 
укладатимуться з головою та іншими членами Наглядової ради Товари-
ства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання договорів (контрактів) з головою та членами Наглядо-
вої ради.

Адреса власного вебсайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного  
www.elehant.com.ua.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідо-
млення про проведення загальних зборів (23.02.2018 р.) загальна кількість 
акцій Товариства складає  2 990 280 (Два мільйони дев’ятсот дев’яносто 

тисяч двісті вісімдесят) простих іменних акцій, з яких загальна кількість го-
лосуючих акцій складає 2 055 195 (Два мільйони п’ятдесят п’ять тисяч сто 
дев’яносто п’ять) простих іменних акцій.

Після отримання цього повідомлення до дати проведення загальних 
зборів акціонери мають можливість скористатися правами, що надані акці-
онерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону, зокрема: ознайомитися 
з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного; отримувати письмові відповіді Товариства на письмові запити акціо-
нерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних збо-
рів; внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного, 
а також щодо кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не 
може перевищувати кількісного складу кожного з органів (не пізніше ніж за 
20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до скла-
ду органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення за-
гальних зборів); оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні 
пропозицій до проекту порядку денного.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, можна ознайомитися за місцезнаходженням ПАТ «Львівський 
Елегант» (Львівська область, м. Львів, вул. Зелена, буд. 147, у приймальній 
корпусу № 3) у робочі дні в робочі години Товариства (з 09.00 год. до 
17.00  год., обідня перерва  з 13.00 год. до 14.00 год.) або направивши від-
повідний письмовий запит на вказану адресу Товариства, а в день прове-
дення загальних зборів  також у місці їх проведення.

Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонер (його представник) 
повинен надати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів 
додатково документи, що підтверджують повноваження (нотаріально за-
свідчена довіреність від фізичної особи, довіреність від юридичної особи з 
документами, що підтверджують повноваження посадової особи, що ви-
дала довіреність, інші документи, передбачені чинним законодавством). 
Інші питання щодо порядку участі та голосування на загальних зборах за 
довіреністю передбачено ст.39 Закону.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного загальних зборів  член Правління Товариства Гой М.В. 

Телефон для довідок: (032) 2700030.
Голова Правління 
ПАТ «Львівський Елегант»  підпис  Заводін К.Є.

ПУбЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВСЬКИй ЕЛЕГАНТ»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №48, 12 березня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ !
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОН-АВТО», ідентифі-

каційний код – 03112900 (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: 
Україна, 73034, м. Херсон, Миколаївське шосе, 5 км повідомляє про 
скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням На-
глядової Ради Товариства від 26.02.2018року, призначених на 13.04.2018 
року о 10.00 годині за адресою: Україна, 73034, м. Херсон, Миколаїв-
ське шосе, 5 км, каб. 1, з наступним проектом порядку денного (переліком 
питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціоне-
рів Товариства.

2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних Зборів акціонерів 
Товариства.

3. Про затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціо-
нерів Товариства.

4. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
5. Про затвердження звіту Ревізійної Комісії Товариства за 2017 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової 

звітності Товариства за 2017 рік.
7. Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за під-

сумками діяльності Товариства у 2017 році.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

Товариством протягом року.
9. Про припинення повноважень та діяльності Ревізійної комісії Товариства.
10. Про визнання Положення про Ревізійну комісію Товариства таким, 

що втратило чинність.
11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом ви-

кладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту То-
вариства.

13. Про визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції 
Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

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

15. Про затвердження Рішення про приватне розміщення акцій Товари-
ства та визначення переліку осіб, які є учасниками такого розміщення.

16. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому нада-
ються повноваження щодо:

 визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та 
другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі при-
ватного розміщення акцій;

 залучення до розміщення андеррайтера;
 внесення змін до проспекту емісії акцій;
 прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з 

першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо 
на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та 
акції повністю оплачено);

 затвердження результатів укладення договорів з першими власниками 
у процесі приватного розміщення акцій;

 затвердження результатів приватного розміщення акцій;
 затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
 прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження 

у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з 
першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емі-
тента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішен-
ня про відмову від розміщення акцій;

 письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне 
право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про 
можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це 
в офіційному друкованому органі.

17. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються 
повноваження:

 проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого пере-
важного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про 
розміщення;

 проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими 
власниками у процесі приватного розміщення акцій;

проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, 
які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством 
належних їм акцій.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)

Найменування показника 
Період 

Звітний
2017 рік 

попередній 
2016 рік 

Усього активів 18443 15383

Основні засоби (за залишковою вартістю) 14866 12450
Запаси 1025 1479
Сумарна дебіторська 
заборгованість 

1135 438

Гроші та їх еквіваленти 811 209
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

(5235) (6319)

Власний капітал 2392 1308
Зареєстрований статутний капітал 4766 4766
Довгострокові зобов'язання і 
забезпечення

0 0

Поточні зобов'язання і забезпечення 16051 14075
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток) 

1084 (1548)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 476634 476634
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

- -

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних зборах акціонерів – 06.04.2018 року

Адреса власного вебсайту, 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 ЗУ «Про акціонерні товариства»: 
http://www.khersonavto.ukravto.ua/.

Порядок участі та голосування на річних Загальних зборах за дові-
реністю:

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних 
зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації – о 09:00 год.; 
закінчення реєстрації  о 09:45 год.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних За-
гальних зборах акціонерів необхідно надати:

 акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);
 представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (пас-

порт) та довіреність для участі в річних Загальних зборах акціонерів, 
оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб  – 
документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на по-
саду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій 
визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціоне-
ра – юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах, 
видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадови-
ми особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися де-
позитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голо-
сування на річних Загальних зборах від імені юридичної особи видається її 
органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими докумен-
тами.

Внесення пропозицій до проекту порядку денного річних Загаль-
них зборів: 

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерного товариства  
не пізніше ніж за 20 днів до дати їх проведення, а також щодо нових канди-
датів до складу органів товариства  не пізніше ніж за 7 днів до дати їх 
проведення річних Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових 
питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рі-
шень з цих питань. 

Пропозиція до проекту порядку денного подається в письмовій формі із 
зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількос-
ті, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/
або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що нале-
жать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів То-
вариства. 

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріала-
ми, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних 
Загальних зборів акціонерів:

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, не-
обхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх 
представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства: 
Україна, 73034, м. Херсон, Миколаївське шосе, 5 км, каб. 1 до дати скли-
кання (проведення) річних зборів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 10:00 
до 17:00 та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адре-
сою: Україна, 73034, м. Херсон, Миколаївське шосе, 5 км,каб. 1. Посадо-
ва особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми – Генеральний директор Зеньков Володимир Володимирович. 
Контактна особа – Куценко Володимир Вікторович.Довідки за телефо-
ном: 0552-37-32-00.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомлен-
ні.

Генеральний директор  Зеньков В.В.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОН-АВТО»
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ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ !
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМИ-АВТО», ідентифіка-

ційний код – 03120443 (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: 
Україна, м. Суми, вул. Роменська, 98 повідомляє про скликання річних За-
гальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товари-
ства від 22.02.2018 року, призначених на11.04.2018 року о 14.00 годині за 
адресою: Україна, м. Суми, вул. Роменська, 98, каб. 1, з наступним про-
ектом порядку денного (переліком питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціоне-
рів Товариства.

2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних Зборів акціонерів 
Товариства.

3. Про затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціо-
нерів Товариства.

4. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
5. Про затвердження звіту Ревізійної Комісії Товариства за 2017 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової 

звітності Товариства за 2017 рік.
7. Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за під-

сумками діяльності Товариства у 2017 році.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

Товариством протягом року.
9. Про припинення повноважень та діяльності Ревізійної комісії Товари-

ства.
10. Про визнання Положення про Ревізійну комісію Товариства таким, 

що втратило чинність.
11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом ви-

кладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту То-
вариства.

13. Про визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції 
Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

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

15. Про затвердження Рішення про приватне розміщення акцій Товари-
ства та визначення переліку осіб, які є учасниками такого розміщення.

16. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому нада-
ються повноваження щодо:

 визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та 
другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі при-
ватного розміщення акцій;

 залучення до розміщення андеррайтера;
 внесення змін до проспекту емісії акцій;
 прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з 

першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо 
на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та 
акції повністю оплачено);

 затвердження результатів укладення договорів з першими власниками 
у процесі приватного розміщення акцій;

 затвердження результатів приватного розміщення акцій;
 затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
 прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження 

у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з 
першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емі-
тента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішен-
ня про відмову від розміщення акцій;

 письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне 
право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про 
можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це 
в офіційному друкованому органі.

17. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються 
повноваження:

 проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого пере-
важного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про 
розміщення;

 проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими 
власниками у процесі приватного розміщення акцій;

проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, 
які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством 
належних їм акцій.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)
Найменування показника Період 

Звітний
2017 рік 

попередній 
2016 рік 

Усього активів 13148 15258

Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

6085 6531

Запаси 3346 4674
Сумарна дебіторська заборгованість 2327 890
Гроші та їх еквіваленти 145 1447
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

2873 1162

Власний капітал 2926 4637
Зареєстрований статутний капітал 5596 5596
Довгострокові зобов'язання і 
забезпечення

- -

Поточні зобов'язання і забезпечення 10071 10459
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток) 

1711 470

Середньорічна кількість 
акцій (шт.) 

559 578 559 578

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

3,058 0,84

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних зборах акціонерів – 04.04.2018 року

Адреса власного вебсайту, 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 ЗУ «Про акціонерні товариства»: 
http://www.sumyavto.ukravto.ua.

Порядок участі та голосування на річних Загальних зборах за дові-
реністю:

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних 
зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації – о 13:00 год.; 
закінчення реєстрації  о 13:45 год.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних За-
гальних зборах акціонерів необхідно надати:

 акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);
 представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (пас-

порт) та довіреність для участі в річних Загальних зборах акціонерів, 
оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – 
документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на по-
саду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій 
визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціоне-
ра – юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах, 
видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадови-
ми особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися де-
позитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голо-
сування на річних Загальних зборах від імені юридичної особи видається її 
органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими докумен-
тами.

Внесення пропозицій до проекту порядку денного річних Загаль-
них зборів: 

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерного товариства  
не пізніше ніж за 20 днів до дати їх проведення, а також щодо нових канди-
датів до складу органів товариства  не пізніше ніж за 7 днів до дати їх 
проведення річних Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових 
питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рі-
шень з цих питань. 

Пропозиція до проекту порядку денного подається в письмовій формі із 
зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількос-
ті, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/
або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що нале-
жать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів То-
вариства. 

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріала-
ми, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних 
Загальних зборів акціонерів:

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, не-
обхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх 
представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства: 
Україна, м. Суми, вул. Роменська,98, каб. №1 до дати скликання (прове-
дення) річних зборів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 10:00 до 17:00 та 
в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, 
м. Суми, вул. Роменська,98 каб.№1. Посадова особа, відповідальна за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор 
Дворський Сергій Якович. Контактна особа – Кекін Олександр Валентино-
вич.Довідки за телефоном: 0675508606

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомлен-
ні.

Генеральний директор  С.Я.Дворський

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМИ-АВТО»
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ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-

АВТО»(ідентифікаційний код – 05495466) (надалі – Товариство), місцезнахо-
дження якого: Україна, 76492, м. ІваноФранківськ, с. Микитинці, вул. Юнос-
ті, 41А, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів 
Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 22.02.2018року, при-
значених на11.04.2018 року о 10:00 годиніза адресою: Україна, 76492, 
м. Івано-Франківськ, с. Микитинці, вул. Юності,41А, каб. №2, з наступним 
проектом порядку денного (переліком питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціоне-
рів Товариства.

2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних Зборів акціонерів 
Товариства.

3. Про затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціо-
нерів Товариства.

4. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
5. Про затвердження звіту Ревізійної Комісії Товариства за 2017 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової 

звітності Товариства за 2017 рік.
7. Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за під-

сумками діяльності Товариства у 2017 році.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

Товариством протягом року.
9. Про припинення повноважень та діяльності Ревізійної комісії Товари-

ства.
10. Про визнання Положення про Ревізійну комісію Товариства таким, 

що втратило чинність.
11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом ви-

кладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту То-
вариства.

13. Про визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції 
Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

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

15. Про затвердження Рішення про приватне розміщення акцій Товари-
ства та визначення переліку осіб, які є учасниками такого розміщення.

16. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому нада-
ються повноваження щодо:

 визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та 
другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі при-
ватного розміщення акцій;

 залучення до розміщення андеррайтера;
 внесення змін до проспекту емісії акцій;
 прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з 

першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо 
на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та 
акції повністю оплачено);

 затвердження результатів укладення договорів з першими власниками 
у процесі приватного розміщення акцій;

 затвердження результатів приватного розміщення акцій;
 затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
 прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження 

у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з 
першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емі-
тента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішен-
ня про відмову від розміщення акцій;

 письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне 
право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про 
можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це 
в офіційному друкованому органі.

17. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються 
повноваження:

 проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого пере-
важного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про 
розміщення;

 проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими 
власниками у процесі приватного розміщення акцій;

 проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, 
які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством 
належних їм акцій.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)
Найменування показника Період 

звітний попередній 
Усього активів 17733 17 952

Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

10146 10 420

Запаси 814 1 002
Сумарна дебіторська заборгованість 1533 779
Гроші та їх еквіваленти 8 405
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

(1 318) 486

Власний капітал 10549 12 353
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

11600 11 600

Довгострокові зобов'язання і забезпечен-
ня

0 0

Поточні зобов'язання і 
забезпечення

7 184 5 599

Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

(1804) 103

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

- -

Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 160 012 1 160 012

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних зборах акціонерів – 04.04.2018 року.

Адреса власного вебсайту, 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 ЗУ «Про акціонерні товариства»: 
http://ivanofrankivskavto.ukravto.ua. 

Порядок участі та голосування на річних Загальних зборах за дові-
реністю:

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних 
зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації – о 9:00 год.; 
закінчення реєстрації  о 9:45 год.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних За-
гальних зборах акціонерів необхідно надати:

 акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);
 представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (пас-

порт) та довіреність для участі в річних Загальних зборах акціонерів, 
оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – 
документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на по-
саду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій 
визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціоне-
ра – юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах, 
видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадови-
ми особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися де-
позитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голо-
сування на річних Загальних зборах від імені юридичної особи видається її 
органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими докумен-
тами.

Внесення пропозицій до проекту порядку денного річних Загаль-
них зборів: 

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерного товариства  
не пізніше ніж за 20 днів до дати їх проведення, а також щодо нових канди-
датів до складу органів товариства  не пізніше ніж за 7 днів до дати їх 
проведення річних Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових 
питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рі-
шень з цих питань. 

Пропозиція до проекту порядку денного подається в письмовій формі із 
зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількос-
ті, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/
або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що нале-
жать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів То-
вариства. 

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріала-
ми, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних 
Загальних зборів акціонерів:

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, не-
обхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнахо-
дженням Товариства: Україна, 76492, м. ІваноФранківськ, с. Микитинці, 
вул. Юності, 41А, каб. №2, до дати проведення річних зборів в робочі дні: 
понеділок – п’ятниця з 10:00 до 17:00 та в день проведення річних Загаль-
них зборів акціонерів за адресою: Україна, 76492, м. ІваноФранківськ,  
с. Микитинці, вул. Юності, 41А, каб. №2. Посадова особа, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор 
Сосновська Тетяна Олександрівна. Контактна особа – Сосновська Тетяна 
Олександрівна. Довідки за телефоном: (0342) 554869.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор           Сосновська Тетяна Олександрівна

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУбЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-

ВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТА-
ЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIї 
«МИКОЛАїВГАЗ» 

2. Код за ЄДРПОУ 05410263
3. Місцезнаходження 54000 м. Миколаїв вул. Погранична, 159
4. Міжміський код, телефон та факс (0512) 674901 (0512) 674901
5. Електронна поштова адреса Katerina.Karioti@mkgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://mk.104.ua

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

II. Текст повідомлення 
На пiдставi протоколу засiдання Наглядової ради ПАТ «МИКОЛАЇВГАЗ» вiд 

06 березня 2018р. № 06/032018 прийнято рiшення обрати членом Правлiння 
Товариства Щербакова Сергiя Павловича  директором комерцiйним з 06 бе-
резня 2018 року. Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. 
Пакетом акцiй або часткою в статутному капiталi емiтента не володiє; непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; Iнформацiя щодо 
посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: 22.12.2011  директор 
з iнвестицiйної полiтики ПАТ «Миколаївобленерго»; 17.03.2015  начальник 
вiддiлу iнвестицiйної полiтики ПАТ «Миколаївобленерго»; 09.04.2015  дирек-
тор Пiвденного округу ПАТ «Миколаївобленерго»; 08.06.2017  провiдний 
економiст вiддiлу з iнвестицiйної полiтики ПАТ «Миколаївобленерго». Повно-
важення набули чинностi з 06.03.2018 року, строк, на який призначено особу: 
до 30 червня 2019 року включно.

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 Попов Павло Анатолiйович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.03.07
(дата)

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ГОТЕЛЬ 
ГОЛОСIїВСЬКИй"

2. Код за ЄДРПОУ 03358529
3. Місцезнаходження 03127 м. Київ проспект Голосiївський, 

93
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0442597673 0442582210

5. Електронна поштова адреса jurist@hotelgolos.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації

https://hotelgolos.com.

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, 
яким належить 10 і більше відсотків 
простих акцій акціонерного Товари-
ства.

II. Текст повідомлення
Товариством 07.03.2018р. отримано вiд Публiчного Акцiонерного Това-

риства «Нацiональний Депозитарiй України» реєстр власникiв iменних 
цiнних паперiв, складений станом на 05.03.2018р. Вiдповiдно до отрима-
ної iнформацiї стало вiдомо про завершення виконання процедур, 
пов’язаних з обов’язковим продажем простих акцiй ПРАТ «Готель 
Голосiївський» акцiонерам на вимогу особи (осiб, що дiють спiльно) яка є 
власником домiнуючого контрольного пакета акцiй, вiдповiдно до статтi 
652 Закону України «Про акцiонернi товариства» в результатi чого 
вiдбулися змiни власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв прос
тих акцiй ПрАТ «Готель Голосiївський», а саме:

Дата вчинення дiї: 07.03.2018р.
Повне найменування юридичної особи – власника пакету акцiй: ТОВА-

РИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «IСРЕНТА», створено за 
законодавством України, Iдентифiкацiйний код згiдно з Єдиним держав-
ним реєстром юридичних осiб, фiзичних осiб – пiдприємцiв та громад-
ських формувань 35645334, мiсцезнаходження: 03127, м. Київ, проспект 
Голосiївський, будинок 93.

Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй до змiни розмiру 
пакета акцiй: 99,1013%.

Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни 
розмiру пакета акцiй: 99,1013%;

Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля змiни розмiру 
пакета акцiй: 100%

Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля 
змiни розмiру пакета акцiй – 100%.

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 Кондратьєва Наталiя Мирославiвна
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 2018.03.07

(дата)

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУбЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 
"УКРГАЗВИДОбУВАННЯ"

2. Код за ЄДРПОУ 30019775
3. Місцезнаходження 04053 м. Київ вул. Кудрявська 26/28
4. Міжміський код, телефон та факс 044 4612951; 4612951
5. Електронна поштова адреса a.rogina@ugv.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.ugv.com.ua

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

II. Текст повідомлення
05.03.2018 року Загальними зборами акцiонерiв  Нацiональною 

акцiонерною компанiєю «Нафтогаз України» як єдиним акцiонером
власником 8 564 722 221 голосуючої акцiї Товариства, що є 100% статут-
ного капiталу Товариства, було прийнято рiшення про надання згоди про 
вчинення значного правочину, а саме укладення з Нацiональною 
акцiонерною компанiєю «Нафтогаз України» додаткової угоди до договору 
поставки природного газу сумарним обсягом до 14 028,9 млн.куб.м при-
родного газу та вартiстю до 81 631 363,320 тис. грн. Ринкова вартiсть май-
на, що є предметом договору, становить 81 631 363,320 тис. грн. Вартiсть 
активiв Товариства станом на 31.12.2017 року згiдно з неаудованою 
фiнансовою звiтнiстю становить 115 673 509 тис. грн. Спiввiдношення 
ринкової вартостi майна, що є предметом договору, до вартостi активiв 
Товариства становить 70,57 %.

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 Чаус В'ячеслав Анатолiйович
В.о.Голови Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.03.07
(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 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ПРЕСТИЖ 
ГРУП»

2. Код за ЄДРПОУ 33103761
3. Місцезнаходження 01011, м. Київ, Лескова, 9
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0445696430 0445696436

5. Електронна поштова адреса m.titarenko@prestigegroup.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

33103761@smida.gov.ua

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

II. Текст повідомлення
Приватне акцiонерне товариство «Престиж груп» (код за ЄДРПОУ 

33103761; мiсцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9; електронна 
поштова адреса: m.titarenko@prestigegroup.com.ua; сторiнка в мережi 

iнтернет, яка додатково використовується емiтентом для розкриття 
iнформацiї: 33103761@smida.gov.ua) повiдомляє, що Загальними зборами 
акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Престиж груп» (протокол 
№ б/н вiд 05.03.2018 року) прийнято рiшення про попереднє надання згоди 
на вчинення значного правочину, а саме договору купiвлi продажу земельної 
дiлянки, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, за цiною 
7271673 гривні 00 коп.

Гранична сукупна вартiсть правочину (тис. грн) – 7271,5;
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

(тис. грн) – 162564;
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 

активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках) – 44,73; 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 2 100 000 штук;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 

зборах – 1 485 439 штук;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" – 1 485 439 штук;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" – 0 штук.

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 Андрiяка Олександр Олександрович
Виконавчий директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 05.03.2018
(дата)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

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

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОРIЛЬЛIДЕР»

Код за ЄДРПОУ: 24426809
Місцезнаходження: 51831, Дніпропетровська обл., Петриківський рн, 

с. Єлизаветiвка, вул. Хмельницького, буд. 1
Міжміський код, телефон та факс: (05634) 2316
Електронна поштова адреса: v.golodnenko@mhp.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://24426809.infosite.com.ua
Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про надан-

ня згоди на вчинення значного правочину
II. Текст повідомлення

05березня 2018 року рішенням акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНО-
ГО ТОВАРИСТВА «ОРIЛЬЛIДЕР» (Рішення№4 від 05.03.2018 р.) (надалі – 
ПрАТ «ОРIЛЬЛIДЕР»), було прийнято рішення про надання згоди на вчи-
нення значного правочину.

Предмет правочину: Надання Товариством поруки з метою забез-
печення виконання фінансових зобов’язань та вчинення інших право-

чинів, пов’язаних із наданням поруки.
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину,  визначена 

відповідно до законодавства: 750 000 000 (сімсот п’ятдесят мільйонів) 
доларів США (по курсу НБУ на 05.03.2018 (26.5359) – 
19 901 925 000,00 грн.).

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності:4 545 063 тис.грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності (у відсотках):438%.

Загальна кількість голосуючих акцій: 10, кількість голосуючих акцій, що 
зареєстровані для участі у загальних зборах:10, кількість голосуючих акцій, 
що проголосували «за»: 10 та «проти»: 0 прийняття рішення.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не 
передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного 
товариства: статутом ПрАТ «ОРIЛЬЛIДЕР» не визначені.

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

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

Президент  Писарєв Максим Елеонорійович 
06.03.2018р.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ОРIЛЬ-ЛIДЕР»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНТЕРКОРН КОРН 
ПРОСЕССІНГ ІНДАСТРІ»

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

емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "IНТЕРКОРН КОРН 
ПРОСЕССIНГ IНДАСТРI"

2. Код за ЄДРПОУ 32616426
3. Місцезнаходження 49022, м. Днiпро, вул. Маршала 

Малиновського, буд. 120
4. Міжміський код, телефон та факс (056) 7321238, (056) 7321239
5. Електронна поштова адреса secretary@intercorn.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://32616426.smida.gov.ua

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

II. Текст повідомлення
Єдиним акцiонером ПрАТ "IНТЕРКОРН", який володiє часткою 100% у ста-

тутному капiталiемiтента, 06.03.2018 р. було прийнято рiшення про попереднє 
надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: укладення договору 
поруки. Вiдомостi щодо правочину: договiр буде укладений мiж АТ "Укрексiмбанк", 
ПрАТ "IНТЕРКОРН" та ТОВ "Iнтерстарч Україна" в забезпечення зобов’язань за 
кредитним договором (овердрафтом) мiж ТОВ "Iнтерстарч Україна" та 
АТ "Укрексiмбанк" iз встановленням лiмiту овердрафту 100 000 000,00 грн. 
Гранична сукупна вартiсть правочину  100 000,0 тис. грн. Вартiстьактивiвемiтента 
за даними останньої рiчноїфiнансовоїзвiтностi  507 956,0 тис. грн. Спiввiдношення 
граничної сукупностiвартостiправочинiв до вартостiактивiвемiтента за даними 
останньої рiчноїфiнансовоїзвiтностi (у вiдсотках) –19,69%. Загальна кiлькiсть 
голосуючих акцiй  110 527 273 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi 
для участi у загальних зборах  110 527 273 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
проголосували "за"  110 527 273 шт., "проти" прийняття рiшення  немає.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством.
2. Найменування посади
Генеральний директор Козловський Iгор Олегович

07.03.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ІНТЕРКОРН КОРН ПРОСЕССІНГ ІНДАСТРІ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «УКРАїНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
«КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»

2. Код за ЄДРПОУ: 24175269
3. Місцезнаходження: 04050 місто Київ, Глибочицька, 44
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 2077272, (044) 2077276
5. Електронна поштова адреса: admin@kniazha.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.kniazha.com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення 
06.03.2018 Наглядовою Радою (Протокол №62018 від 06.03.2018) було 

прийнято рішення припинити повноваження начальника Відділу внутріш-
нього аудиту Нікольської Тетяни Сергіївни (відсутня згода на розкриття 
паспортних даних). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє, не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді 
перебувала з 25.01.2018 року.

06.03.2018 Наглядовою Радою (Протокол №62018 від 06.03.2018) 
було прийнято рішення обрати безстроково з 07.03.2018 року керівни-
ка Служби внутрішнього аудиту Весельську Арзу Рамізівну (відсутня 
згода на розкриття паспортних даних). Часткою в статутному капіталі 
емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. До обрання на посаду, протягом останніх пяти років, 
обіймала посаду внутрішнього аудитора ПрАТ «СК «Українська стра-
хова група».

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  Грицута Д.О.
06.03.2018

Річна інформація емітента 
за 2017 рік

1. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: Відкрите акціонерне товариство 

«РаваРуська Агропромтехніка».
2. Місцезнаходження емітента: 80316, Львівська обл., м. РаваРуська, 

вул. Коновальця, 27. 

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00905439.
4. Міжміський код та телефон: (03252)42283.
5. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: rava.informs.net
6. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії: 06.03.2018р.
7. Збори акціонерів не скликались.

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РАВА-РУСЬКА АГРОПРОМТЕХНІКА»

Річна інформація емітента за 2017 р.
1. Найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, телефон 

емітента: ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Завод Експрес», 
23535369, 03035, Київ, Механiзаторiв, б.10 (044) 2488622. 2. Дата розкрит-
тя тексту річної інформації у інформаційній базі даних Комісії: 12.03.2018.  
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет: http://emitent.tetrastudio.com.ua/
expres. 4. Інформація про загальні збори: 10.04.2017. кворум – 95.95%.  

1. Обрання лiчильної комiсiї чергових Загальних зборiв акцiонерiв. 2. За-
твердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк 3. Затвердження фiнансової 
звiтностi Товариства за 2016 рiк.4. Звiт Ревiзора Товариства за 2016 рiк.  
5. Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк.На зборах були розглянутi 
всi питання порядку денного та по кожному питанню були прийнятi вiдповiднi 
рiшення. 5. ТОВ «АК «Зеллер», код за ЄДРПОУ 31867227. 6. Дивiденди на 
протязi звiтного перiоду не сплачувались та не нараховувались.

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЕКСПРЕС»

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

(044) 4983815
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1. ПРАТ АВІАКОМПАНІЯ КОНСТАНТА 45

2. ПРАТ АІСЕ УКРАЇНА 40

3. ПРАТ АІСЕ УКРАЇНА 41

4. ПРАТ АТП 11263 40

5. ПАТ БРОКБІЗНЕС 7

6. ПАТ БРОКБІЗНЕС 35

7. ПРАТ ВЗУТТЯ 24

8. ПРАТ ВИРОБНИЧЕ ДОГОВІРНЕ ОБ’ЄДНАННЯ «АСОЦІАЦІЯ «ПІВДЕННА» 53

9. АВТ ГІДРОЕЛЕКТРОМОНТАЖ 45

10. ПРАТ ГОТЕЛЬ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ 51

11. ПАТ ДНІПРОВАГОНРЕМБУД 26

12. ПРАТ ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ 33

13. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКМЕТАЛОПРОМ 25

14. ПРАТ ДОРІС 22

15. ПАТ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО 41

16. ПРАТ ЕТНОПРОДУКТ 30

17. ПАТ ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ 42

18. ВАТ ЗАВОД ЕКСПРЕС 53

19. ПРАТ ЗАКОРДОНЕНЕРГОКОМПЛЕКТБУД 11

20. ПРАТ ЗАПОРІЖМЕТАЛООПТТОРГ 38

21. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ВТОРМЕТ 4

22. ПРАТ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА ГІРНИЧА КОМПАНІЯ 43

23. ПРАТ ЗАХІДУКРВИБУХПРОМ 4

24. ПРАТ ЗЕЛЕНБУД 44

25. ПАТ ІВАНОФРАНКІВСЬКАВТО 50

26. ПАТ ІВАНОФРАНКІВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОМПРИЛАД 20

27. ПРАТ ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА МАСТ 34

28. ПРАТ ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА МАСТ 34

29. ПРАТ ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА МАСТ 34

30. ПАТ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОДУ 17

31. ПРАТ ІНТЕРКОРН КОРН ПРОСЕССІНГ ІНДАСТРІ 52

32. ПАТ КАМ’ЯНЕЦЬПОДІЛЬСЬКСІЛЬМАШ 7

33. ПРАТ КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА 44

34. ПАТ КОБЛЕВО 15

35. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК 5

36. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК 6

37. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК 19

38. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК 37

39. ПАТ КОМПАНІЯ «ЕЛЬБА» 11

40. ПАТ КОМПАНІЯ «ЕЛЬБА» 13

41. ПАТ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО КОКСОХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ 20

42. ПРАТ КСУ17 3

43. ПАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ЕЛЕГАНТ 47

44. ПРАТ МАГАЗИН «МЕДТЕХНІКА» 53

45. ПРАТ МАЯК 25

46. ПРАТ МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА 29

47. ПАТ МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ 45

48. ПРАТ МІЖГАЛУЗЕВА БАЗА КОМПЛЕКТАЦІЇ «ОБЩЕМАШКОНТРАКТ» 32

49. ПРАТ МІСТО 29

50. ПАТ МОЛОДІЖНА МОДА 43

51. ПРАТ МУКАЧІВСЬКА ЛИЖНА ФАБРИКА «ТИСА» 13

52. ПАТ НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» 2

53. ПАТ НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» 37

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
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54. ПАТ НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» 37

55. ПАТ НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» 38

56. ПРАТ НОВОТРОЇЦЬКИЙ МАСЛОСИРЗАВОД 17

57. ПАТ ОЛЕКСІЇВСЬКЕ 5

58. ПРАТ ОРІЛЬЛІДЕР 52

59. ПАТ ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 39

60. ПРАТ ПЕТРИКІВСЬКИЙ РИБГОСП 33

61. ПРАТ ПІВДЕНЬЗАХІДЕЛЕКТРОМЕРЕЖБУД 2

62. ПРАТ ПІВДЕНЬЗАХІДЕЛЕКТРОМЕРЕЖБУД 10

63. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «МИКОЛАЇВГАЗ» 51

64. ПРАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ТУРБОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 2

65. ПРАТ ПРЕСТИЖ ГРУП 36

66. ПРАТ ПРЕСТИЖ ГРУП 52

67. ПРАТ ПРЕСТИЖ ГРУП 17

68. ПРАТ ПРОМБУДПРИЛАД 10

69. ПРАТ ПРОДТОВАРИ 30

70. ПАТ ПРОДЦЕНТР 46

71. ПРАТ ПРОМАРМАТУРА 28

72. ПРАТ ПРОМО ГРУП 12

73. ВАТ РАВАРУСЬКА АГРОПРОМТЕХНІКА 53

74. ПАТ РАДСАД 14

75. ПРАТ РЕКЛАМА 1

76. ПАТ САРНИФАРМАЦІЯ 24

77. ПРАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «СЕЛЕКЦІЯ  ПЛЕМРЕСУРСИ» 11

78. ПРАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «СЕЛЕКЦІЯ  ПЛЕМРЕСУРСИ» 13

79. ПАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ФІРМА «МИСФА» 17

80. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ №112 СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ 22

81. ПАТ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО САНАТОРІЙ ПОЛТАВА 45

82. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» 37

83. ПАТ СУМИАВТО 49

84. ПАТ СУМИХІМПРОМ 17

85. ПРАТ СУХА БАЛКА 35

86. ТОВ ТАВРІЙСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА 2

87. ПАТ ТЕРНОПІЛЬАВТО 23

88. ПРАТ ТОРІН 16

89. ПАТ ТУРБОАТОМ 19

90. ПРАТ УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» 53

91. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВОДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ 24

92. ПРАТ УКРАЇНСЬКОПОЛЬСЬКИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«ЦЕНТРАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

34

93. ПАТ УКРГАЗВИДОБУВАННЯ 51

94. ПРАТ УКРЕНЕРГОПРОМ 19

95. ПАТ УНІВЕРСАМ №14 8

96. ПАТ ФАРМБІОТЕХІНВЕСТ 6

97. ПРАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ» 9

98. ПРАТ ФІРМА ЕЛІПС 18

99. ПАТ ХЕРСОНАВТО 48

100. ПРАТ ХЕРСОНКНИГА 51

101. ПРАТ ЦИНК 31

102. ПРАТ ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ПРАВОЗАХИСТ ІНВЕСТ» 29

103. ПРАТ ЯКУШИНЕЦЬКЕ 18

104. ПРАТ ЯМПІЛЬСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД 39

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку 
пе ред плат ний ін декс: 96370

Офі цій не ви дан ня 
Національної ко мі сії 
з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку

пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

Ре єс тра цій не сві доц тво:
КВ №192059005 ПР 
від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
юс ти ції Ук ра ї ни

Зас нов ник:
Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку 
(рішення Комісії від  
20.08.2015 року № 1316)

Ви да вець:
Державна установа 
«Агентство з розвитку інфраструктури  
фондового ринку України»

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 5864397,
e ma il: l.kolomiets@smida.gov.ua

при йом ого ло шень —
e ma il: 
newspaper@smida.gov.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394, 
(044) 4983816,
(044) 4983815

Ад ре са для лис ту ван ня: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206

Ад ре са ре дак ції: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206
www.smida.gov.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 18048
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
07.03.2018 р. 

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

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 


