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Повідомлення про оприлюднення проекту
нормативно-правового акта

Проект рішення Комісії «Про внесення змін до Поло-
ження про порядок складання адміністративних даних 
щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, 
оприлюднення інформації та подання відповідних доку-
ментів до Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку» (далі – проект рішення) розроблений від-
повідно до пункту 10 частини другої статті 7 та пункту 13 
статті 8 Закону України «Про державне регулювання 
ринку цінних паперів в Україні» з метою приведення 
нормативно-правового акту Комісії, що регламентує по-
дання адміністративних даних організаторами торгівлі 
цінними паперами до Комісії, у відповідність до вимог за-
конодавства.

Змінами, що вносяться проектом рішення до Поло-
ження про порядок складання адміністративних даних 
щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, 
оприлюднення інформації та подання відповідних доку-
ментів до Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку, затвердженого рішенням Комісії від 
25.09.2012 № 1284, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 16.10.2012 за № 1738/22050, склад окремих 
довідок, що містять адміністративні дані, які подаються 
організаторами торгівлі цінними паперами до Комісії, 
узгоджується зі змінами до Положення щодо пруденцій-
них нормативів професійної діяльності на фондовому 
ринку та вимог до системи управління ризиками, затвер-
дженими рішенням Комісії від 21.12.2017 № 922, зареє-
строваними в Міністерстві юстиції України 22.01.2018 за 

№ 89/31541, якими для організаторів торгівлі цінними па-
перами був запроваджений новий пруденційний норма-
тив – розмір власних коштів.

Пропозиції та зауваження до проекту вказаного 
нормативно-правового акту надсилаються поштою на 
адресу Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку: 01010, м. Київ – 601, вул. Московська, 8, де-
партамент систематизації та аналізу фінансової звітнос-
ті учасників ринку капіталу, та пруденційного нагляду. 

Проект рішення оприлюднюється на офіційному сайті 
Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку – http://www.nssmc.gov.ua/ .

Строк, протягом якого приймаються зауваження та 
пропозиції від юридичних та фізичних осіб, їх об’єднань, 
становить 10 робочих днів з дня, наступного за днем 
оприлюднення цього проекту.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НКЦПФР інформує про результати свого 
чергового засідання

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку) оприлюднює результати засідання ре-
гулятора фондового ринку, що відбулося 16 лютого 
2018 року.

За результатами розгляду питань порядку денного 
прийняті такі рішення:
1. Про затвердження Змін до 
Положення про функціонуван-
ня фондових бірж

прийнято рішення 
(реєстрація МЮУ)

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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

1

3



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №34, 19 лютого 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

2

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІНФоРМаЦІйНІ ПовІдоМлеННя 
Та НовиНи НКЦПФР

НКЦПФР повідомляє про дематеріалізацію
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку – ди-
ректора департаменту Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку у Західному регіоні Савицької 
Діани Ігорівни, що діє на підставі рішення Комісії від 
10 листопада 2015р. №1843, згідно з пунктом 5 розділу I 
Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію ви-
пуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв’язку зі змі-
ною найменування емітента та/або забезпеченням існу-
вання іменних цінних паперів у бездокументарній формі, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року №736, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 травня 
2013 року за № 802/23334, відповідно до документів, на-
даних вІдКРиТиМ аКЦІоНеРНиМ ТоваРиСТвоМ 
«БІЗНеС-ЦеНТР «алЬБаТРоС» (58000, Чернівецька 
обл., місто Чернівці, ВУЛ. ГОЛОВНА, будинок 29; код за 
ЄДРПОУ – 01973638) на заміну свідоцтва про реєстрацію 
випуску акцій у зв’язку із забезпеченням існування імен-
них цінних паперів у бездокументарній формі щодо:

- ВАТ «БІЗНЕС-ЦЕНТР «АЛЬБАТРОС» (58000, Черні-
вецька обл., місто Чернівці, ВУЛ. ГОЛОВНА, будинок 29; 
код за ЄДРПОУ – 01973638)) - статутний капітал зареє-
стрований на загальну суму 164025,00 грн, номінальною 
вартістю 0,05 грн; у кількості – 3 280 500 штук простих 
іменних акцій, форма існування – бездокументарна. Сві-
доцтво про реєстрацію випуску акцій № 43/25/1/98, дата 
реєстрації випуску – 25 серпня 1998 року, дата видачі 
свідоцтва – 15 лютого 2018 року.

НКЦПФР відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку,  
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 15.02.2018 №91, рішення Комісії від 10.11.2015 
№1843, зі змінами, п. 4 глави 1 розділу ІV Положення про 
порядок здійснення емісії облігацій підприємств, обліга-
цій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, за-
твердженого рішенням Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року №2998, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 
2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до 
документів, отриманих від ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА 
АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ (код за ЄДРПОУ: 
37641918, вул. Фізкультури, 9, м. Київ, 03150) на скасу-
вання реєстрації випуску облігацій у зв’язку з погашен-
ням облігацій, скасовано реєстрацію випуску облігацій 
деРЖавНоГо аГеНТСТва авТоМоБІлЬНиХ доРІГ 
УКРаЇНи серії D. Свідоцтво про реєстрацію випуску об-
лігацій ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА АВТОМОБІЛЬНИХ 
ДОРІГ УКРАЇНИ серії D від 25.12.2012 №307/2/12, вида-
не 26.03.2013 Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку, анульовано – розпорядження  
№ 22-КФ-С-о від 15 лютого 2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії 
від 10.11.2015 №1843 (зі змінами), на підставі п.п.1 п.4. 
гл.  1 розд. ІV Положення про порядок здійснення емісії 
облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових 
організацій та їх обігу, затвердженого рішенням Комісії від 
27.12.13 р № 2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 28.01.14р. за №171/24948 (зі змінами), та відпо-
відно до документів, отриманих від ТОВ «Будспецсервіс», 
код за ЄДРПОУ: 32555547, 01103, м. Київ, вул. Михайла 
Драгомирова, 16, приміщ. 270, на скасування реєстрації 
випуску облігацій серії «G» у зв’язку з погашенням, скасо-
вано реєстрацію випуску облігацій Тов «Будспецсервіс» 
серії «G». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій 
ТОВ «Будспецсервіс» серії «G» від 18.10.2007р. 
№803/2/07, видане 17.02.2009р. Державною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпо-
рядження № 23-КФ-С-о від 16 лютого 2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843, на підставі п.п.1 п.4. гл. 1 
розд. ІV Положення про порядок здійснення емісії обліга-
цій підприємств, облігацій міжнародних фінансових орга-
нізацій та їх обігу, затвердженого рішенням Комісії від 
27.12.13 р № 2998, зареєстрованого в Міністерстві юсти-
ції України 28.01.14р. за №171/24948 (зі змінами), та від-
повідно до документів, отриманих від ПрАТ «ДТЕК ШАХ-
ТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ», код за ЄДРПОУ: 
05508186, 85000, Донецька область, м. Добропілля, 
вул. Київська, 1, на скасування реєстрації випуску обліга-
цій серії «Е» у зв’язку з погашенням, скасовано реєстра-
цію випуску облігацій ПраТ «дТеК ШаХТа КоМСоМо-
леЦЬ доНБаСУ» серії «е». Свідоцтво про реєстрацію 
випуску облігацій ПрАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ 
ДОНБАСУ» серії «Е» від 14.12.2007р. №983/2/07, видане 
18.07.2016р. Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку, анульовано – розпорядження  
№ 24-КФ-С-о від 16 лютого 2018 року. 

16.02.2018 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.

Інформація про роботу
Управління НКЦПФР у Південному регіоні

за І половину лютого 2017 року
Управлінням Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку у Південному регіоні за І половину лю-
того 2018 року у відношенні юридичних осіб складено 
5 актів про правопорушення на ринку цінних паперів у 
відношенні: 

- ПрАТ «Весна» - 1 акт; 
- ПАТ «Червоний Чабан» - 4 акти. 
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Також, у звітному періоді управлінням НКЦПФР у Півден-
ному регіоні розглянуто 4 справи про правопорушення на 
ринку цінних паперів у відношенні юридичних осіб, за ре-
зультатом розгляду яких винесено 3 штрафні санкції на за-
гальну суму 7 140 (сім тисяч сто сорок) грн. у відношенні: 

- ПрАТ «Миколаївська аграрна компанія» - 340 грн.; 
- ПрАТ «Херсонське обласне акціонерне товариство 

по туризму та екскурсіях «Херсонтурист» - 6 800 грн. 
(2 санкції). 

Одночасно у вказаному періоді управлінням НКЦПФР 
у Південному регіоні застосовано 1 санкцію у вигляді 
письмового попередження за 

порушення законодавства про цінні папери, норматив-
них актів НКЦПФР, у відношенні ПрАТ «Весна». 

Крім того, за період з 01.02.2018р. по 15.02.2018р. до 
управління НКЦПФР у Південному регіоні надійшло 
15 платіжних доручень про сплату штрафних санкцій 
юридичними особами у добровільному порядку до Дер-

жавного бюджету України на загальну суму 21 250 (два-
надцять одна тисяча двісті п’ятдесят) грн. 

У І половині лютого 2018 року працівником управління 
прийнято участь у 4 судових засіданнях. 

Управлінням НКЦПФР у Південному регіоні розпочато 
проведення позапланових перевірок ТОВ «КУА «Одесбу-
дінвест» та ТОВ «Нафта – інвест» з питань дотримання 
вимог законодавства у сфері запобігання та протидії ле-
галізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню роз-
повсюдження зброї масового знищення. 

13 лютого 2018 року начальник управління приймав 
участь в апаратних нарадах Одеської обласної держав-
ної адміністрації. 

Також 15 лютого 2018 року начальник управління при-
ймав участь в покладанні вінків та квітів біля пам’ятника 
воїнам-інтернаціоналістам з нагоди Дня вшанування 
учасників бойових дій на території інших держав.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації ПраТ «дП еРа» 
про зміну власників акцій, яким належить: 10 і більше відсотків 

простих акцій акціонерного товариства (крім публічного 
акціонерного товариства)

I. основні відомості про емітента. Повне найменування емітента 
Приватне акцiонерне товариство «Днiпровське пiдприємство ЕРА», код за 
ЄДРПОУ14308233, місцезнаходження73000, Херсонська обл, м. Херсон, 
Острiвське шосе,32, міжміський код телефон та факс емітента:  
(0552) 27-10-44. Електронна поштова адреса office_era@dpera.com.ua 
Адреса сторінки в мережі Інтернет http://dpera.com.ua/. 

II. Текст повідомлення. Повiдомляємо, що 15.02.2018 р. емiтентом вiд 

ПАТ «Нацiональний депозiтарiйi України» був отриманий Перелiк власникiв 
iменних цiнних паперiв Товариства, згiдно якого збiльшився розмiр пакета 
акцiй власника, якому належать бiльше10 вiдсоткiв акцiй Товариства. 
Розмiр пакета акцiй акцiонера фiзичної особи до змiни складав 
73.0572 %(998955 шт.) в загальнiй кiлькостi акцiй, 99.822% (998955 шт.) в 
загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. Розмiр пакета акцiй акцiонера фiзичної 
особи пiсля змiни складає 74.631552 % (1 020 482 шт. ) в загальнiй кiлькостi 
акцiй, 99.82597% (1 020 482 шт. ) в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством. директор Єрьомiн олександр Iванович

ПРиваТНе аКЦIоНеРНе ТоваРиСТво «дНIПРовСЬКе ПIдПРиЄМСТво еРа»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕСНА» 
(код ЄДРПОУ 13743004; місцезнаходження: 25006, Кіровоградська

область, місто Кіровоград, вулиця Велика Перспективна, будинок 10, офіс
19) повідомляє про втрату оригіналу Свідоцтва про реєстрацію випуску
акцій №47/11/1/10, дата реєстрації 17.06.2010 року, орган що провів
реєстрацію - Кіровоградське територіальне управління Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку. Втрачене свідоцтво вважати
недійсним.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МАР'ЯНІВСЬКЕ" 

(надалі - Товариство), яке знаходиться за адресою: 26240, Кіровог-
радська обл., Маловисківський р-н, с.Мар'янівка повідомляє про прове-
дення річних загальних зборів акціонерів (надалі - збори), які відбудуться
23 березня 2018 р. об 11.00 за адресою: 26240, Кіровоградська обл.,
Маловисківський р-н, с.Мар'янівка, проспект Шатного,16-А, контора
товариства, актовий зал.

Реєстрація акціонерів (їх представників) - з 10.00 до 10.55. 
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

складений станом на 24.00 "19" березня 2018 р.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії. 
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-

вання.
4. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів, затвер-

дження регламенту зборів.
5. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття

рішення за наслідками його розгляду.
6. Розгляд звіту Голови правління Товариства за 2017 рік та прий-

няття рішення за наслідками його розгляду.
7. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2017 рік

та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження вис-
новків ревізійної комісії за 2017 рік.

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Визначення по-
рядку розподілу прибутку Товариства.

9. Затвердження розміру річних дивідендів
10. Затвердження статуту Товариства в новій редакції.
11. Припинення повноважень членів наглядової ради.
12. Обрання членів наглядової ради.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з головою та членами наглядової ради; обрання особи, яка упов-
новажується на підписання цивільно-правових договорів з головою та
членами наглядової ради. 

Від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати

проведення зборів кожен акціонер має можливість ознайомитися з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного,
за адресою: Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, с.Мар'янівка,
проспект Шатного,16-А, кабінет головного бухгалтера, в робочі дні з
08.00 до 12.00, а також в день зборів в місці проведення зборів до закін-
чення здійснення реєстрації. 

Кожен акціонер має право надавати письмові запитання щодо пи-
тань, включених до проекту порядку денного зборів та порядку денного
зборів до дати проведення зборів. 

Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного зборів, а також щодо нових кандидатів до
складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількіс-
ного складу кожного з органів. 

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення
зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж
за 7 днів до дати проведення зборів. 

Пропозиції акціонерів обов'язково повинні мати форму та містити всю
інформацію, які визначені законодавством України та статутом Товарис-
тва, а пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку ден-
ного обов'язково повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:
20652762.smida.gov.ua. 

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт. 
Представник акціонера, якому надана довіреність на участь в зборах,

повинен мати при собі паспорт та належним чином оформлену довіре-
ність. 

Його повноваження щодо голосування з питань порядку денного збо-
рів, визначені довіреністю, можуть бути на власний розсуд загальною
кількістю акцій, що належать акціонеру, або можуть бути обмежені дові-
реністю щодо кількості акцій, якою довіритель має право голосувати, чи
завданням щодо голосування з кожного питання порядку денного. 

Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акці-
онерів з документами, є головний бухгалтер Близнюк Валентина Васи-
лівна, телефон: 05258-4-35-45.

Наглядова рада

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   
(044) 5864394 
(044) 4983816 
(044) 4983815
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ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ
ПРиваТНе аКЦІоНеРНе ТоваРиСТво

 «СТРаХова КоМПаНІя «велС»
(ЄДРПОУ 19022263, 

місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Городецького, 11 –Б)
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які від-

будуться 22 березня 2018 року об 11.00 за адресою: м. Київ, вул. Горо-
децького, 11 –Б, кімната Голови правління. Реєстрація учасників зборів 
з 10.00 до 10.45 в день зборів за місцем проведення загальних зборів. Дата 
складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних збо-
рах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведен-
ня загальних зборів, а саме 16 березня 2018 року.

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

1) Обрання робочих органів річних Загальних зборів Товариства (лі-
чильної комісії, голови та секретаря Загальних зборів), затвердження ре-
гламенту проведення зборів.

2) Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2017 рік та прийнят-
тя рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

3) Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
4) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5) Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслід-

ками розгляду звіту Ревізора.
6) Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік.
7) Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочи-

нів та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть 
вчинятися Товариством протягом не більш одного року з 23.03.2018р.

8) Затвердження Статуту ПрАТ СК «ВЕЛС» в новій редакції.
9) Затвердження Положення про Наглядову раду Товаритсва в новій 

редакції.
10) Затвердження Положення про Правління Товариства в новій редакції.
11) Затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства в новій 

редакції.
12) Затвердження Положення про Загальні збори Товариства в новій 

редакції.
13) Прийняття рішення про припинення повноважень члена Наглядової 

ради ПрАТ СК «ВЕЛС» Яновича В.С.
14) Обрання члена Наглядової ради ПрАТ СК «ВЕЛС».
15) Визначення кінцевого бенефіціарного власника Товариства.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного За-
гальних Зборів, а також інформацію, зазначену в частині четвертій стат-
ті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://wealth.com.ua/
informatsiya-do-oprylyudnennya/.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами: ознайомитись з до-
кументами (матеріалами) необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть від 
дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати 
проведення загальних зборів у приміщенні Товариства у робочі дні з поне-
ділка по п’ятницю за адресою: м. Київ, вул. вул. Городецького, 11 –Б (прий-
мальня), а в день проведення загальних зборів за місцем їх проведення. 
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами є 
Голова правління Товариства – Санченко Володимир Якович. Довідки за 
телефоном (044) 278-00-10, 277-72-21, 277-72-22.

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

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення за-
гальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу ор-
ганів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних 
зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку 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 пропону-
ється цим акціонером до складу органів товариства.

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

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонер-
не 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.

Акціонери мають право звернутися до акціонерного товариства за його 
місцезнаходженням з письмовими запитаннями щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних 
зборів до дати проведення загальних зборів.

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а пред-
ставникам акціонерів паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформле-
ну і видану відповідно до законодавства України; представникам  – акціоне-
рів  – юридичних осіб – паспорт і документ, що засвідчує його повноваження.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: 
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.

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

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

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

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

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

НаГлядова Рада

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 ТОВАРИ-
СТВО «ІМПЕРІАЛ ТОБАККО ПРОДАКШН УКРАЇНА»

2. Код за ЄДРПОУ: 20043260
3. Місцезнаходження: 03026 м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 

буд.  35
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 201-29-57, (044) 201-29-94
5. Електронна поштова адреса: Larisa.Fundurat@ua.imptob.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://imperial-tobacco.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента

ІІ. Текст Повідомлення 
Наглядовою радою Товариства 16.02.2018 року прийнято рiшення ви-

вести зі складу Правління Товариства - припинити повноваження Члена 
Правління Тіграняна Едуарда Карленовича 16.02.2018 року. Підстава тако-
го рішення: протокол засідання Наглядової ради Товариства від 
16.02.2018 року. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою 
не надано. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді 
члена Правління Товариства з 03.07.2017 року. Замість особи, повнова-
ження якої припинено, нікого не призначено.

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

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

2. Голова Правління          воробйова Г.М.  16.02.2018

ПРиваТНе аКЦІоНеРНе ТоваРиСТво
 «ІМПеРІал ТоБаККо ПРодаКШН УКРаЇНа»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1.Загальні відомості: Повне найменування емітента: ПРиваТНе 

аКЦIоНеРНе ТоваРиСТво «МеНСЬКе ПІдПРиЄМ-
СТво По ПлеМІННІй СПРавІ в ТваРиННиЦТвІ»; 
Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство; Ідентифі-
каційний код за ЄДРПОУ емітента: 00709721; Місцезнаходження емітента: 
15600, Чернiгiвська обл., Менський р-н, м.Мена, вул.Чернігівський шлях, 
буд.85а; Міжміський код, телефон та факс емітента: (04644)2-36-35; Елек-
тронна поштова адреса емітента: menaplem@ukrpost.ua; Адреса сторінки 
мережі Інтернет: 00709721.wix.com/prat-menaplem; Вид особливої інфор-
мації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення: У зв’язку з припиненням трудових відносин з 

Товариством (заява на звільнення з посади - вихід на пенсію), Наказ ПрАТ 
«МЕНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» № 4 від 15.02.2018 року, звільнити: 
Головного бухгалтера ПрАТ «МЕНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» Сива-
рець Валентину Миколаївну, посадова особа згоди на розкриття паспорт-
них даних не надавала. Посадова особа володіє часткою в статутному ка-
піталі Товариства в розмірі 5,003 %. Особа перебувала на посаді з 
23.04.1975 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Замість звільненої особи, нового Головного бух-
галтера Товариства не обрано.

3. Підпис. Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформа-
ції, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно законодавства.

директор  Костенко М.І.

(код ЄдРПоУ: - 05808592)
Повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, 

які відбудуться «06» березня 2018 року о 11:00 годині в м. Київ, вул. елек-
триків, 29а, приміщення Конференс залу, 2 поверх.

Проект порядку денного загальних зборів:
1 Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Здійснення реструктуризації кредитної заборгованості Товариства за 

наступними кредитними договорами, укладеними між Товариством та Пуб-
лічним акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк 
України» (надалі -АТ «Укрексімбанк»): за кредитним договором №151109К21 
від 01.07.2009, за кредитним договором №151108K73 від 31.12.2008, за кре-
дитним договором №151109K11 від 30.04.2009 (разом надалі – Кредитні до-
говори) та заборгованістю за облігаціями серії «В», емітованими Товари-
ством, шляхом укладання між АТ «Укрексімбанк» та Товариством Договору 
новації (далі – «Договір новації-1»). Укладання, в забезпечення виконання 
Товариством зобов’язань за Договором новації-1 договорів наступної заста-
ви /іпотеки майна або внесення змін до існуючих договорів застави / іпотеки 
майна, яке на цей час виступає в якості забезпечення зобов’язань Товари-
ства за Кредитними договорами (перелік майна, що передається в наступну 
заставу /іпотеку буде викладений у відповідному додатку до рішення За-
гальних зборів акціонерів Товариства та становитиме його невід’ємну скла-
дову частину). Укладення, в забезпечення виконання зобов’язань ДП «АСЗ 
№2» АТ «АК «БОГДАН МОТОРС» перед АТ «Укрексімбанк» за Договором 
новації-2, що має бути укладений між ДП «АСЗ №2» АТ «АК «БОГДАН МО-
ТОРС» та АТ «Укрексімбанк» договору поруки (далі «Договір поруки -1»).

3. Надання повноваження Генеральному директору Товариства Старо-
суду В.М. або за його дорученням іншій особі на укладання з АТ «Укрексім-
банк» Договору новації-1, договорів наступної застави / іпотеки або на вне-
сення змін до існуючих договорів застави / іпотеки майна, Договору поруки-1 
на умовах за розсудом підписанта та на умовах наведених в додатку «До-
даток 1. Умови реструктуризації АТ «АК «БОГДАН МОТОРС».

4. Здійснення реструктуризації кредитної заборгованості ДП «АСЗ №2» 
АТ «АК «БОГДАН МОТОРС» за кредитним договором №15305K17 від 
29.09.2005 (надалі – Кредитний договір), шляхом укладання між АТ «Укрек-
сімбанк» та ДП «АСЗ №2» АТ «АК «БОГДАН МОТОРС» Договору новації-2. 
Укладання, в забезпечення виконання зобов’язань ДП «АСЗ №2» АТ «АК 
«БОГДАН МОТОРС» за Договором новації-2 укладання договорів наступ-
ної застави або внесення змін до існуючих договорів застави, яке на цей 
час виступає в якості забезпечення зобов’язань ДП «АСЗ №2» АТ «АК 
«БОГДАН МОТОРС» за Кредитним договором (перелік майна, що переда-
ється в наступну заставу буде викладений у відповідному додатку до рі-
шення Загальних зборів акціонерів Товариства та становитиме його 
невід’ємну складову частину) Укладення, в забезпечення виконання 
зобов’язань Товариства перед АТ «Укрексімбанк» за Договором новації-1 
договору поруки (далі «Договір поруки -2»).

5. Надання повноважень Директору ДП «АСЗ №2» АТ «АК «БОГДАН 
МОТОРС» Шевелю О.В. або за його дорученням іншій особі на укладання 
з АТ «Укрексімбанк» Договору новації-2, договорів наступної застави або 
на внесення змін до існуючих договорів застави, Договору поруки- 2 на 
умовах за розсудом підписанта та на умовах наведених в додатку «Дода-
ток 2. Умови реструктуризації ДП «АСЗ №2» АТ «АК «БОГДАН МОТОРС». 

6. Надати повноваження Директору ДП «АСЗ №1» АТ «АК «БОГДАН 
МОТОРС» Писаному Д.Г. або за його дорученням іншій особі на укладання 
з АТ «Укрексімбанк» на умовах за розсудом підписанта договору поруки, в 
забезпечення виконання зобов’язань Товариства за Договором новації-1, 
та договору поруки, в забезпечення виконання зобов’язань ДП «АСЗ №2» 
АТ «АК «БОГДАН МОТОРС» за Договором новації -2.

7. Погодити укладення Дочірнім підприємством «АВТОБУСНИЙ ЗАВОД 
«БОГДАН», в забезпечення виконання зобов’язань ДП «АСЗ №2» АТ «АК 
«БОГДАН МОТОРС» за Договором новації-2, наступної іпотеки майна або на 
внесення змін до існуючого договору іпотеки , яке на цей час виступає в якості 
забезпечення зобов’язань Товариства за Кредитними договорами (перелік 
майна, що передається в наступну іпотеку буде викладений у відповідному 
додатку до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та становитиме 

його невід’ємну складову частину). Надання повноважень Директору ДП «АСЗ 
№2» АТ «АК «БОГДАН МОТОРС» Шевелю О.В. на надання повноважень ди-
ректору Дочірнього підприємства «АВТОБУСНИЙ ЗАВОД «БОГДАН» або ін-
шій особі за дорученням директора Дочірнього підприємства «АВТОБУСНИЙ 
ЗАВОД «БОГДАН» на укладання з АТ «Укрексімбанк», на умовах за розсудом 
підписанта, договору наступної іпотеки, а після укладення вказаного договору 
на укладення договору про розірвання первинного іпотечного договору. 

8. Надання повноваження Генеральному директору Товариства Старо-
суду В.М. або, за його дорученням іншій особі після укладання з АТ «Укрек-
сімбанк» Договору новації-1 та договорів наступної застави / іпотеки уклас-
ти з АТ «Укрексімбанк» договори про розірвання всіх первинних договорів 
застави /іпотеки.

9. Надання повноважень Директору ДП «АСЗ №2» АТ «АК «БОГДАН 
МОТОРС» Шевелю О.В. або, за його дорученням, іншій особі після укла-
дання з АТ «Укрексімбанк» Договору новації-2 та договорів наступної за-
стави укласти з АТ «Укрексімбанк» договори про розірвання всіх первинних 
договорів застави.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – 28 лютого 2018 року. 

Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «06» березня 2018 року з 
10:00 години до 10:45 години за місцем проведення зборів. Для участі в 
загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника ак-
ціонера крім паспорта – доручення на право участі в загальних зборах.

. 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.

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

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

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

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

Голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку 
денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування

До дня скликання загальних зборів акціонери мають можливість ознайо-
митись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, а також про-
ектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, перед-
баченого статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства за адресою: 
м. Київ, вул. Електриків, 29А, кім.366 у робочі дні з 09:30 години до 16:00 го-
дини. Акціонери мають змогу ознайомитись з документами, пов’язаними з 
порядком денним зборів в день проведення зборів у місці проведення збо-
рів. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами є Генеральний директор. Відповідно до рішення Наглядової ради 
товариства та у відповідності з ст. 47 Закону України «Про акціонерні товари-
ства» повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійсню-
ватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://bogdan.ua/

Телефон для довідок 044 351 77 58
Генеральний директор  Старосуд в.М. 

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе ТоваРиСТво «авТоМоБІлЬНа КоМПаНІя «БоГдаН МоТоРС»
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код за ЄДРПОУ 00372612 (далі також «Товариство»)
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

Місцезнаходження Товариства: 16730, Чернігівська обл., Ічнянський 
район, смт. Парафіївка, вул. Шевченка, буд. 123.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 09 березня 
2018 року о 12 год. 00 хв. за адресою: 16730, Чернігівська обл., Іч-
нянський район, смт. Парафіївка, вул. Шевченка, буд. 123 (у примі-
щенні профкому).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах: 09 березня 2018 року з 11 год.00 хв. до 11 год. 50 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: станом на 24 годину 02 березня 2018 року (станом на 
24  годину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів).

ПоРядоК деННий 
(перелік питань, що виносяться  

на голосування позачергових загальних зборів акціонерів 
ПУБлІЧНоГо аКЦІоНеРНоГо ТоваРиСТва «БлоК аГРоСвІТ»):

1. Про обрання членів Лічильної комісії, затвердження регламенту 
загальних зборів Товариства.

2. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняти-
ся Товариством (Директором Товариства або уповноваженою особою) в 
період 09 березня 2018 року до 09 березня 2019 року, та визначення їх 
граничної сукупної вартості.

3. Інше.
Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з 

питань порядку денного, здійснюється за адресою: 16730, Чернігів-
ська обл., Ічнянський район, смт. Парафіївка, вул. Шевченка, буд. 123, 
ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ» (бухгалтерія) у період з 19 лютого 2018 р. по 
09 березня 2018 року у всі робочі дні з 8:00 до 17:00 год., за винятком 
обідньої перерви з 12.00 до 13.00 або на веб-сайті: blokagrosvit.pat.ua, а 
в день проведення загальних зборів – також за місцем їх проведення. 
Відповідальна посадова особа товариства з питань ознайомлення акці-
онерів з документами – Головний бухгалтер Козін Ніна Павлівна. Для 
ознайомлення з документами акціонер подає на ім’я Товариства пись-
мову заяву.

Для реєстрації акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує 
особу, а представнику акціонера – також довіреність, оформлену відпо-
відно до чинного законодавства. Представнику юридичної особи, який 
діє без довіреності від її імені, необхідно мати також документ, що під-
тверджує обрання (призначення) його на посаду, та установчий доку-
мент юридичної особи, що містить інформацію про посадових осіб, які 
мають право діяти від її імені без довіреності.

Адреса для надання пропозицій: 16730, Чернігівська обл., Ічнянський 
район, смт. Парафіївка, вул. Шевченка, буд. 123, ПАТ «БЛОК АГРО-
СВІТ». Телефон для довідок: (04633) 2-41-21.

Наглядова рада ПаТ «БлоК аГРоСвІТ».

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе ТоваРиСТво «БлоК аГРоСвІТ»

Ідентифікаційний код 24720880, місцезнаходження: 03150, м.Київ, 
вул.Горького, буд.102А

повідомляє про проведення 22березня 2018 року о 12 год. 00 хв. 
чергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЛИТЕР» (далі – Товариство або ПрАТ «ЛИТЕР») за адре-
сою: Україна, м. Київ, бульвар вацлава Гавела, будинок 6, корпус 
№  17, літера «а», 2-й поверх, кімната № 204.

Реєстрація акціонерів ПрАТ «ЛИТЕР» для участі в чергових загальних 
зборах акціонерів Товариства відбудеться 22березня 2018 року з 9 год. 
00 хв. до 11 год. 00 хв. за місцем проведення чергових загальних зборів 
акціонерів Товариства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право брати участь у 
чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЛИТЕР» – 16березня 2018р., 
станом на 24 годину.

Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний чергових загальних зборів акціонерів 

Товариства):
1. Обрання Лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів То-

вариства.
2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів 

Товариства.
3. Затвердження регламенту роботи чергових загальних зборів акціо-

нерів Товариства.
4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-

вання.
5. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-

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

6. Звiт Наглядової ради за 2017 рiк та прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту Наглядової ради. 

7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. 

8. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
9. Про результати діяльності Товариства за 2017 рік. 
10. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
11. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підви-

щення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного 
капіталу додаткового капіталу (його частини) та/або прибутку (його час-
тини).

12. Про випуск акцій ПрАТ «ЛИТЕР» нової номінальної вартості, за-
твердження рішення про випуск простих акцій ПрАТ «ЛИТЕР» нової номі-
нальної вартості.

13. Про внесення змін до статуту товариства, пов’язаних зі збільшен-
ням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

14. Затвердження умов, порядку і строків оцінки та викупу акцій у ак-
ціонерів.

15. Про прийняття рішень щодо вчинення значних правочинів.
16. Про переобрання членів Наглядової ради Товариства.
17. Про переобрання членів Ревізійної комісії Товариства.

18. Про внесення змін до видів економічної діяльності Товариства, що 
містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань.

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Товариства, роз-
міщено на власному веб-сайті Товариства за адресою http://industrial-
systems.com.ua/ru/company.htm.

Для реєстрації та участі у чергових загальних зборах акціонерів Товари-
ства акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (пас-
порт). Представникам (уповноваженим особам) акціонерів необхідно мати 
документ, що посвідчує особу, та документ, що посвідчує їх право на участь 
та голосування на чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЛИТЕР», 
оформлений згідно з вимогами чинного законодавства (довіреність). 

Пропозиції щодо порядку денного чергових загальних зборів акціоне-
рів Товариства, акціонери або їх представники можуть подавати в пись-
мовому вигляді не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення чергових 
загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу ор-
ганів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення чергових 
загальних зборів акціонерів Товариства, за адресою: Україна, 03680, 
м.  Київ, бульвар Вацлава Гавела, будинок 6, корпус № 17, літера «А», 
2-й поверх, кімната № 204.

До дня проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства 
акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного чергових загальних зборів акці-
онерів ПрАТ «ЛИТЕР», у робочі дні в робочий час за адресою місцезна-
ходження Товариства в кабінеті Генерального директора Товариства, а в 
день проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства – та-
кож умісці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення з до-
кументами – Віце-президент ПрАТ «ЛИТЕР» Ганін К.Ю.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 23137 16695
Основні засоби (за залишковою вартістю) 379 530
Запаси 5200 4714
Сумарна дебіторська заборгованість 11169 6228
Гроші та їх еквіваленти 4369 2891
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3538 1892
Власний капітал 3558 1912
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 20 20
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Поточні зобов’язання і забезпечення 19579 14783
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 2296 693
Середньорічна кількість акцій (шт.) 200 200
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 11480 3465

Довідки за тел.: +38 (044) 502-10-19
Наглядова рада  

ПРиваТНоГо аКЦІоНеРНоГо ТоваРиСТва «лиТеР»

ПРиваТНе аКЦІоНеРНе ТоваРиСТво «лиТеР»



№34, 19 лютого 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

7

Шановний акціонер !
Приватне акціонерне товариство «Токмацький ковальсько-

штампувальний завод» (надалі ПрАТ «ТКШЗ», Товариство), що знахо-
диться за адресою: 71709, Запорізька область, м. Токмак, вул. Коваль-
ська, будинок 59 повідомляє, що річні загальні збори акціонерів 
ПрАТ «ТКШЗ» відбудуться 22 березня 2018 року о 10-00 годині за адре-
сою: вул. Ковальська, будинок 59, м. Токмак, Запорізька область, в 
актовому залі на 1-му поверху заводоуправління ПраТ «ТКШЗ». Реє-
страція акціонерів річних Загальних зборів та їх представників проводить-
ся з 09-00 до 09-45. Дата складання реєстру акціонерів, які мають право 
приймати участь у річних загальних зборах акціонерів – станом на 24 го-
дину 16 березня 2018 р.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлен-
ня про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій ПрАТ «ТКШЗ»  – 
1 201 962 911 шт., кількість голосуючих акцій – 1 080 605 586 шт.

Для реєстрації акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу 
(паспорт). Для реєстрації представнику акціонера необхідно мати доку-
мент, що посвідчує особу та довіреність на право участі у зборах, оформ-
лену згідно чинного законодавства України (відповідно до ст. 39 Закону 
України «Про акціонерні товариства»). 

ПоРядоК деННий
РІЧНиХ ЗаГалЬНиХ ЗБоРІв аКЦІоНеРІв :

1. Обрання лічильної комісії, визначення термінів її повноважень. 
2. Звіт Генерального директора ПрАТ «ТКШЗ» про результати 

фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, основні на-
прями діяльності на 2018 рік та затвердження заходів за результатами 
його розгляду.

3. Звіт Наглядової ради ПрАТ «ТКШЗ» та затвердження заходів за ре-
зультатами його розгляду.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську ді-
яльність Товариства у 2017 році. 

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

6. Затвердження річного звіту ПрАТ «ТКШЗ» за 2017 рік. 
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства та виплату дивідендів за 

підсумками роботи у 2017 році. 
8. Про внесення змін до Статуту шляхом викладення його в новій ре-

дакції.
9. Про внесення змін до внутрішніх нормативних актів шляхом викла-

дення їх в новій редакції.
10. Про затвердження договорів укладених Товариством.
11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
Проекти рішень з питань, включених до порядку денного:

Питання 1 (обрання лічильної ко-
місії, визначення термінів її по-
вноважень):
Обрати Лічильну комісію Загальних 
зборів ПрАТ «ТКШЗ» з терміном дії 
повноважень з моменту обрання лі-
чильної комісії до моменту закриття 
цих Загальних зборів ПрАТ «ТКШЗ» 
у складі: Сатурненко Ольга Валері-
ївна, Іовчєва Алла Олександрівна, 
Кудряшова Наталія Володимирівна.
Питання 2 (звіт Генерального ди-
ректора ПраТ «ТКШЗ» про резуль-
тати фінансово-господарської ді-
яльності ПраТ «ТКШЗ» у 2017 році, 
основні напрями діяльності на 
2018 рік та затвердження заходів 
за результатами його розгляду):
Затвердити звіт Генерального ди-
ректора ПрАТ «ТКШЗ» про результа-
ти фінансово-господарської діяль-
ності ПрАТ «ТКШЗ» у 2017 році, 
основні напрями діяльності на 2018 
рік та заходи за результатами його 
розгляду.
Питання 3 (звіт Наглядової ради 
ПраТ «ТКШЗ» та затвердження за-
ходів за результатами його роз-
гляду):
Затвердити звіт Наглядової ради 
ПрАТ «ТКШЗ» та заходи за резуль-
татами його розгляду.

Питання 7 (про розподіл прибут-
ку і збитків ПраТ «ТКШЗ» та ви-
плату дивідендів за підсумками 
роботи у 2017 році):
В зв’язку з відсутністю в звітному 
періоді прибутку Товариства диві-
денди за 2017 рік не нараховувати, 
відрахування на формування фон-
дів ПрАТ «ТКШЗ» не здійснювати.
Питання 8 (про внесення змін до 
Статуту шляхом викладення його в 
новій редакції):
1. Внести зміни до Статуту шляхом 
викладення його в новій редакції та 
право підпису Статуту в новій ре-
дакції надати Генеральному дирек-
тору ПрАТ «ТКШЗ» Ігнатьєву Дми-
тру Ярославовичу.
Питання 9 (про внесення змін до 
внутрішніх нормативних актів 
шляхом викладення їх в новій ре-
дакції):
1. Внести зміни до положень «Про 
Загальні збори акціонерів», «Про 
Наглядову раду», «Про порядок 
ознайомлення акціонерів та інших 
заінтересованих осіб з інформацією 
ПрАТ «ТКШЗ» шляхом викладення 
їх в новій редакції, право підпису 
внутрішніх нормативних актів ПрАТ 
«ТКШЗ» в новій редакції надати го-
лові та секретарю загальних зборів 
акціонерів.

Питання 4 (звіт та висновки Реві-
зійної комісії про фінансово-
господарську діяльність ПраТ 
«ТКШЗ» у 2017 році):
Затвердити звіт та висновки Ревізій-
ної комісії про фінансово-
господарську діяльність ПрАТ 
«ТКШЗ» у 2017 році.
Питання 5 (розгляд висновків зо-
внішнього аудиту та затверджен-
ня заходів за результатами його 
розгляду.): 
Затвердити висновок зовнішнього 
аудитора та заходи за результатами 
його розгляду
Питання 6 (затвердження річного 
звіту ПраТ «ТКШЗ» за 2017 р.):
Затвердити річний звіт ПрАТ «ТКШЗ» 
за 2017 рік.

Питання 10 (про затвердження 
договорів, укладених Товарис-
твом у 2017 р.): 
Затвердити договори, укладені То-
вариством, згідно додатку.
Питання 11 (про припинення по-
вноважень членів Ревізійної ко-
місії):
Припинити повноваження голови та 
членів Ревізійної комісії 
ПрАТ «ТКШЗ», а саме: Пєданової 
Ірини Сергіївни, Лобур Вікторії Ана-
толіївни, Слєпко Ігора Валентино-
вича та дію укладених з ними у від-
повідності до чинного законодавства, 
як з членами Ревізійної комісії, до-
говорів.

До початку Зборів, на підставі письмової заяви, надіслану поштою або 
вручено особисто, всю необхідну інформацію (матеріали) з питань підго-
товки, організації та проведення річних загальних зборів акціонерів мож-
ливо отримати за місцезнаходженням ПрАТ «ТКШЗ», а саме: вул. Коваль-
ська, будинок 59 (2-й поверх заводоуправління, кабінет – бюро фінансів), 
м. Токмак, Запорізька область, Україна, 71709 у робочі дні, робочий час (у 
відповідності до ст. 36 ЗУ «Про акціонерні товариства») або за телефонам 
06178-2-20-56 та на власному сайті ПрАТ «ТКШЗ» pokovka.pat.ua В день 
проведення Загальних зборів – також за місцем їх проведення. Документи 
для ознайомлення надаються відповідальною особою протягом 5 робо-
чих днів з дати отримання заяви після перевірки факту володіння заявни-
ком корпоративними правами Товариства. Акціонерне товариство до по-
чатку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов’язане 
надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо пи-
тань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку 
денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонер-
не товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання од-
накового змісту.

основні показники
фінансово-господарської діяльності ПраТ «ТКШЗ» 2017р

 (тис.грн)
№ 
п/п

Найменування показників Період
звітний попередній 

1 Усього активів 1124569 1165206
2 Основні засоби (за залишковою 

вартістю)
34064 32175

3 Запаси 14912 18131
4 Сумарна дебіторська заборгованість 820369 859856
5 Гроші та їх еквіваленти 2304 2124
6 Нерозподілений прибуток (непокритий 

збиток)
(202648) (316543)

7 Власний капітал 121882 7987
8 Зареєстрований (пайовий/статутний) 

капітал
324530 324530

9 Довгострокові зобов’язання і забезпе-
чення

335034 335034

10 Поточні зобов’язання і забезпечення 667653 822185
11 Чистий фінансовий результат: прибуток 

(збиток)
(113895) (103275)

12 Середньорічна кількість акцій (шт.) 1201962911 1201962911
13 Чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію (грн)
(0,0947) (0,0859)

Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – 
Генеральний директор ПрАТ «ТКШЗ» - Ігнатьєв Дмитро Ярославович

Права акціонерів, якими вони можуть користуватися після отримання 
повідомлення про проведення річних Загальний зборів визначені стаття-
ми 36, 38 Закону України «Про акціонерні Товариства (http://zakon2.rada.
gov.ua/laws/show/514-17)

ГеНеРалЬНий диРеКТоР ПраТ «ТКШЗ»  д. я.ІГНаТЬЄв

ПРиваТНе аКЦІоНеРНе ТоваРиСТво
«ТоКМаЦЬКий КовалЬСЬКо-ШТаМПУвалЬНий Завод» 
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕСНА» 
(код ЄДРПОУ 13743004; місцезнаходження: 25006, Кіровоградська

область, місто Кіровоград, вулиця Велика Перспективна, будинок 10, офіс
19) повідомляє про втрату оригіналу Свідоцтва про реєстрацію випуску
акцій №47/11/1/10, дата реєстрації 17.06.2010 року, орган що провів
реєстрацію - Кіровоградське територіальне управління Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку. Втрачене свідоцтво вважати
недійсним.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МАР'ЯНІВСЬКЕ" 

(надалі - Товариство), яке знаходиться за адресою: 26240, Кіровог-
радська обл., Маловисківський р-н, с.Мар'янівка повідомляє про прове-
дення річних загальних зборів акціонерів (надалі - збори), які відбудуться
23 березня 2018 р. об 11.00 за адресою: 26240, Кіровоградська обл.,
Маловисківський р-н, с.Мар'янівка, проспект Шатного,16-А, контора
товариства, актовий зал.

Реєстрація акціонерів (їх представників) - з 10.00 до 10.55. 
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

складений станом на 24.00 "19" березня 2018 р.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії. 
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-

вання.
4. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів, затвер-

дження регламенту зборів.
5. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття

рішення за наслідками його розгляду.
6. Розгляд звіту Голови правління Товариства за 2017 рік та прий-

няття рішення за наслідками його розгляду.
7. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2017 рік

та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження вис-
новків ревізійної комісії за 2017 рік.

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Визначення по-
рядку розподілу прибутку Товариства.

9. Затвердження розміру річних дивідендів
10. Затвердження статуту Товариства в новій редакції.
11. Припинення повноважень членів наглядової ради.
12. Обрання членів наглядової ради.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з головою та членами наглядової ради; обрання особи, яка упов-
новажується на підписання цивільно-правових договорів з головою та
членами наглядової ради. 

Від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати

проведення зборів кожен акціонер має можливість ознайомитися з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного,
за адресою: Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, с.Мар'янівка,
проспект Шатного,16-А, кабінет головного бухгалтера, в робочі дні з
08.00 до 12.00, а також в день зборів в місці проведення зборів до закін-
чення здійснення реєстрації. 

Кожен акціонер має право надавати письмові запитання щодо пи-
тань, включених до проекту порядку денного зборів та порядку денного
зборів до дати проведення зборів. 

Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного зборів, а також щодо нових кандидатів до
складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількіс-
ного складу кожного з органів. 

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення
зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж
за 7 днів до дати проведення зборів. 

Пропозиції акціонерів обов'язково повинні мати форму та містити всю
інформацію, які визначені законодавством України та статутом Товарис-
тва, а пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку ден-
ного обов'язково повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:
20652762.smida.gov.ua. 

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт. 
Представник акціонера, якому надана довіреність на участь в зборах,

повинен мати при собі паспорт та належним чином оформлену довіре-
ність. 

Його повноваження щодо голосування з питань порядку денного збо-
рів, визначені довіреністю, можуть бути на власний розсуд загальною
кількістю акцій, що належать акціонеру, або можуть бути обмежені дові-
реністю щодо кількості акцій, якою довіритель має право голосувати, чи
завданням щодо голосування з кожного питання порядку денного. 

Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акці-
онерів з документами, є головний бухгалтер Близнюк Валентина Васи-
лівна, телефон: 05258-4-35-45.

Наглядова рада
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕСНА» 
(код ЄДРПОУ 13743004; місцезнаходження: 25006, Кіровоградська

область, місто Кіровоград, вулиця Велика Перспективна, будинок 10, офіс
19) повідомляє про втрату оригіналу Свідоцтва про реєстрацію випуску
акцій №47/11/1/10, дата реєстрації 17.06.2010 року, орган що провів
реєстрацію - Кіровоградське територіальне управління Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку. Втрачене свідоцтво вважати
недійсним.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МАР'ЯНІВСЬКЕ" 

(надалі - Товариство), яке знаходиться за адресою: 26240, Кіровог-
радська обл., Маловисківський р-н, с.Мар'янівка повідомляє про прове-
дення річних загальних зборів акціонерів (надалі - збори), які відбудуться
23 березня 2018 р. об 11.00 за адресою: 26240, Кіровоградська обл.,
Маловисківський р-н, с.Мар'янівка, проспект Шатного,16-А, контора
товариства, актовий зал.

Реєстрація акціонерів (їх представників) - з 10.00 до 10.55. 
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

складений станом на 24.00 "19" березня 2018 р.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії. 
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-

вання.
4. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів, затвер-

дження регламенту зборів.
5. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття

рішення за наслідками його розгляду.
6. Розгляд звіту Голови правління Товариства за 2017 рік та прий-

няття рішення за наслідками його розгляду.
7. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2017 рік

та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження вис-
новків ревізійної комісії за 2017 рік.

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Визначення по-
рядку розподілу прибутку Товариства.

9. Затвердження розміру річних дивідендів
10. Затвердження статуту Товариства в новій редакції.
11. Припинення повноважень членів наглядової ради.
12. Обрання членів наглядової ради.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з головою та членами наглядової ради; обрання особи, яка упов-
новажується на підписання цивільно-правових договорів з головою та
членами наглядової ради. 

Від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати

проведення зборів кожен акціонер має можливість ознайомитися з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного,
за адресою: Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, с.Мар'янівка,
проспект Шатного,16-А, кабінет головного бухгалтера, в робочі дні з
08.00 до 12.00, а також в день зборів в місці проведення зборів до закін-
чення здійснення реєстрації. 

Кожен акціонер має право надавати письмові запитання щодо пи-
тань, включених до проекту порядку денного зборів та порядку денного
зборів до дати проведення зборів. 

Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного зборів, а також щодо нових кандидатів до
складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількіс-
ного складу кожного з органів. 

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення
зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж
за 7 днів до дати проведення зборів. 

Пропозиції акціонерів обов'язково повинні мати форму та містити всю
інформацію, які визначені законодавством України та статутом Товарис-
тва, а пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку ден-
ного обов'язково повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:
20652762.smida.gov.ua. 

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт. 
Представник акціонера, якому надана довіреність на участь в зборах,

повинен мати при собі паспорт та належним чином оформлену довіре-
ність. 

Його повноваження щодо голосування з питань порядку денного збо-
рів, визначені довіреністю, можуть бути на власний розсуд загальною
кількістю акцій, що належать акціонеру, або можуть бути обмежені дові-
реністю щодо кількості акцій, якою довіритель має право голосувати, чи
завданням щодо голосування з кожного питання порядку денного. 

Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акці-
онерів з документами, є головний бухгалтер Близнюк Валентина Васи-
лівна, телефон: 05258-4-35-45.

Наглядова рада

Приватне акціонерне товариство «Укроліяжирпром» (код ЄДРПОУ 
03081217) місцезнаходження: м. Київ, вул. Академіка Єфремова, по-
відомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товари-
ства, які відбудуться «22» березня 2018 року о 10:00 год. за адре-
сою: м. Київ, вул. Рибальська, 13, оф. 45.

Реєстрація акціонерів (учасників) та їх представників для участі у 
річних загальних зборах відбудеться в день проведення річних загаль-
них зборів та за місцем проведення зборів з 09:15 до 09:30 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
річних загальних зборах - 16 березня 2018р. 

ПРоеКТ ПоРядКУ деННоГо  
річних загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Про обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про 
припинення повноважень лічильної комісії. 

2. Прийняття рішень з питань проведення загальних зборів акціо-
нерів Товариства.

3. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом 
викладення його у новій редакції, затвердження нової редакції Статуту 
Товариства та визначення уповноважених осіб на підписання нової 
редакції Статуту. 

4. Про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову 

раду, положення про загальні збори, Положення при виконавчий орган.
5. Про визначення особи щодо здійснення дій з державної реєстра-

ції Статуту Товариства. 
6. Про затвердження річних звітів Товариства за 2011,2012,2013, 

2014,2015,2016,2017рр.
7. Про розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, 

передбачених законом.
8. Розгляд звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу та прий-

няття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту ви-
конавчого органу.

9. Про укладення з ТЗОВ «МІСТ ІНВЕСТ КОРПОРЕЙШН» Договору 
про передачу функцій замовника з реалізації проекту з будівництва 
житлового будинку з вбудовано-прибудованими нежитловими примі-
щеннями та підземним паркінгом на земельній ділянці площею 
0,4247 га по вулиці Академіка Єфремова, 5, у Святошинському районі 
міста Києва, надання повноважень генеральному директору Товари-
ства Черномору Олександру Олександровичу на його укладення.

10. Про продаж ТЗОВ «МІСТ ІНВЕСТ КОРПОРЕЙШН» Об’єкта неза-
вершеного будівництва, що розташований в м. Києві, по вул. Єфремова 
Академіка, буд. 5 та визначити осіб, уповноважених на укладання догово-
ру та інших документів пов‘язаних з укладенням зазначеного договору. 

ПРиваТНе аКЦІоНеРНе ТоваРиСТво 
«УКРолІяЖиРПРоМ»

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 
"Бетонмаш"

2. Код за ЄДРПОУ 00240052
3. Місцезнаходження 84105 м. Слов`янськ, Донецька обл. 

вул. Солодiлова, б. 1
4. Міжміський код, телефон та факс (0626) 63-55-15 (06262) 3-83-71
5. Електронна поштова адреса urist@betonmash.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://betonmash.com/skachaty

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

II. Текст повідомлення
15 лютого 2018 року Наглядова рада приватного акцiонерного товари-

ства «БЕТОНМАШ» прийняла рiшення (протокол № 16) про надання згоди 
на вчинення Товариством значного правочину (далi – правочин):

1.Предметом правочину є виготовлення та постачання Товариством 
для ПрАТ «ММК iм.Iллiча» (ЭДРПОУ 00191129) обладнання на суму  
10 008 000,00 грн. у т.ч. ПДВ згiдно проекту специфiкацiї № 3 до договору 
№ 2544-274/14-12014 вiд 26.12.2017 р., та збiльшення суми договору до  
11 519 160,00 грн. у т.ч. ПДВ.

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена вiдповiдно до законодавства, складає 11519 тис. грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi складає 78374 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна 
або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за да-
ними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) 14,70%.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не 
передбаченi законодавством, вiдповiдно до статуту ПрАТ «Бетонмаш», 
вiдсутнi.

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 Флерко Максим Миколайович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.02.16
(дата)

ПРиваТНе аКЦIоНеРНе ТоваРиСТво “БеТоНМаШ”

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ 
МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД"

2. Код за ЄДРПОУ 01412377
3. Місцезнаходження 84122 мiсто Слов'янськ вулиця 

Свiтлодарська,65
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0626222923 0626222923

5. Електронна поштова адреса bezpeka@smz.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.smz.ua

7. Вид особливої інформації
II. Текст повідомлення

12.04.2017 року Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ 

ЗАВОД» було прийнято рiшення про змiну типу акцiонерного товариства 
«СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД» з публiчного на приватне; 
змiнити найменування товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «СЛОВ»ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД» на ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗА-
ВОД». Державна реєстрацiя вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну 
особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, 
фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань вiдбулася 14.02.2018 
року. Повне найменування акцiонерного товариства до змiни: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗА-
ВОД». Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: ПРИВАТ-
НЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ 
ЗАВОД».

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 Придворов Павло Анатолiйович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 2018.02.15

(дата)

ПРиваТНе аКЦIоНеРНе ТоваРиСТво 
“Слов’яНСЬКий МаШиНоБУдIвНий Завод”



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №34, 19 лютого 2018 р. 
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Шановний акціонере!
ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе ТоваРиСТво 

«НововолиНСЬКий деРевооБРоБНий 
КоМБІНаТ» 

(код ЄДРПОУ 01267053) місцезнаходження : м. Нововолинськ, вул. Шах-
тарська, 55, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів 
акціонерів, які відбудуться 20 березня 2018 року о 12:00 год. за адресою 
м. Нововолинськ, вул.. Шахтарська,55, адмінприміщення, каб.1

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників для участі у 
загальних зборах розпочнеться в 11.00 год. і закінчиться в 11.30 год. за 
місцем проведення зборів 

Порядок денний 
(перелік питань, що виносяться на голосування) :

1. обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акці-
онерів. 

2. Затвердження регламенту проведення та порядку голосування 
на позачергових загальних зборах акціонерів. обрання голови та се-
кретаря позачергових загальних зборів акціонерів.

3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для 
голосування на позачергових загальних зборах акціонерів. 

4. Затвердження звіту ліквідаційної комісії Публічного акціонер-
ного товариства «Нововолинський деревообробний комбінат» . 

5. Затвердження ліквідаційного балансу Публічного акціонерного 
товариства «Нововолинський деревообробний комбінат». 

6. Про розподіл майна між акціонерами Публічного акціонерного 
товариства «Нововолинський деревообробний комбінат».

Інформація з проектами рішень, щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного розміщена на власному веб сайті Товариства: 
ndok.pat.ua. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах, складається станом на 24 годину 14.03.2018 р.

Від дати надіслання повідомлення до дати проведення зборів акціонери 
мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийнят-
тя рішень питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товари-
ства: м. Нововолинськ, вул.. Шахтарська,55, адмінприміщення, каб.1, в ро-
бочий час з 9.00 до 15.00. В день проведення Зборів – також у місці їх 
проведення за адресою: м. Нововолинськ, вул.. Шахтарська,55, адмінпри-
міщення, каб.1. Для ознайомлення з матеріалами, що стосуються порядку 
денного загальних зборів, акціонерам Товариства необхідно особисто при-
бути за місцезнаходженням Товариства та звернутися до відповідальної 
особи Миколаюк О.В. При собі необхідно мати паспорт або документ, що 
посвідчує особу акціонера. Для участі у зборах при собі необхідно мати 
паспорт або документ, що посвідчує особу акціонера, або довірену особу; 
для представників акціонерів – доручення на право участі у зборах, оформ-
лене відповідно до вимог законодавства. Особам, які будуть представляти 
повноваження акціонерів, мати документ, оформлений відповідно до чин-
ного законодавства України, а саме Довіреність. Довіреність на право учас-
ті та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчу-
ється Нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють 
нотаріальні дії, а також може посвідчуватися Депозитарною установою у 
встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового рин-
ку 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. Голосування за Довіреністю 
здійснюється так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо До-
віреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі 
питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

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

Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому 
ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запи-
тання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного за-
гальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення 
загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну від-
повідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а 
також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких 
не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції 
вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів 
акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства 
- не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропо-
зиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні 
містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Правління ПаТ « Нововолинський деревообробний комбінат ».

ПраТ «КМК»
ПовІдоМлеННя

про проведення Річних Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «КМК», повідомляє Вас, що «27» березня 2018 року об 11:00 

годині відбудуться Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціо-
нерного товариства «Київський меблевий комбінат» (надалі – Товари-
ство), за адресою: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська,82 у залі засідань 
(будівля Управління Товариства, другий поверх). Реєстрація акціо-
нерів та їх представників для участі у Річних Загальних зборах (надалі 
– збори) буде здійснюватися «27» березня 2018 року з 10:00 по 10:45 
год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації акціонерам необхідно 
мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт і довіре-
ність на право участі у зборах. Дата складання переліку акціонерів для 
участі у зборах – 27 березня 2018 року.

Акціонери Товариства мають можливість ознайомитися з документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів 
у кабінеті Відділу кадрів Товариства з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 
16:00 (обідня перерва з 12 до 13 год). Посадова особа, відповідальна за 
ознайомлення з документами – Голова правління ПрАТ «КМК» Кулик 
Тетяна Миколаївна, відповідальна особа за ознайомлення з документа-
ми – Іванова Світлана Олександрівна, тел. (044) 462-53-17;  
(050) 351-17-56; (044) 462-52-13 В день проведення Загальних зборів 
ознайомитися з документами можливо за місцем проведення Загальних 
зборів.

Порядок денний зборів:
1. обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів 

Товариства.
2. обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку ведення (регламенту) річних Загаль-

них зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження порядку подачі пропозицій для голосування.
5. Звіт Правління Товариства про роботу за 2017 рік та прийнят-

тя рішення за наслідками його розгляду.
6. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2017 рік та 

прий няття рішення за наслідками його розгляду.
7. Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2017 рік та 

прий няття рішення за наслідками його розгляду.
8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяль-

ності Товариства за 2017 рік (річного звіту та балансу).
9. Затвердження протоколів Наглядової ради Товариства за 

2017 рік.
10. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 

2017 рік.
11. Прийняття рішення про відшкодування витрат на організа-

цію, підготовку та проведення річних Загальних зборів Товари-
ства. 

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

Звітний 
2017 р.

Попередній 
2016 р.

Усього активів 3892 6632
Основні засоби (залишкова вартість) 598 3936
Довгострокові фінансові інвестиції 23 23
Запаси 76 105
Сумарна дебіторська заборгованість 2823 2458
Грошові кошти та еквіваленти 366 106
Нерозподілений прибуток (збиток) 1421 1278
Власний капітал 2082 1939
Статутний капітал 660 660
Поточні зобов’язання 1810 4607
Чистий прибуток (збиток) 143 403
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1015304 1015304
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

38 38

Звертаємо увагу акціонерів, що згідно Закону України «Про депо-
зитарну систему України» право голосу на Загальних зборах ма-
ють тільки ті акціонери, які уклали Договори на обслуговування 
своїх рахунків в Цінних паперах з відповідною депозитарною 
установою.

Для укладання такого Договору акціонері необхідно звернутися до 
депозитарної установи ТОВ «КОЛЕГІЯ-ЦІННІ ПАПЕРИ», за адресою: 
04208, м. Київ, вул. В. Порика, 7-Б (Літера А), тел. (044) 463-35-53.

З повагою,
Наглядова рада

Правління ПрАТ «КМК»
Довідки за тел.: (044) 462-52-13.
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ІНФоРМаЦІйНе ПовІдоМлеНННя
Приватне акціонерне товариство «Кам’янець-Подільська телера-

діокомпанія», код ЕДРПОУ-22775471(далі Товариство ) повідомляє 
про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуть-
ся «06 » квітня 2018 року о 11:00 за адресою :32300 Хмельницька 
область, м. Кам'янець-Подільський, вул. драгоманов 9, в адмі-
ністративному приміщені. 

Реєстрація акціонерів (їх уповноважених представників ) буде 
здійснюватися «06 » квітня 2018року з 10:00 до 10:45 за адресою 
проведення зборів.

Початок роботи зборів o 11 годині « 06 » квітня 2018року.
Дата складання переліку акціонерів , які мають право на участь в 

чергових загальних зборах акціонерів 03.04.2018року, 24.00 год.

ПоРядоК деННий.
1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи 

зборів.
2. Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність за 

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

за наслідками розгляду звіту .
4. Звіт та висновки Ревізора за 2017 р. та прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту . 
5. Звіт головного бухгалтера і затвердження річного звіту та ба-

лансу за 2017рік.
6.Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків То-

вариства за 2017 рік
7.Переобрання Наглядової ради.
Для участі в зборах акціонерам Товариства необхідно мати при 

собі документ, що посвідчує особу паспорт), а представникам акціо-
нерів - довіреність оформлену згідно з чинним законодавством та 
документ, що посвідчує особу. 

З інформацією та документами , що пов’язані з порядком денним 

Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися за адресою: 
м. Кам’янець- Подільський вул. Драгоманова 9. 

Тел. для довідок : (03849) 9-15-50.

оСНовНІ ПоКаЗНиКи ФІНаНСово - ГоСПодаРСЬКоЇ 
дІялЬНоСТІ ТоваРиСТва

( тис, грн.)
Найменування показника Період

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

Основні засоби 20,8 15,4
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 0,1 0,1
Сумарна дебіторська заборгованість 6,1 7,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 69,5 72,7
Нерозподілений прибуток  19,3 19,3
Власний капітал  79,3 79,3
Статутний капітал  60,0 60,0
Довгострокові зобов’язання  - -
Поточні зобов’язання  17,7 -
Чистий прибуток( збиток )  3,2 -
Середньорічна кількість акцій ( шт.)  120 120
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 2 2

Для участі у зборах акціонерам слід мати при собі документ, що 
посвідчує особу (паспорт), представникам – доручення на право 
участі у зборах та документ, що посвідчує особу.

директор ПраТ « Кам’янець-Подільська телерадіокомпанія» 
Подолян а.І.

ПРиваТНе аКЦІоНеРНе ТоваРиСТво
 «КаМ’яНеЦЬ-ПодІлЬСЬКа ТелеРадІоКоМПаНІя»

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПАТ АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ БОГДАН МОТОРС 5

2. ПРАТ БЕТОНМАШ 9

3. ПАТ БЛОК АГРОСВІТ 6

4. ПРАТ ВЕСНА 3

5. ПРАТ ДНІПРОВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕРА 3

6. ПРАТ ІМПЕРІАЛ ТОБАККО ПРОДАКШН УКРАЇНА 4

7. ПРАТ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 11

8. ПРАТ КМК 10

9. ПРАТ ЛИТЕР 6

10. ПАТ МАР’ЯНІВСЬКЕ 8

11. ПРАТ МЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ В ТВАРИННИЦТВІ 5

12. ПАТ НОВОВОЛИНСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБІНАТ 10

13. ПРАТ ОБЕРІГ 3

14. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «РІВНЕОБЛГАЗ» 8

15. ПРАТ СЛОВ’ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 9

16. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛС» 4

17. ПРАТ ТОКМАЦЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-ШТАМПУВАЛЬНИЙ ЗАВОД 7

18. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ ГРАФІТ 3

19. ПРАТ УКРОЛІЯЖИРПРОМ 9

20. ПРАТ ХЕРСОНКНИГА 8
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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 № 18034
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
16.02.2018 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 


