
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
«01» березня  2018 р. м. Київ №120

Про видачу ліцензії на про-
вадження професійної ді-
яльності на фондовому 
ринку – діяльності з управ-
ління активами інституцій-
них інвесторів (діяльності 
з управління активами) 
ТОВ «КУА «ЕССЕТС ФАЙ-
НЕНШЛ ГРУП»

За підсумками розгляду заяви та документів (вх. Комі-
сії № 38533 від 29.12.2017_р.), поданих ТОВАРИСТВОМ 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЕССЕТС ФАЙНЕНШЛ ГРУП» 
до Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку на видачу ліцензії на провадження професійної ді-
яльності на фондовому ринку відповідно до Ліцензійних 
умов провадження професійної діяльності на фондово-
му ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління 
активами інституційних інвесторів (діяльності з управлін-
ня активами), затверджених рішенням Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 23 липня 

2013 року №_1281, зареєстрованих в Міністерстві  юсти-
ції  України від  12 вересня 2013 року за №_1576/24108 
(зі змінами), 
Національна комісія з цінних паперів та фондового 

ринку (далі – Комісія)
ВИРІШИЛА:

1. Видати ліцензію на провадження професійної ді-
яльності на фондовому ринку – діяльності з управління 
активами інституційних інвесторів (діяльності з управлін-
ня активами) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
«ЕССЕТС ФАЙНЕНШЛ ГРУП» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 41656768).

2. Департаменту ліцензування професійних учасників 
фондового ринку (О. Симоненко) забезпечити оприлюд-
нення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному друкованому виданні Комісії.

4. Департаменту ліцензування професійних учасників 
фондового ринку (О. Симоненко) забезпечити внесення 
відповідних змін до ліцензійного реєстру професійних 
учасників ринку цінних паперів.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії О. Панченка.

Голова Комісії Т. Хромаєв

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 120, 121 від 01.03.2018 р.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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

НО ВИ НИ

№44 (2797) 03.03.2018 р.
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
01.03.2018  м. Київ  №121
Щодо зупинення внесення 
змін до системи депозитар-
ного обліку стосовно цін-
них паперів, випущених 
корпоративними інвести-
ційними фондами

Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», у 
зв’язку із виявленням Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку (далі - Комісія) порушень ви-
мог пунктів 4 та 5 частини другої статті 39 Закону України 
«Про інститути спільного інвестування», та з метою за-
хисту прав інвесторів у цінні папери, 

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. Зупинити з «02» березня 2018 року внесення змін до 
системи депозитарного обліку цінних паперів щодо акцій 
корпоративних інвестиційних фондів, згідно переліку, що 
додається.

2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій України» 
(ІКЮО – 30370711) та депозитарним установам, що здій-
снюють облік прав власності на цінні папери у депозитарній 
системі України, здійснювати облікові операції з цими цінни-
ми паперами, крім операцій, пов`язаних з їх викупом та 
спадкуванням/правонаступництвом.

3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій України 
невідкладно довести до відома депозитарних установ, що 
здійснюють облік прав власності на цінні папери емітентів у 
депозитарній системі України, дане рішення Комісії.

4. Асоціації «Українські фондові торговці» (ІКЮО – 
33338204), Українській Асоціації Інвестиційного Бізнесу 
(УАІБ) (ІКЮО – 23152037), Професійній асоціації учасників 
ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ІКЮО – 24382704) 
довести до відома членів відповідних асоціацій інформацію 
про дане рішення Комісії.

5. ПАТ «Національний депозитарій України» у триденний 
термін з моменту отримання ним копії цього рішення пові-
домити Комісію про його виконання. 

6. Департаменту ліцензування професійних учасників 
фондового ринку Комісії (О. Симоненко) протягом п’яти робо-
чих днів забезпечити відправлення у встановленому порядку 
копії цього рішення Товариствам згідно переліку, що додаєть-
ся (додаток 1), та ПАТ «Національний депозитарій України». 

7. Департаменту ліцензування професійних учасників 
фондового ринку Комісії (О. Симоненко) протягом трьох ро-
бочих днів повідомити про прийняте рішення Асоціацію 
«Українські фондові торговці», Українську Асоціацію Інвес-
тиційного Бізнесу (УАІБ), Професійну асоціацію учасників 
ринків капіталу та деривативів (ПАРД).

8. Департаменту інформаційних технологій (Є. Фоменко) 
забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному 
веб-сайті Комісії.

9. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій (О. 
Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення в офі-
ційному друкованому виданні Комісії.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії І. Назарчука.

Голова Комісії  Т. Хромаєв
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку 
«01» березня 2018 року № 121

Перелік Товариств, яким з 02.03.2018 зупинено внесення 
змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо ак-
цій корпоративних інвестиційних фондів, крім операцій, пов'я-
заних з їх викупом та спадкуванням/правонаступництвом.
№ 
з/п

Код за 
ЄДРПОУ

Назва товариства

1 36756658 ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВА-
НИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АМРІТА»

2 37623307 ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВА-
НИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПОРТФЕЛЬНІ 
ІНВЕСТИЦІЇ»

3 35530640 ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВА-
НИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙ-
НИЙ ФОНД «РОЗБУДОВА»

4 37838432 ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВА-
НИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАКСИМУМ 
ФІНАНС»

5 38391985 ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВА-
НИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МБГ»

6 37500445 ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВА-
НИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЕЛІТ»

7 37838406 ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВА-
НИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОНТРОЛЬ 
ФІНАНС»

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

Повідомлення про оприлюднення проекту 
рішення Національної комісії з цінних паперів 

та фондового ринку«Про внесення змін до 
деяких нормативно-правових актів 

Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку (щодо складу та структури 

активів)»
 Національною комісією з цінних паперів та фондового 

ринку (далі – Комісія) було схвалено проект рішення Ко-
місії «Про внесення змін до деяких нормативно-правових 

актів Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку (щодо складу та структури активів)» (далі – проект 
рішення), який передбачає внесення змін до Положення 
про склад та структуру активів інституту спільного інвес-
тування, затвердженого рішенням Комісії від 10.09.2013 
№ 1753, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
01.10.2013 за № 1689/24221 (із змінами), Положення про 
вимоги до осіб, що здійснюють професійну діяльність з 
управління активами інституційних інвесторів (діяльність 
з управління активами), щодо складу та структури акти-
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

вів недержавних пенсійних фондів, якими вони управля-
ють, затвердженого рішенням Комісії від 26.04.2012 
№ 582, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
17.05.2012 за № 787/21100 (зі змінами) ( далі разом – По-
ложення).

 Зазначеним проектом рішення вищевказані Положен-
ня приведено у відповідність до пунктів 11, 21 розділу І 
Закону України «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу 
та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» 
№ 2210-VIII. 

Пропозиції та зауваження до зазначеного проекту рі-
шення просимо надсилати поштою на адресу Комісії: 
01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корпус 30, департа-
мент методології регулювання професійних учасників 
ринку цінних.

Проект рішення оприлюднюється на офіційному веб-
сайті Комісії – 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 рішення.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ІНФОРмАцІЙНІ ПОВІДОмЛЕННЯ ТА 
НОВИНИ НКцПФР

НКцПФР відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управління 
та корпоративних фінансів, на підставі рішення Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
10.11.2015 №1843, пункту 11 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23.04.2013 року №737, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 28.05.2013 року за №822/23354 (зі змінами), 
та відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань №1003635402 від 19.02.2018р. та інформації, 
наданої ліквідатором – арбітражним керуючим Гусаром І.О. 
листом  від 12.02.2018р. №02-01/02-545 про визнання Пу-
блічного акціонерного товариства «Українська страхо-
ва компанія «Гарант-Авто» (код за ЄДРПОУ: 16467237, 
01042, м. Київ, провулок Новопечерський, 19/3) банкрутом, 
зупинено обіг простих іменних акцій Публічного акціонер-
ного товариства «Українська страхова компанія «Гарант-
Авто» (код за ЄДРПОУ: 16467237) – розпорядження 
№ 60-КФ-З від 01 березня 2018 року. 

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов'язаних з переходом прав власності на акції, та об-
межується здійснення операцій у системі депозитарного 
обліку з акціями цього випуску: 

«03» березня 2018 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. ди-
ректора департаменту корпоративного управління та кор-
поративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, зі змінами, п. 2 розділу І Порядку скасу-

вання реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 28.05.2013 року за №822/23354, зі змінами 
та доповненнями, відповідно до документів, наданих 
ПАТ «Криворізьке підприємство промислово-залізничного 
транспорту», код за ЄДРПОУ: 01236549, місцезнаходжен-
ня: 50086, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Теле-
візійна, 3А, на скасування реєстрації випуску акцій у зв`язку 
з перетворенням акціонерного товариства, скасовано реє-
страцію випуску акцій ПАТ «Криворізьке підприємство 
промислово-залізничного транспорту». Свідоцтво про 
реєстрацію випуску акцій ПАТ «Криворізьке підприємство 
промислово-залізничного транспорту» від 15.11.2011 року 
№78/04/1/11, видане Дніпропетровським територіальним 
управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку, анульовано – розпорядження № 73-КФ-С-А від 
01 березня 2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, дирек-
тора департаменту ліцензування професійних учасників 
фондового ринку, відповідно до пункту 5 розділу ІV Поло-
ження про порядок припинення пайового інвестиційного 
фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 19.11.2013 №2605, за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.12.2013 за 
№2128/24660 (зі змінами), та наданих документів Товари-
ством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управлін-
ня активами «ІФК», 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельниць-
кого, буд. 16-22, ідентифікаційний код юридичної особи: 
33743672, на скасування реєстрації випуску інвестиційних 
сертифікатів Пайового закритого недиверсифікованого вен-
чурного інвестиційного фонду «Авангард» у зв’язку з його 
ліквідацією, скасовано реєстрацію випуску інвестиційних 
сертифікатів Пайового закритого недиверсифікованого 
венчурного інвестиційного фонду «Авангард» Товари-
ства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управ-
ління активами «ІФК», на загальну суму 50 000 000,00 
(п'ятдесят мільйонів) гривень, у кількості 50 000 000,00 
(п'ятдесят мільйонів) штук, номінальною вартістю 1 (одна) 
гривня. Скасовано реєстрацію проспекту емісії інвестицій-
них сертифікатів Пайового закритого недиверсифікованого 
венчурного інвестиційного фонду «Авангард» Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Компанія з управління акти-
вами «ІФК», що зареєстрований 16.12.2005 року Держав-
ною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Анульо-
вано свідоцтво про реєстрацію випуску інвестиційних 
сертифікатів Пайового закритого недиверсифікованого вен-
чурного інвестиційного фонду «Авангард» Товариства з об-
меженою відповідальністю «Компанія з управління актива-
ми «ІФК» від 16.12.2005 року № 259, що видане Державною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку – розпоря-
дження № 0302-СІ від 01 березня 2018 року. 

02.03.2018 р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу НКцПФР обов’язкове.
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

Інформація про роботу
Управління НКцПФР у Південному регіоні

за ІІ половину лютого 2018 року
Управлінням Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку у Південному регіоні за ІІ лютого 2018 року 
у відношенні юридичних осіб складено 51 (п’ятдесят один) 
акт про правопорушення на ринку цінних паперів, з яких:

15 - за порушення законодавства про цінні папери, 
нормативних актів НКЦПФР у відношенні:

- ВАТ «Білозерське РТП» 3 (три) акти;
- ПрАТ «ЛФС СЕРВІСЕС»;
- ПрАТ «Виробниче об’єднання «Промтехмонтаж» 

2 (два) акти;
- ПрАТ«Фінансгруп – Електронні комунікаційні навіга-

ційні елементи»;
- ПрАТ «Праймбудінвестгруп»;
- ПрАТ «Укрфарм - Інвест»;
- ПрАТ «СХІДНО – УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ»;
- ПрАТ «ОСТ - ІНВЕСТ»;
- ПрАТ «Медікал томограф інвестмент»;
- ПрАТ «Нафтова компанія «ОЙЛ СІТІ»;
- ПрАТ «ТРЕЙД ОЙЛ»;
- ПрАТ «УКРПОСТАЧПРОМ».
12 - за нерозміщення, розміщення не в повному обсязі 

інформації та/або розміщення недостовірної інформації 
у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про 
ринок цінних паперів у відношенні: 

- ВАТ «Білозерське РТП»;
- ПрАТ «ЛФС СЕРВІСЕС»;
- ПрАТ «Виробниче об’єднання «Промтехмонтаж»;
- ПрАТ«Фінансгруп – Електронні комунікаційні навіга-

ційні елементи»;
- ПрАТ «Праймбудінвестгруп»;
- ПрАТ «Укрфарм - Інвест»;
- ПрАТ «СХІДНО – УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ»;
- ПрАТ «ОСТ - ІНВЕСТ»;
- ПрАТ «Медікал томограф інвестмент»;
- ПрАТ «Нафтова компанія «ОЙЛ СІТІ»;
- ПрАТ «ТРЕЙД ОЙЛ»;
- ПрАТ «УКРПОСТАЧПРОМ».
12 - неопублікування, опублікування не в повному об-

сязі інформації та/або опублікування недостовірної ін-
формації у відношенні:

- ВАТ «Білозерське РТП»;

- ПрАТ «ЛФС СЕРВІСЕС»;
- ПрАТ «Виробниче об’єднання «Промтехмонтаж»;
- ПрАТ«Фінансгруп – Електронні комунікаційні навіга-

ційні елементи»;
- ПрАТ «Праймбудінвестгруп»;
- ПрАТ «Укрфарм - Інвест»;
- ПрАТ «СХІДНО – УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ»;
- ПрАТ «ОСТ - ІНВЕСТ»;
- ПрАТ «Медікал томограф інвестмент»;
- ПрАТ «Нафтова компанія «ОЙЛ СІТІ»;
- ПрАТ «ТРЕЙД ОЙЛ»;
- ПрАТ «УКРПОСТАЧПРОМ».
12 - за неподання, подання не в повному обсязі інфор-

мації та/або подання недостовірної інформації у відно-
шенні:

- ВАТ «Білозерське РТП»;
- ПрАТ «ЛФС СЕРВІСЕС»;
- ПрАТ «Виробниче об’єднання «Промтехмонтаж»;
- ПрАТ«Фінансгруп – Електронні комунікаційні навіга-

ційні елементи»;
- ПрАТ «Праймбудінвестгруп»;
- ПрАТ «Укрфарм - Інвест»;
- ПрАТ «СХІДНО – УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ»;
- ПрАТ «ОСТ - ІНВЕСТ»;
- ПрАТ «Медікал томограф інвестмент»;
- ПрАТ «Нафтова компанія «ОЙЛ СІТІ»;
- ПрАТ «ТРЕЙД ОЙЛ»;
- ПрАТ «УКРПОСТАЧПРОМ».
За період з 16.02.2018р. по 28.02.2018р. управлінням 

НКЦПФР у Південному регіоні розглянуто та надано відпо-
відь на 2 (два) звернення фізичних осіб у відношенні 
ПАТ «Одесагаз» та ВАТ «Каховське РМЗ «Сільгоспагрегат».

Також у вказаному періоді до територіального управ-
ління надійшла 1 (одна) квитанція про сплату 3 (трьох) 
штрафних санкцій юридичною особою у добровільному 
порядку до Державного бюджету України на суму 
10 200 (десять тисяч двісті) грн.

Крім того, 20 лютого 2018 року начальник управління 
приймав участь в апаратній нараді Одеської обласної 
державної адміністрації.

Одночасно, 20 лютого 2018 року начальник управлін-
ня приймав участь в покладанні вінків та квітів біля 
пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні з нагоди вшану-
вання Героїв Небесної Сотні.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Загальними зборами учасників 

ТОВ «КУА «ОТП Капітал» 
Протокол № 159 від 27.02.2018 р.

Інформація щодо прийняття рішення про ліквідацію
ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО 
ПАЙОВОГО ІНВЕСТИцІЙНОГО ФОНДУ 

«ОТП ПОДВІЙНИЙ+» ТОВ «КУА «ОТП КАПІТАЛ» 
(ЄДРІСІ – 23200171) (далі – «Фонд»)

Ліквідаційна комісія Фонду повідомляє, що Загальними Зборами Учас-
ників ТОВ «КУА «ОТП Капітал» (протокол № 159 від 27.02.2018 р.) було 
прийнято рішення про ліквідацію Фонду, у зв’язку з закінченням терміну ді-
яльності Фонду.

Порядок та строки пред’явлення кредиторами Фонду своїх вимог у зв’язку 
з прийняттям рішення про його ліквідацію наступний:

1. Строк прийняття заяв про задоволення вимог кредиторів починається 
з наступного робочого дня після опублікування в офіційному друкованому 
органі цього Порядку та триває протягом двох місяців. Цей строк вважаєть-

ся таким, що закінчився, якщо всі кредитори Фонду письмово підтвердили 
відсутність вимог до Фонду.

2. Кредитори подають заяви про задоволення своїх вимог до Ліквідацій-
ної комісії Фонду за місцезнаходженням Фонду із додаванням документів, 
які підтверджують наявність у кредитора таких вимог, оформлених належним 
чином відповідно до чинного законодавства.

3. Кожна заява про задоволення вимог кредитора підлягає затвер-
дженню або обґрунтованому відхиленню Ліквідаційною комісією Фонду 
з оформленням відповідного рішення протягом 5 робочих днів з дати її 
отримання.

4. На наступний робочий день після прийняття Ліквідаційною комісією 
Фонду рішення щодо затвердження або відхилення вимог кредитора Лікві-
даційна комісія Фонду повідомляє такого кредитора особисто за адресою 
вказаною в заяві кредитора.

5. Місцезнаходження, контактні телефони Ліквідаційної комісії: 03680, 
м. Київ, вул. Фізкультури, буд. 28 (Літера «Д»), тел./факс (044) 492-34-69.

Голова Ліквідаційної комісії ЗНПІФ «ОТП Подвійний+» / 
Генеральний директор ТОВ «КУА «ОТП Капітал» ____ меженська Н.Л.
      (підпис, мп)

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ХЕРСОН-
СьКА ТЕПЛОЕЛЕКТРО-
цЕНТРАЛь»

2. Код за ЄДРПОУ 00131771
3. Місцезнаходження 73000, м. Херсон,  

Бериславське шосе, 1
4. Міжміський код, телефон та факс (0552)35-24-56 (0552)35-24-42
5. Електронна поштова адреса data@tec.kherson.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовуєть-
ся емітентом для розкриття інфор-
мації

tec.ks.ua

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

II. Текст повідомлення
Змiни вiдбулися згiдно наказу Фонду державного майна України вiд 

26.02.2018 №316 «Про склад ревiзiйної комiсiї приватного акцiонерного 
товариства «Херсонська теплоелектроцентраль» . Посадова особа - Член 
Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Херсонська ТЕЦ» - юридична особа Фонд держав-
ного майна України. Звiльнено з займаної посади з 26.01.2018. Володiє 
пакетом акцiй емiтента у розмiрi 99,832809%. Володiє 118767348 акцiями 
Товариства номiнальною вартiстю 29691837 грн. Володiє часткою в статут-

ному капiталi емiтента у розмiрi 99,832809%. Звiльнено в зв’язку з призна-
ченням уповноваженого на представництво iнтересiв ФДМУ у складi 
Ревiзiйної комiсiї. Особа на данiй посадi перебувала з 12.04.2017 
(10 мiсяцiв).

Змiни вiдбулися згiдно наказу Фонду державного майна України вiд 
26.02.2018 №316 «Про склад ревiзiйної комiсiї приватного акцiонерного 
товариства «Херсонська теплоелектроцентраль». Посадова особа - Член 
Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Херсонська ТЕЦ» - представник акцiонера Товари-
ства – Фонду державного майна України – Скороход Раїса Володимирiвна 
(не надано згоду на розголошення персональних даних). Уповноважено з 
26.02.2018. Непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Не є афiлiйованою особою. Не має акцiонерiв, якi є 
афiлiйованими до неї особами. Акцiями Товариства не володiє. Часткою в 
статутному капiталi емiтента не володiє. Iншi посади, якi обiймала особа 
протягом останнiх п’яти рокiв: з 2012 по 2015 – начальник вiддiлу Департа-
менту корпоративного управлiння ФДМУ; з 2015 по 2017 – заступник на-
чальника Управлiння – начальник вiддiлу Юридичного департаменту ФДМУ; 
з 2017 – начальник Управлiння юридичного супроводження банкрутства 
Департаменту планування i монiторингу фiнансово-господарської дiяльностi 
та з питань банкрутства ФДМУ. Стаж роботи – 33 роки.

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 Педченко Богдан Антонович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 26.02.2018
(дата)

До уваги акціонерів

ПРИВАТНОГО АКцІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «УКРПАПІРПРОм» 

(далі – Товариство) 
(код ЄДРПОУ 16464888), 

місцезнаходження товариства:  
Україна, м.Київ, вул. Є. Сверстюка, 19, кім. 1117.

Повідомляємо Вас про проведення річних загальних зборів 
ПрАТ «Укрпапірпром»!

Місце реєстрації учасників та проведення річних загальних зборів: м. Київ, 
вул. Євгена Сверстюка ( м. Раскової), 19, кімната 1117 (11 поверх).

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників 
акціонерів) для участі у річних загальних зборах: 10.04.2018, з 11 год. 00 хв. 
до 11 год. 50 хв.

Дата та час відкриття (проведення) річних загальних зборів: 10.04.2018 
о 12 год.00 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах, встановлена 03.04.2018 (станом на 24 годину).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства 

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

зборів Товариства.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році та при-

йняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-

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

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

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

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

новій редакції.
9. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2019 рік.
10. Затвердження Положення про принципи формування Наглядової 

ради Товариства.
11.Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради 

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

вариства.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: 
16464888.smida.gov.ua

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

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного річних загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайоми-
тися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведен-
ня річних загальних зборів щоденно (крім вихідних, святкових та неробочих 
днів), з 10 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин, у п’ятницю з 10 години 
00 хвилин до 15 години 00 хвилин (обідня перерва з 12 години 00 хвилин 
до 13 години 00 хвилин), за адресою: м.Київ, вул. Євгена Сверстюка  
(М.Раскової ) 19, кімната 1117, (11-поверх), а в день проведення річних за-
гальних зборів – також у місці їх проведення з 11 години 00 хвилин до 11 го-
дини 50 хвилин.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є Головний 
спеціаліст ПрАТ «Укрпапірпром» Олійник Анатолій Іванович. 

Телефон для довідок: 517-84-54; 517-41-72.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ «Укрпапірпром» (тис. грн)

Найменування показника Період
2017 рік 2016 рік

Усього активів 11275 11684
Основні засоби (за залишковою вартістю) 10978 11394
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 285 283
Гроші та їх еквіваленти 11 6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -20227 -19715
Власний капітал 4147 4659
Зареєстрований (статутний) капітал 12405 12405
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 7128 7025
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -512 -523
Середньорічна кількість акцій (шт.) 49620217 49620217
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

-0,0103 -0,0105

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

Наглядова рада ПрАТ «Укрпапірпром»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394; (044) 4983816; (044) 4983815
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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 

ТОВАРИСТВО "цЕНТР-
ЕНЕРГО"

2. Код за ЄДРПОУ 22927045
3. Місцезнаходження 03022, м.Київ, Козацька, 120/4 лiт. "Є"
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 364-02-00 (044) 364-02-66 
5. Електронна поштова адреса kanc@centrenergo.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.centrenergo.com

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

II. Текст повідомлення
28.02.2018р. рiшенням Наглядової ради ПАТ «Центренерго» (протокол 

№4/2018) було надано згоду на вчинення значного правочину, а саме на за-
рахування зустрiчних однорiдних вимог мiж ПАТ «Центренерго» та 
регiональною фiлiєю «Пiвденна залiзниця» ПАТ «Українська залiзниця» ста-
ном на 01.02.2018 на суму 17080,00 грн. 

Вартiсть активiв ПАТ «Центренерго» за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi складає 10073652 тис.грн. Спiввiдношення граничної вартостi право-
чину до вартостi активiв ПАТ «Центренерго» за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi становить 0,00017 вiдсоткiв. 

Статутом ПАТ «Центренерго» визначено додатковi критерiї вiднесення 
правочинiв до значних правочинiв, зокрема згiдно пп. 20.1.1. п.20.1 роздiлу 20 
Статуту Товариства незалежно вiд вартостi, правочини щодо зарахування 
зустрiчних однорiдних вимог вiдносяться до значних правочинiв.

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 Коземко О.М.
Виконуючий обов'язки 
генерального директора 
ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО"

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 01.03.2018

(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 ПРИВАТНЕ АКцIОНЕР НЕ 
ТОВАРИСТВО «ГАЛАНТ-
IНДУСТРI»

2. Код за ЄДРПОУ 21531523
3. Місцезнаходження 04080, м.Київ, Кирилiвська, 39
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 482-49-07 (044) 425-94-09
5. Електронна поштова адреса galant-industry@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://21531523.smida.gov.ua

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

II. Текст повідомлення
Дата прийняття загальними зборами акцiонерного товариства рiшення 

про виплату дивiдендiв: 01.03.2018 року. Дата прийняття Наглядовою радою 
акцiонерного товариства рiшення про встановлення дати складення перелiку 
осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строку їх виплати: 
01.03.2018 року. Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отриман-
ня дивiдендiв: 16.03.2018 року.

Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загаль-
них зборiв (грн.): 4947480 грн.00 коп.

Строк виплати дивiдендiв: з 20.03.2018 року до 31.08.2018 року.
Спосiб виплати дивiдендiв: безпосередньо акцiонерам.
Порядок виплати дивiдендiв: виплата дивiдендiв здiйснюється в повному 

обсязi всiм особам, що мають право на отримання дивiдендiв, вiдповiдно 
до порядку i строкiв, встановлених наглядовою радою Товариства.

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 Пасiчник Вiталiй Михайлович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 01.03.2018
(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 

"Галант-Iндустрi"
2. Код за ЄДРПОУ 21531523
3. Місцезнаходження 04080, м.Київ, Кирилiвська, 39
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 482-49-07 (044) 425-94-09
5. Електронна поштова адреса galant-industry@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://21531523.smida.gov.ua

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

II. Текст повідомлення
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 01.03.2018 р. протокол 

№ 1, припинено повноваження Голови Наглядової ради Пасiчника Михайла 
Васильовича в зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень.Посадова 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, володiє 
часткою 38.6160 вiдсоткiв в Статутному капiталi Товариства. Перебував на 
посадi 2 роки.

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 01.03.2018 р. протокол 
№ 1, припинено повноваження Члена Наглядової ради Петриченко Олени 
Федорiвни в зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень.Посадова особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, володiє часткою 
0.4076 вiдсоткiв в Статутному капiталi Товариства. Перебувала на посадi 
2 роки.

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 01.03.2018 р. протокол 
№ 1, припинено повноваження Члена Наглядової ради Охрим Свiтланi 

Миколаївнi в зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень.Посадова особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, володiє часткою 
0.0147 вiдсоткiв в Статутному капiталi Товариства. Перебувала на посадi 
2 роки.

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 01.03.2018 р. протокол 
№ 1, обрано Членом Наглядової ради Пасiчника Михайла Васильовича. 
Згiдно рiшення зборiв Наглядової ради вiд 01.03.2018 року, протокол №1, 
обрано Головою Наглядової ради.Посадова особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має, володiє часткою 38.6160 вiдсоткiв в 
Статутному капiталi Товариства. Термiн призначення на посаду у 
вiдповiдностi до статуту.

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 01.03.2018 р. протокол 
№ 1, обрано Члена Наглядової ради Петриченко Олену Федорiвну. Поса-
дова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова 
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, 
володiє часткою 0,4076 вiдсоткiв в Статутному капiталi Товариства. Термiн 
призначення на посаду у вiдповiдностi до статуту.

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 01.03.2018 р. протокол 
№ 1, обрано Члена Наглядової ради Охрим Свiтлану Миколаївну. Посадова 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, володiє 
часткою 0,0147 вiдсоткiв в Статутному капiталi Товариства. Термiн призна-
чення на посаду у вiдповiдностi до статуту.

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 Пасiчник Вiталiй Михайлович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 01.03.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
“ГАЛАНТ-IНДУСТРI”



№44, 3 березня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

7

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних 

правочинів) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "БАНК 
ФАМIЛЬНИЙ"

2. Код за ЄДРПОУ 20042839
3. Місцезнаходження 03039, м.Київ, пр-т 

Голосiївський,26а
4. Міжміський код, телефон та факс 0442572014 0442580302
5. Електронна поштова адреса bank@fbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.fbank.com.ua

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

II. Текст повідомлення
28.02.2018 Спостережною радою банку прийнято рiшення (Протокол 

Спостережної ради №07/2018 вiд 28.02.2018) про надання згоди на вчинен-
ня значного правочину на розмiщення коштiв банку у депозитнi сертифiкати 

Нацiонального банку України в сумі 50 000 тис.грн. на тендері 28.02.2018 
на строк «овернайт». Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, 
50 000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi 290289 тис.грн.. Спiввiдношення ринкової вартостi 
майна, що є предметом правочину до вартостi активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi 17.22%.

28.02.2018 Спостережною радою банку прийнято рiшення (Протокол 
Спостережної ради №07/2018 вiд 28.02.2018) про надання згоди на вчинен-
ня значного правочину на розмiщення коштiв банку у депозитнi сертифiкати 
Нацiонального банку України в сумі 60 000 тис.грн. на тендері 01.03.2018 
на строк «овернайт». Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, 
60 000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi 290289 тис.грн.. Спiввiдношення ринкової вартостi 
майна, що є предметом правочину до вартостi активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi 20.67%.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Долженко Ольга Володимирівна
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 28.02.2018
(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ФАмIЛьНИЙ»

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів 
ПРИВАТНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСь-
КИЙ ЗАВОД ОЗДОБЛЮВАЛьНИХ мАТЕРІАЛІВ» (код за 

ЄДРПОУ: 00291411; місцезнаходження: м. Одеса, Київське шосе буд. 5)
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ОЗДОБЛЮ-

ВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ» (надалі - ПРАТ «ОЗОМ») повідомляє про проведення 
чергових загальних зборів акціонерів, які призначені на 06 квітня 2018 року 
об 11:00 годині за адресою: м. Одеса, Київське шосе, 5, кабінет № 70 для 
переговорів. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться 
в день та за місцем проведення зборів з 10:00 до 10:45 годин відповідно до 
переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному 
станом на 24:00 годину 02 квітня 2018 року у порядку встановленому законо-
давством про депозитарну систему України. Перелік питань включені до 
проекту порядку денного: 1. Обрання голови та члена лічильної комісії 
ПРАТ «ОЗОМ», прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання 
голови та секретаря загальних зборів акціонерів ПРАТ «ОЗОМ». Прийняття 
рішень з питань проведення загальних зборів акціонерів. 2. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Правління ПРАТ «ОЗОМ» за 2017 рік. 3. Прийнят-
тя рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПРАТ «ОЗОМ» за 
2017 рік. 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Реві-
зора ПРАТ «ОЗОМ» за 2017 рік. 5. Затвердження річного звіту ПРАТ «ОЗОМ» 

за 2017 рік. 6. Розподіл прибутку ПРАТ «ОЗОМ», прийняття рішення про ви-
плату дивідендів та їх розмір з урахування вимог законодавства України. 7. 
Припинення повноважень членів Наглядової ради ПРАТ «ОЗОМ». 8. Обрання 
членів Наглядової ради ПРАТ «ОЗОМ». 9. Затвердження умов цивільно - пра-
вових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлен-
ня розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. 10. Прийняття рішен-
ня про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть 
вчинятися ПРАТ «ОЗОМ» протягом року з дати прийняття рішення та надання 
повноважень на його підписання від імені ПРАТ «ОЗОМ». Від дати надіслання 
повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних 
зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань проекту порядку денного за адресою: м. Одеса, Київ-
ського шосе, 5, кабінет № 70 для переговорів у робочі дні з 09:00 до 17:00 
годин (перерва: 12:00 – 13:00), а в день проведення загальних зборів, також у 
місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами: Голова правління - Косюга Петро Никифорович. 
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інфор-
мація, згідно вимого частини 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товари-
ства» http://ozomua.com.

Шановні акціонери!
Правління ПРИВАТНОГО АКцІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ДЕРЕВО-мЕТАЛООБРОБНИЙ 
ЗАВОД»,

що знаходиться за адресою: 08145, с. Забір’я, вул. Перемоги, 1, Києво-
Святошинський р-н, Київська обл., повідомляє, що чергові Загальні збори 
акціонерів відбудуться 06.04.2018 року о 10:00 год. за адресою: 08145, 
с. Забір’я, вул. Перемоги, 1, Києво-Святошинський р-н, Київська обл.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів Товари-1. 

ства.
Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства.2. 
Про затвердження порядку проведення річних Загальних зборів То-3. 

вариства.
Про затвердження звіту Правління про результати фінансово-госпо-4. 

дарської діяльності Товариства за 2017 р
Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 р.5. 
Про обрання голови правління Товариства.6. 
Про звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 р.7. 
Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 р. 8. 
Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками 9. 

2017 р. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.
Основні показники фінансово-господарської діяльності  

ПрАТ «Дерево-металообробний завод» (тис. грн.)
Найменування показників Період

Звітний Попередній
Усього активів 1483,9 1539,6

Основні засоби 599,0 630,7
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 43,6 43,6
Сумарна дебіторська заборгованість 164,5 180,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,5 8,4
Нерозподілений прибуток 0 0
Власний капітал 924,3 924,3
Статутний капітал 1054,9 1054,9
Довгострокові зобов»язання 178,0 178,0
Поточні зобов»язання 140,2 169,2
Чистий прибуток (збиток) -813,5 -786,8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4219676 4219676
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 1

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня 
проведення Загальних річних зборів – 02.04.2018р.

Реєстрація учасників зборів проводитиметься з 09:00 до 09:45 год. 
06.04.2018р. за місцем проведення Загальних зборів.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком 
денним Зборів за адресою: 08145, с. Забір’я, вул. Перемоги, 1, Києво-
Святошинський р-н, Київська обл. Звертатись до А.В.Комара – виконуючого 
обов’язки голови правління. Правління ПрАТ «Дерево-металообробний за-
вод»

В.о. голови правління  А.В. Комар



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №44, 3 березня 2018 р. 
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Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів 
ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОВІДІО-

ПОЛьСьКИЙ АГРОБУД» (код ЄДРПОУ: 03578751; місцезнахо-
дження: 67801, Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт. Овідіополь, 
вул. Одеська, 16) (надалі - Товариство) повідомляє про проведення загаль-
них зборів акціонерів, які призначенні на 05 квітня 2018 року о 11:00 
годин за місцезнаходженням Товариства: Одеська обл., Овідіополь-
ський р-н, смт. Овідіополь, вул. Одеська, 16 каб. № 1. Реєстрація учас-
ників загальних зборів буде здійснюватись в день та за місцем їх проведен-
ня з 10:00 до 10:50 годин відповідно до переліку акціонерів, які мають право 
на участь у загальних зборах, складеному станом на 24.00 годину 30 берез-
ня 2018 року у порядку, встановленому законодавством про депозитарну 
систему України. Перелік питань включені до проекту порядку денного: 
1. Обрання голови та членів лічильної комісії, прийняття рішень про при-
пинення їх повноважень. 2. Обрання голови та секретаря зборів, прийняття 
рішень з питань порядку проведення загальних зборів. 3. Затвердження 
порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування на загальних 
зборах акціонерів. 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Прав-

ління Товариства за 2017 рік. 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік. 6. Затвердження річного 
звіту Товариства за 2017 рік. 7. Порядок розподілу прибутку Товариства, 
прий няття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахування вимог 
законодавства України. 8. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. 
Визначення уповноважених осіб для підписання нової редакції Статуту та 
внесення запису до Єдиного державного реєстру. Від дати надіслання по-
відомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних 
зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань проекту порядку денного за адресою: Одеська 
область, смт. Овідіополь, вул. Одеська, буд. 16, кабінет № 1 у робочі дні з 
09:00 до 15:00 годин, а в день проведення загальних зборів, також у місці 
їх проведення. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – Голова правління – Хроменков Сергій Володи-
мирович, телефон для довідок: (04851) 3-12-42. Адреса власного веб-сайту, 
на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, 
включених до проекту порядку денного, а також інформація, згідно вимого 
частини 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» – 
ovidiopolagrobud.pat.ua.

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 ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ВІНТЕР»

2. Код за ЄДРПОУ 01549478
3. Місцезнаходження 85600, Донецька обл., Мар'їнський район, місто 

Мар'їнка, вулиця Благодатна, будинок 16
4. Міжміський код, телефон та факс (062) 3851475
5. Електронна поштова адреса winter@agrotis.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.winter.com.ua
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
01.03.2018р. відбулися зміни в складі посадових осіб, а саме:
- звільнено з 01.03.2018 р. виконуючого обов’язки головного бухгалтера 

Новічкову Марину Вікторівну (паспорт ВВ № 365622 виданий Ворошилов-

ським РВ УМВС в м. Донецьку 16.03.1998 р.) на підставі рішення голови 
Правління товариства (наказ № 3 від 01.03.2018 р.). Рiшення прийнято на 
підставі заяви про звільнення за власним бажанням. Особа перебувала на 
посаді з 15.11.2014р. Особа акціями товариства не володiє. Особа непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- призначено на посаду головного бухгалтера Семенцову Раїсу Юріївну 
на підставі рішення голови Правління товариства (наказ № 3 від 
01.03.2018 р.). Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних 
даних. Рiшення прийнято у зв’язку з необхiднiстю обрання головного бух-
галтера товариства. Посадову особу обрано на невизначений термін. До 
обрання особа займала посади: головний бухгалтер. Особа акціями това-
риства не володiє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має.

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

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

2. Найменування посади   Голова правлiння  Гавриш Антон Сергійович
  (підпис)  М.П.  (ініціали та прізвище керівника) 01.03.2018

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 АКцІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «СПЕцмЕБЛІ»;2. Код за ЄДРПОУ 00273910

3. Місцезнаходження 04080, м.Київ, вул. Новокостянтинiвська, буд. 1
4. Міжміський код, телефон та факс (044)4170402 (044)4170402 
5. Електронна поштова адреса 00273910@privateinvest.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://smebel.informs.net.ua/
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків простих акцій
II. Текст повідомлення

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕЦМЕБЛI» (надалi - Това-
риство) повiдомляє, що 28.02.2018 року Товариство отримало вiд ПАТ «НДУ» 
перелiк власникiв iменних цiнних паперiв станом на 23.02.2018 року, згiдно 
якого Товариству стало вiдомо про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 

i бiльше вiдсоткiв простих акцiй, а саме, пакет власника простих акцiй - 
ТОВ «ЗЕЛЕНА ГАЛЯВИНА» (мiсцезнаходження - вул. Вокзальна, буд. 2-А, 
смт. Бородянка, Бородянський р-н, Київська область, 07800; iдентифiкацiйний 
код за Єдиним державним реєстром юридичних осiб, фiзичних осiб-
пiдприємцiв та громадських формувань - 33710406) збiльшився, але стано-
вить не менше 10 вiдсоткiв простих акцiй. До змiни розміру пакета акцій 
частка акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй складала 93,779954% (333625 
штук простих iменних акцiй). Пiсля змiни частка акцiонера в загальнiй 
кiлькостi акцiй склала 94,4394% (335971 штук простих iменних акцiй). До 
змiни розміру пакета акцій частка акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих 
акцiй складала 97,7985%. Пiсля змiни частка акцiонера в загальній кiлькостi 
голосуючих акцiй склала 97,3276%.

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

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

2. Найменування посади Генеральний директор Золотий Євгеній 
Леонiдович

  (підпис)  М.П. (ініціали та прізвище керівника) 01.03.2018р.

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «БОЯРСьКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄмСТВО»
2. Код за ЄДРПОУ: 05538879 
3. Місцезнаходження: 08150, Київська обл., Києво-Святошинський район, 

м.Боярка, вул.Шевченка, 176
4. Міжміський код, телефон та факс: 0459836737
5. Електронна поштова адреса: boyarcke-atp@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 05538879.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Згiдно Наказу вiд 28.02.2018р. №8-к/тр звiльнено за власним бажанням 

(ст.38 КЗпП України) з посади Головного бухгалтера Шевченко Тамара Ми-
колаївна. Перебувала на посадi з 02.12.2002р. Розмір пакета акцій 0,000007% 
в статутному капіталі емітента. Згiдно Наказу вiд 28.02.2018р. №9-к/тр при-
значено на посаду Головного бухгалтера Березовська Галина Михайлівна 
з 01.03.2018р.- на необмежений термін. Інші посади, які обіймала ця особа 
протягом останніх п’яти років: директор ПП «МІРАД». Розмір пакета акцій 
0,00 % в статутному капіталі емітента; не є акціонером (представником 
акціонера). Посадові особи згоду на оприлюднення паспортних даних не 
надали. Непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не 
має.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
з законодавством Голова Правління Стрілець Микола Володимирович, 
01.03.2018р.

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«БОЯРСьКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄмСТВО»
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Шановні акціонери 
ПРИВАТНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛАСКЕ»

Приватне акціонерне товариство «ПЛАСКЕ» доводить до Вашого відома, 
що 06.04.2018 р. о 10:00 відбудуться річні Загальні Збори Акціонерів 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛАСКЕ» (код ЄДРПОУ 
30202681, місцезнаходження: Україна, 65001, м. Одеса, вул. Академіка 
Заболотного, буд. 12) (надалі – Організація). 

Місце проведення та реєстрація акціонерів та запрошених розташоване 
за адресою: м. Одеса, вул. Маразліївська, буд. 14-А (ІІ поверх, кімната для 
переговорів). Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюватиметься 
06.04.2018 р. з 09:30 до 10:00 за місцем проведення Загальних Зборів Ак-
ціонерів. Для участі у Загальних Зборах акціонери Організації повинні мати 
паспорт, а представники акціонерів Організації – паспорт та документ, який 
підтверджує повноваження представника. У річних Загальних Зборах Акціо-
нерів мають право брати участь акціонери відповідно до переліку акціонерів 
Організації станом на 02.04.2018 р. та запрошені особи. 

Проект порядку денного  
(питання, що виносяться на голосування):

Про обрання Лічильної комісії.1. 
Про припинення повноважень членів Наглядової ради.2. 
Про обрання членів Наглядової ради.3. 
Звіт Генерального директора про результати господарської діяльнос-4. 

ті Організації за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду та-
кого звіту. 

Звіт Наглядової ради про результати роботи за 2017 рік та прийняття 5. 
рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Затвердження річного звіту Організації.6. 
Про розподіл прибутку за підсумками діяльності Організації у 2017 7. 

році.
Про порядок вчинення значних правочинів.8. 
Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.9. 

Звіт про роботу Системи управління Організації за 2017 рік. 10. 
Про Статут Організації у новій редакції.11. 
Про Положення «Про Загальні Збори Акціонерів» у новій редакції.12. 
Про Положення «Про Наглядову раду» у новій редакції.13. 
Про Колективний договір та Правила внутрішнього трудового розпо-14. 

рядку у новій редакції. 
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)
Найменування показника Період 

звітний попередній 
Усього активів 32 375 40 456
Основні засоби 2 865 3 148
Довгострокові фінансові інвестиції 40 40
Запаси 1 093 872
Сумарна дебіторська заборгованість 10 314 17 476
Грошові кошти та їх еквіваленти 8 055 9 225
Нерозподілений прибуток 16 032 15 860
Власний капітал 23 328 23 156
Статутний капітал 70 70
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 9 047 17 300
Чистий прибуток (збиток) 279 1 384
Середньорічна кількість акцій (шт.) 70 70
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) 95 138

До початку роботи Загальних Зборів акціонери Організації можуть озна-
йомитись з усіма документами (матеріалами), що пов`язані з порядком 
денним Загальних Зборів Акціонерів, звернувшись у будь-який робочий день 
(з понеділка по п`ятницю) з 08:30 до 17:45 за місцезнаходженням Організа-
ції: 65001, м. Одеса, вул. Академіка Заболотного, буд. 12, довідки за тел.: 
(+38048) 7288288, 7385385. Генеральний директор Соколов Сергій Борисо-
вич – відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами (матеріалами). 

Адреса власного веб-сайту: https://www.plaske.ua/ 
Голова Наглядової ради  Платонов О.І.

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ПЛАСКЕ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента

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

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЛАКТІС»

2. Код за ЄДРПОУ: 00445104
3. Місцезнаходження: 85600, Донецька обл., м.Мар'їнка, вулиця Щорса, 

будинок 16
4. Міжміський код, телефон та факс: (062) 266-61-84 (062) 385-14-75
5. Електронна поштова адреса: 00445104@privateinvest.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.lactis.com.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
01.03.2018р. відбулися зміни в складі посадових осіб, а саме:
- припинено повноваження (відкликано) виконуючого обов'язки голови 

Правлiння Гавриша Антона Сергiйовича (паспорт ВЕ № 002150 виданий 
Калінінським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 15.04.2001р.) на 
підставі рішення Наглядової ради товариства (протокол від 01.03.2018р.). 
Рішення прийняте у зв’язку з спливом строку повноважень. Особа перебу-
вала на посаді з 15.04.2015р. Особа акціями товариства не володiє. Особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- припинено повноваження заступника голови Правлiння Шепель Наталії 
Iванiвни (паспорт ВА № 311207 виданий Мар’їнським РВ УМВД України в 
Донецькій області 18.07.1996р.) на підставі рішення Наглядової ради това-
риства (протокол від 01.03.2018р.). Рішення прийняте у зв’язку з спливом 
строку повноважень. Особа перебувала на посаді з 15.04.2015р. Особа ак-
ціями товариства не володiє. Особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має.

- припинено повноваження члена Правлiння Безуглого Костянтина Воло-
димировича (паспорт ВЕ № 347741 виданий Мар’їнським РВ УМВС України 
в Донецькій області 21.01.2001р.) на підставі рішення Наглядової ради то-
вариства (протокол від 01.03.2018р.).. Рішення прийняте у зв’язку з спливом 
строку повноважень. Особа перебувала на посаді з 15.04.2015р. Особа ак-
ціями товариства не володiє. Особа непогашеної судимості за корисливі та 

посадові злочини не має.
- обрано на посаду виконуючого обов'язки голови Правлiння Гавриша 

Антона Сергійовича (паспорт ВЕ № 002150 виданий Калінінським РВ ДМУ 
УМВС України в Донецькій області 15.04.2001р.) на підставі рішення Нагля-
дової ради товариства (протокол б/н вiд 01.03.2018р.). Рiшення прийнято у 
зв’язку з необхiднiстю обрання нового складу Правлiння. Посадову особу 
обрано строком на 3 роки. До обрання особа займала посади: заступник 
голови правління, виконуючого обов'язки голови правлiння. Особа акціями 
товариства не володiє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має.

- обрано на посаду члена Правлiння Безуглого Костянтина Володимиро-
вича (паспорт ВЕ № 347741 виданий Мар’їнським РВ УМВС України в Доне-
цькій області 21.01.2001р.) на підставі рішення Наглядової ради товариства 
(протокол б/н вiд 01.03.2018р.). Рiшення прийнято у зв’язку з необхiднiстю 
обрання нового складу Правлiння. Посадову особу обрано строком на 3 роки. 
До обрання особа займала посади: головний енергетик, член правлiння. 
Особа акціями товариства не володiє. Посадова особа непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має.

- обрано на посаду члена Правлiння Адаменко Івана Пантелеймоновича 
на підставі рішення Наглядової ради товариства (протокол б/н вiд 
01.03.2018р.). Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Рiшення 
прийнято у зв’язку з необхiднiстю обрання нового складу Правлiння. Поса-
дову особу обрано строком на 3 роки. До обрання особа займала посади: 
заступник генерального директора, заступник директора. Особа акціями 
товариства не володiє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має.

- звільнено з 01.03.2018р. з посади головного бухгалтера Шепель Наталю 
Iванiвну (паспорт ВА № 311907 виданий Мар’їнським РВ УМВС України в 
Донецькій області 18.07.1996р.) на підставі рішення виконуючого обов’язки 
голови Правління товариства (наказ № 3 від 01.03.2018 р.). Рішення прий няте 
на підставі заяви про звільнення за власним бажанням. Особа перебувала 
на посаді з 30.09.2018р. Особа акціями товариства не володiє. Особа непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- призначено на посаду головного бухгалтера Семенцову Раїсу Юріївну 
на підставі рішення виконуючого обов’язки голови Правління товариства 
(наказ № 3 від 01.03.2018 р.). Посадова особа не дала згоди на розкриття 
паспортних даних. Рiшення прийнято у зв’язку з необхiднiстю обрання голов-
ного бухгалтера товариства. Посадову особу обрано на невизначений термін. 

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛАКТІС»
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До обрання особа займала посади: головний бухгалтер. Особа акціями то-
вариства не володiє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має.

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

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

2. Найменування посади Виконуючий обов’язки голови Правління Гавриш 
Антон Сергійович

 (підпис) М.П.  (ініціали та прізвище керівника)  01.03.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЛАДА - ПОДІЛЛЯ»

2. Код за ЄДРПОУ: 14147592
3. Місцезнаходження: 29000, м.Хмельницький, вул. Трудова, буд. 6
4. Міжміський код, телефон та факс: (0382)610636, (0382)789000
5. Електронна поштова адреса: borzenko_mn@ais.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://lada-podoliya.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.

ІІ. Текст Повідомлення:
Згiдно Наказу вiд 28.02.2018р. №2-к звiльнено за власним бажанням 

(ст.38 КЗпП України) з посади Головного бухгалтера Борзенко Марiя Мико-
лаївна. Перебувала на посадi з 11.07.2006р. по 01.03.2018р. Розмiр пакета 
акцiй 0,000000% в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа згоди на розкриття 
паспортних даних не надала. На дату подання особливої iнформацiї посада 
головного бухгалтера- вакантна.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
з законодавством Директор Ольховик Володимир Васильович, 
01.03.2018р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості. 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ВІННИцЯЕЛЕКТРОмАШПОСТАЧ»

2. Код за ЄДРПОУ: 01880606 3. Місцезнаходження: 21032, місто Вінниця, 
вулиця Київська 78 4. Міжміський код, телефон та факс: (0432) 61-00-26

5. Електронна поштова адреса: par@01880606.pat.ua 6. Адреса сторінки 
в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкрит-
тя інформації: http:// www.01880606.pat.ua 7. Вид особливої інформації: Відо-
мості про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення:Відповідно до Рішення Наглядової ради товари-
ства від 01.03.2018 року в зв’язку з закінченням терміну повноважень при-

пинені повноваження директора Павлюка Володимира Володимировича, 
паспорт АВ 922283, виданий 09.11.2010 року Ленiнським РВ УМВС України 
у Вiнницькiй областi, на посаді був 6 років, частка в статутному капіталі – 
0,0%, розмір пакета акцій - 0,0 грн. Відповідно до Рішення Наглядової ради 
товариства від 01.03.2018 року призначений строком на 3 роки директор 
Павлюк Володимир Володимирович, паспорт АВ 922283, виданий 09.11.2010 
року Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останніх 
5-ти років займав посаду директора ПАТ «Вінницяелектромашпостач», 
частка в статутному капіталі – 0,0%, розмір пакета акцій - 0,0 грн.

ІІІ. Підпис. 1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством.

2. Найменування посади Директор Павлюк В.В.  01.03.2018 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: 
ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОмПАНІЯ «ВЕЛТЛІНЕР» 

2. Код за ЄДРПОУ: 25285050 
3. Місцезнаходження: вул. Новокостянтинівська, буд. 1-В м. Київ, 04080 
4. Міжміський код, телефон та факс: т. (044) 4824283, факс (044) 

4824284 
5. Електронна поштова адреса: office@velt.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://smida.gov.ua, www.velt.com.ua 
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента 

II. Текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛТ-

ЛІНЕР» (далі – Товариство) від 02.03.2018 року (протокол № 47), прийнято 
рішення про припинення повноважень Правління Товариства у складі:

Голова Правлiння Товариства Лахно Юрій Олександрович. Не надав 
згоди на розкриття паспортних даних. володіє часткою в статутному капіталі 
Товариства у розмірі 6,65%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. На зазначеній посаді перебував протягом трьох років;

Член Правлiння Товариства Шопулко Людмила Миколаївна. Не надала 
згоди на розкриття паспортних даних. Не володіє часткою в статутному капі-
талі Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. На зазначеній посаді перебувала протягом двох років шести місяців.

Загальними зборами акціонерів Товариства (протокол № 47 від 02.03.2018 
року), прийнято рішення про обрання Правління у складі: 

Голова Правлiння Товариства Шопулко Людмила Миколаївна. Не надала 
згоди на розкриття паспортних данних. часткою в статутному капіталі Това-
риства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Призначено строком на три роки. Протягом останніх п’яти років обій-
мала посади заступника Генерального директора з продажів ТДВ «Гарантія», 
керівника відділу прямого продажу ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», директора з про-
дажів ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ» заступника Голови Правління зі страху-
вання Товариства. Обрано строком на три роки. 

Загальними зборами акціонерів Товариства (протокол № 47 від 02.03.2018 
року) прийнято рішення про припинення повноважень Наглядової ради То-
вариства та припинення цивільно-правових договорів укладених з ними:

Голова Наглядової ради Товариства Ставничий Олексій Миколайович. Не 
надав згоди на розкриття паспортних даних, часткою в статутному капіталі То-
вариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. На зазначеній посаді перебував протягом двох років і шести місяців;

Член Наглядової ради Товариства Лахно Олександр Юрійович. Не надав 
згоди на розкриття паспортних даних. Володіє часткою в статутному капіталі 

Товариства у розмірі 8,51%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. На зазначеній посаді перебував протягом двох років і шести 
місяців;

Член Наглядової ради Товариства Гордійчук Ганна Танасіївна. Не надала 
згоди на розкриття паспортних даних, часткою в статутному капіталі Товариства 
не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На 
зазначеній посаді перебувала протягом двох років і шести місяців;

Загальними зборами акціонерів Товариства (протокол № 47 від 02.03.2018 
року) прийнято рішення про обрання Наглядової ради у складі трьох членів: 

Голова Наглядової ради Товариства Лахно Юрій Олександрович. Не 
надав згоди на розкриття паспортних даних, володіє часткою в статутному 
капіталі Товариства у розмірі 6,65%. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Протягом останніх п’яти років обіймав посади 
директора та заступника директора ТОВ «Конкорд-Інвест», Голови Правлін-
ня Товариства. Обрано строком на три роки;

Член Наглядової ради Товариства Гордійчук Ганна Танасіївна. Не нада-
ла згоди на розкриття паспортних даних, володіє часткою в статутному ка-
піталі Товариства у розмірі 5,37%. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Протягом останніх п’яти років обіймала посаду 
заступника директора страхової компанії, члена Наглядової ради Товари-
ства. Обрано строком на три роки;

Член Наглядової ради Товариства Ставничий Олексій Миколайович. Не 
надав згоди на розкриття паспортних даних, часткою в статутному капіталі 
Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Протягом останніх п’яти років обіймав посаду заступника 
директора страхової компанії, Голови Наглядової ради Товариства. Обрано 
строком на три роки. 

Загальними зборами акціонерів Товариства (протокол № 47 від 02.03.2018 
року) прийнято рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства 
Москалюк Тетяни Віталіївни та припинення цивільно-правових договорів 
укладених з ним. Не надала згоди на розкриття паспортних даних, часткою 
в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. 

Загальними зборами акціонерів Товариства (протокол № 47 від 02.03.2018 
року) прийнято рішення про обрання Ревізором Товариства Шеремета Рус-
лана Миколайовича. Не надав згоди на розкриття паспортних даних, воло-
діє часткою в статутному капіталі Товариства у розмірі 9,96 %. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п’яти 
років обіймав посаду керівника філії страхової компанії. 

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

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

Голова Правління  Лахно Юрій Олександрович
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До уваги акціонерів 
Приватного акціонерного товариства «КОСмЕД»

(далі – Товариство, місцезнаходження: 
Україна, м. Київ, вул. Сирецька, 49 Г, 

ідентифікаційний код 31841350)
Товариство повідомляє про проведення чергових загальних зборів акці-

онерів (далі – Загальні збори), які відбудуться 16 квітня 2018 року о 14:00 
годині за адресою: м. Київ, вул. Сирецька, 49 Г, актовий зал.

Реєстрація акціонерів та представників акціонерів, які прибули для учас-
ті у чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «КОСМЕД», відбудеться за 
місцем проведення Загальних зборів 16 квітня 2018 року з 13:00 до 13:45. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових 
загальних зборах: 24 годин 00 хвилин 10 квітня 2018 року. 

Для участі у чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «КОСМЕД» ак-
ціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу. Представ-
никам акціонерів потрібно мати документ, що посвідчує особу, та довіреність 
на право участі у чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «КОСМЕД», 
оформлену у відповідності до законодавства України. Довіреність на право 
участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може 
містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного 
загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення по-
трібно проголосувати. 

Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування 
на загальних зборах декільком своїм представникам в межах загального 
розміру належного йому пакета акцій.

Під час підготовки до чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОС-
МЕД» акціонери мають право ознайомитися з матеріалами чергових загаль-
них зборів акціонерів ПрАТ «КОСМЕД» та документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного чергових загальних зборів акціо-
нерів ПрАТ «КОСМЕД». Ознайомлення з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається починаючи з дати 
надіслання даного повідомлення до дати проведення чергових загальних 
зборів у робочі дні з понеділка по п'ятницю у робочий час з 9.00 до 18.00 за 
адресою: м. Київ, вул. Сирецька, 49 Г, актовий зал, за заявою на ім'я Голови 
правління Товариства. В день проведення чергових загальних зборів акціо-
нерів ПрАТ «КОСМЕД» ознайомлення акціонерів з матеріалами чергових 
загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОСМЕД» та документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається також у місці 
проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОСМЕД» з 13:00 
до 13:45.

Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами – Лавров 
Вячеслав Веніамінович. Додаткову інформацію можливо отримати за теле-
фоном: (044) 537-35-24. 

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

Пропозиції подаються 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, а також 
кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонуєть-
ся цим акціонером до складу органів ПрАТ «КОСМЕД».

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо 
кожного з питань, включених до проекту порядку денного - cosmed.ua

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання 
переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних 
зборів: за станом на 05.02.2018 р. загальна кількість простих акцій становить 
12 000 000 штук, кількість голосуючих акцій становить 12 000 000 штук.
Перелік питань, що виносяться на голосування на Загальних зборах 

(проект порядку денного): 
Про затвердження кількісного складу та обрання членів лічильної комісії.1. 
Про обрання секретаря чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОС-2. 

МЕД».
Про затвердження регламенту проведення зборів та затвердження по-3. 

рядку голосування на чергових загальних зборах акціонерів Товариства.
Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «Космед» за 2017 рік та затверджен-4. 

ня заходів за результатами його розгляду. 
Розгляд звіту Правління ПрАТ «Космед» за 2017 рік та затвердження за-5. 

ходів за результатами його розгляду.
Звіт Ревізора за результатами перевірки фінансово – господарської діяль-6. 

ності ПрАТ «КОСМЕД» за 2017 рік. Прийняття та затвердження висновків за 
наслідками розгляду звіту.

Про затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «КОСМЕД» за 2017 рік.7. 
Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ «КОСМЕД» за 2017 рік з урахуван-8. 

ням вимог, передбачених законом.

Про внесення змін до Статуту ПрАТ «КОСМЕД» шляхом викладення його 9. 
в новій редакції та затвердження Нової редакції Статуту ПрАТ «КОСМЕД»

Проект рішення щодо першого питання проекту порядку денного
«Про затвердження кількісного складу та обрання членів лічильної комі-

сії».
Обрати Лічильну комісію у складі 1 (одна) особа: Голова Лічильної комісії 

Шолом Аліна Василівна. Встановити, що повноваження Лічильної комісії 
дійсні до обрання нового складу Лічильної комісії на наступних Загальних 
зборах акціонерів.

Проект рішення щодо другого питання проекту порядку денного
«Про обрання секретаря чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОС-

МЕД».
Обрати секретарем чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОС-

МЕД» Царегородцеву Катерину Анатоліївну.
Проект рішення щодо третього питання проекту порядку денного
«Про затвердження регламенту проведення зборів та затвердження по-

рядку голосування на чергових загальних зборах акціонерів Товариства».
1. Затвердити наступний регламент проведення чергових загальних 

зборів Товариства: 
- час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 15 хвилин.
- час для обговорення з питань порядку денного – до 3 хвилин.
- час для відповідей на питання– до 3 хвилин. 
Для виступів на загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути 

надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, які зареєструвались 
для участі в загальних зборах акціонерів Товариства, Голові та секретарю 
загальних зборів акціонерів Товариства, представникам виконавчого органу 
товариства, Наглядової ради, Ревізійної комісії та уповноваженим особам 
Товариства.

Усі запитання, звернення по питанням порядку денного загальних зборів 
акціонерів Товариства, та записи для надання слова по питанням порядку 
денного, надаються у письмовому вигляді секретарю загальних зборів акціо-
нерів Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до мо-
менту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням 
прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та за-
свідчені їх підписом.

2. Затвердити наступний порядок голосування на загальних зборах акціо-
нерів Товариства:

голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства 
проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (які були 
видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування);

підрахунок голосів щодо кожного з питань, винесених на голосування на 
загальних зборах здійснюється за принципом «одна акція – один голос»;

обробка бюлетенів для голосування здійснюється шляхом підрахунку 
голосів членами лічильної комісії.

3. Затвердити визначений Наглядовою радою Товариства порядок та 
спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: бюлетені для голо-
сування засвідчуються після їх отримання Лічильною комісією Загальних 
зборів. У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна 
позначка з обов’язковим зазначенням підстав недійсності. 

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) він відрізня-
ється від офіційно виготовленого Товариством зразка; б) на ньому відсутні 
підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); в) він складається з 
кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) 
не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голо-
сування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під 
час підрахунку голосів.

Бюлетень засвідчується підписом Голови лічильної комісії та печаткою 
Товариства. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується Головою лі-
чильної комісії. 

Проект рішення щодо четвертого питання проекту порядку денного
«Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «Космед» за 2017 рік та затвер-

дження заходів за результатами його розгляду».
Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік.
Проект рішення щодо п’ятого питання проекту порядку денного
«Розгляд звіту Правління ПрАТ «Космед» за 2017 рік та затвердження 

заходів за результатами його розгляду».
Затвердити звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяль-

ності ПрАТ «КОСМЕД» за 2017 рік.
Проект рішення щодо шостого питання проекту порядку денного
«Звіт Ревізора за результатами перевірки фінансово – господарської ді-

яльності ПрАТ «КОСМЕД» за 2017 рік. Прийняття та затвердження висновків 
за наслідками розгляду звіту».

Затвердити звіт та висновки Ревізора за результатами перевірки фінан-
сово – господарської діяльності ПрАТ «КОСМЕД» за 2017 рік.

Проект рішення щодо сьомого питання проекту порядку денного
«Про затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «КОСМЕД» за 2017 рік».
Затвердити річний звіт та баланс ПрАТ «КОСМЕД» за 2017 рік.

Проект рішення щодо восьмого питання проекту порядку денного

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОСмЕД»
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«Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ «КОСМЕД» за 2017 рік з урахуван-
ням вимог, передбачених законом».

Затвердити розподіл прибутку і збитків ПрАТ «КОСМЕД» за 2017 рік»:
- прибуток Товариства за 2017 рік у розмірі 2 102 000 гривень (два міль-

йона сто дві тисячі) 00 копійок.
- 2 102 000 гривень (два мільйона сто дві тисячі) 00 копійок залишити як 

нерозподілений прибуток за 2017 рік.
- збитків немає.
За результатами діяльності Товариства у 2017 році фонд виплати диві-

дендів не створювати.
Проект рішення щодо дев’ятого питання проекту порядку денного
«Про внесення змін до Статуту ПрАТ «КОСМЕД» шляхом викладення його 

в новій редакції та затвердження Нової редакції Статуту ПрАТ «КОСМЕД»».

Внести зміни до Статуту ПрАТ «Космед» шляхом викладення його в новій 
редакції з метою приведення Статуту до відповідності з чинним законодав-
ством.

Затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «КОСМЕД», у зв’язку із вне-
сення змін до Статуту Товариства. Делегувати Голові Правління 
ПрАТ «Космед» право підпису Статуту та доручити Голові правління 
Лаврова  В.В. з правом передоручення проведення державної реєстрації 
змін до Статуту.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова правління ______________ 

(підпис)
_______Лавров В.В.______ 

(ініціали та прізвище керівника)
02.03. 2018р. 

(дата)

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРОСТЕНСьКИЙ ЗАВОД 
«ЯНТАР» (надалі – Товариство) місцезнаходження: вулиця Житомирська, 
будинок 2, місто Коростень, Житомирська область, 11503, повідомляє, що 
чергові загальні збори акціонерів (надалі – загальні збори) відбудуться 
10 квітня 2018 року о 10.00 год. за адресою: Житомирська обл., м. Ко-
ростень, вул. Житомирська, буд.2, клуб заводу, к. № 33. Реєстрація ак-
ціонерів для участі у загальних зборах буде проводитись 10 квітня 2018р., 
з 09.15 год. до 09.55 год., за адресою та місцем проведення загальних 
зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах на 24.00 год., 03 квітня 2018 року. 

Проект порядку денного загальних зборів 
1.Визначення кількісного складу лічильної комісії; обрання лічильної 

комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.2.Визначення 
та затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосуван-
ня. 3.Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань по-
рядку проведення загальних зборів.4.Звіт Правління про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та визначення 
основних напрямків діяльності на 2018 рік. Прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту Правління.5.Звіт Наглядової ради про роботу в 2017 році. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.6.Звіт та 
висновки Ревізійної комісії за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Ревізійної комісії.7.Затвердження річного звіту Товариства за 
2017 рік.8.Розподіл прибутку отриманого за підсумками роботи Товариства 
у 2017 році з урахуванням вимог, передбачених законом. Затвердження 
розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом. Ви-
рішення питання про нарахування та виплату дивідендів.9.Прийняття рі-
шення щодо зміни типу Товариства. Затвердження найменування 
Товариства.10.Приведення Статуту Товариства у відповідність до діючого 
законодавства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення упо-
вноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на 
здійснення дій з державної реєстрації Статуту.11.Затвердження Положення 
про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства 
та Положення про Виконавчий орган Товариства в новій редакції. Визна-
чення дати набрання чинності вказаних Положень.12.Прийняття рішення 
про припинення повноважень голови та членів Правління Товариства.13. При-
пинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.14. Ви-
значення строку повноважень членів Наглядової ради Товариства.15. Об-
рання членів Наглядової ради Товариства.16.Затвердження умов 
цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що уклада-
тимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, 
обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) 
з членами Наглядової ради.17.Припинення повноважень членів Ревізійної 
комісії.18.Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 
можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати 
прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх гра-
ничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладання таких право-
чинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».19. Про 
внесення змін до інформації в Єдиному державному реєстрі юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відносно заснов-
ників (учасників).

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

Звітний 
2017р.

Попередній 
2016р.

Усього активів 41605 33190
Основні засоби (за залишковою вартістю) 4039 4035
Запаси 27632 24455
Сумарна дебіторська заборгованість 6784 4668
Грошові кошти та їх еквіваленти 3113 9
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

28307 21914

Власний капітал 34602 28209

Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

782 782

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 7003 4981
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

7358 5323

Середньорічна кількість акцій (шт.) 782300 782300
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

9,40560 6,80430

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація згідно з 
вимогами статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: yantar-lk.
com.ua .

Кожен акціонер має право:- ознайомитись з документами (матеріалами), 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного починаючи від 
дати надіслання акціонерам цього повідомлення і закінчуючи датою про-
ведення загальних зборів, в робочі дні, робочий час за адресою місцезна-
ходження Товариства: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Житомир-
ська, буд.2, адмінбудівля, кабінет планово-економічного відділу № 18. 
Відповідальна посадова особа – голова Наглядової ради Бубряк Світлана 
Анатоліївна. Документи (матеріали), необхідні для прийняття рішень з питань 
порядку денного загальних зборів, надаються акціонеру особисто для озна-
йомлення на підставі його письмового запиту, отриманого Товариством. В 
день проведення загальних зборів ознайомитись з документами (матері-
алами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, 
можливо у місці проведення загальних зборів; - ознайомитись з проектом 
договору про викуп Товариством акцій, у разі якщо порядок денний за-
гальних зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 За-
кону України «Про акціонерні товариства»);

- до дати проведення загальних зборів отримати письмову відповідь на 
письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного 
загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Письмові запитання 
надаються на адресу за місцезнаходженням Товариства;- вносити пропо-
зиції 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 Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до 
дати проведення загальних зборів);- отримати повідомлення про зміни у 
порядку денному загальних зборів;- оскаржити рішення Товариства про 
відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного. Для реє-
страції для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі 
паспорт, або інший офіційний документ, що ідентифікує особу акціонера, 
представникам акціонерів - паспорт або інший документ, що ідентифікує 
особу представника акціонера, а також довіреність на право представляти 
інтереси акціонера (участі та голосування) на загальних зборах, оформлену 
і видану відповідно до законодавства України. У разі, якщо для участі в за-
гальних зборах з’явилося декілька представників акціонера, реєструється 
той представник, довіреність якому видана пізніше. Представник за дові-
реністю має права щодо участі у загальних 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 перед-
бачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдан-
ня щодо голосування, представник вирішує всі питання голосування на 
загальних зборах на свій розсуд.Всі інші питання, пов’язані з порядком 
участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю, не враховані у 
цьому повідомленні – регулюються чинним законодавством України. 

Загальна кількість акцій - 782 300 штук, голосуючих акцій – 724766 штук 
станом на 14.02.2018р., дату складання переліку осіб, яким надсилається 
повідомлення про проведення загальних зборів. 

Наглядова рада ПАТ «ЯНТАР». Телефон для довідок Товариства: 
(04142) 49065.

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРОСТЕНСьКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР»
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ПОВІДОмЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛьНИХ 
ЗБОРІВ 

ПрАТ «ммС КОм'ЮНIКЕЙШНЗ УКРАЇНА»
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ММС КОМ'ЮНIКЕЙШНЗ УКРА-

ЇНА» (надалі – Товариство, ідентифікаційний код 24918659, адреса місцез-
находження 04112, м. Київ, вулиця Шамрила, будинок 23) повідомляє про 
скликання позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – збори), які 
відбудуться 05.04.2018 року о 15-00 за адресою: Київ, вул. Шамрила, 23, 
10-ий поверх, офіс № 10.7. Реєстрація відбудеться з 14-30 по 14-55 за 
місцем проведення зборів.

ПЕРЕЛІК ПИТАНь, ЩО ВИНОСЯТьСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПРОЕКТ 
ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ):

1. Про обрання членів лічильної комісії зборів.
2. Про обрання голови та секретаря зборів.
3. Про припинення ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ММС 

КОМ'ЮНIКЕЙШНЗ УКРАЇНА» шляхом його перетворення (реорганізації) у 
Товариство з обмеженою відповідальністю «ММС Ком’юнікейшнз Україна» 
та встановлення терміну для заявлення вимог кредиторами.

4. Про призначення Комісії з припинення (реорганізації) ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ММС 

5. Про ухвалення порядку і умов здійснення перетворення (реорганізації) 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ММС КОМ’ЮНIКЕЙШНЗ 
УКРАЇНА».

6. Про затвердження порядку та строків обміну акцій ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ММС КОМ’ЮНIКЕЙШНЗ УКРАЇНА» на 
частки у Статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю 
«ММС Ком’юнікейшнз Україна».

7. Про встановлення строків оцінки та викупу акцій у акціонерів ПРИВАТ-
НОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ММС КОМ’ЮНIКЕЙШНЗ УКРАЇ-
НА».

8. Про затвердження плану перетворення (реорганізації) ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ММС КОМ'ЮНIКЕЙШНЗ УКРАЇНА».

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: 30.03.2018 р. 

Кожний акціонер має право отримувати інформацію і документи необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного. Від дати надіслання 
повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загаль-
них зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. 
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами щодо пи-
тань порядку денного зборів: з матеріалами та проектами документів можна 
ознайомитись в день проведення зборів за місцем проведення зборів, а 
також в період з дати надіслання повідомлення про проведення загальних 
зборів по 04.04.2018 р. у робочі дні в час з 10-00 по 16:30 за адресою: Київ, 
вул. Шамрила, 23, 10-ий поверх, офіс № 10.7., звернувшись із заявою скла-
деною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів 
з матеріалами – Генеральний директор Попенко Олег Михайлович. Адреса 
власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо 
кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.
mediaplanning.com.ua/. Телефон для довідок: (044) 494-49-00.

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 проведення 
Зборів до дати проведення Зборів);

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі 
якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених 
ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»);

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

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

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному зборів (повідо-
млення направляється Товариством акціонерам не пізніше ніж за 10 до дати 
проведення Зборів);

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій 
до проекту порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного 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 зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу 
органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних 
зборів. Пропозиція до проекту порядку денного зборів подається на ім'я 
Товариства за адресою: Київ, вул. Шамрила, 23, 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 щодо включення нових питань до проекту порядку 
денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акці-
онера або довірену особу; довіреність на право участі в зборах для повно-
важених представників акціонерів, оформлену відповідно до чинного зако-
нодавства. Довіреність на право участі та голосування на зборах може 
містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного 
Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення по-
трібно 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 ви-
рішує 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. Акціонер має право у 
будь-який час відкликати чи замінити свого представника на зборах. Надан-
ня довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не ви-
ключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав дові-
реність, замість свого представника.

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання 
переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних 
зборів: за станом на 19.02.2018 р. загальна кількість простих акцій становить 
1000 штук, кількість голосуючих акцій становить 1000 штук.

Генеральний директор О. м. Попенко 
ПРОЕКТИ РІШЕНь ПО ПИТАННЯм (КРІм КУмУЛЯТИВНОГО 

ГОЛОСУВАННЯ) 
ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛьНИХ ЗБОРІВ 

АКцІОНЕРІВ 
ПрАТ «ммС КОм'ЮНIКЕЙШНЗ УКРАЇНА», ЩО СКЛИКАЮТьСЯ НА 

05.04.2018 Р.
Питання №1. Про обрання членів лічильної комісії зборів.
Проект рішення: 
1.1. Обрати лічильну комісію у складі Голова Лічильної комісії Бакум-

Рамола Олена Григорівна, Член Лічильної комісії Сторожук Денис Ігоро-
вич.

Питання №2. Про обрання голови та секретаря зборів.
Проект рішення: 
2.1. Обрати Головою зборів Крикуна Ігоря Анатолійовича, Секретарем 

зборів Андрієнко Олену Валеріївну. 
Питання №3. Про припинення ПРИВАТНОГО АКцIОНЕРНОГО ТОВА-

РИСТВА «ммС КОм'ЮНIКЕЙШНЗ УКРАЇНА» шляхом його перетворення 
(реорганізацію) у Товариство з обмеженою відповідальністю «ммС 
Ком’юнікейшнз Україна» та встановлення терміну для заявлення вимог 
кредиторами.

Проект рішення:
3.1. Припинити ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ММС 

КОМ'ЮНIКЕЙШНЗ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 24918659, адреса місцез-
находження 04112, м.Київ, вулиця Шамрила, будинок 23) шляхом його пере-
творення (реорганізації) у Товариство з обмеженою відповідальністю «ММС 
Ком’юнікейшнз Україна» (організаційно-правова форма – товариство з об-
меженою відповідальністю, адреса місцезнаходження: 04112, м.Київ, вулиця 
Шамрила, будинок 23), яке буде правонаступником усіх прав та обов'язків 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ММС КОМ'ЮНIКЕЙШНЗ 
УКРАЇНА». Встановити термін для заявлення вимог кредиторами, у відповід-
ності до законодавства України, протягом двох місяців з дня оприлюднення 
повідомлення про прийняття зборами акціонерів рішення про реорганізацію 
(припинення діяльності шляхом перетворення) ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ММС КОМ'ЮНIКЕЙШНЗ УКРАЇНА».

Кредитор, вимоги якого до ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ММС КОМ'ЮНIКЕЙШНЗ УКРАЇНА» не є забезпеченими, протягом 20 днів 
після надіслання йому повідомлення про реорганізацію (припинення) ПРИ-
ВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ММС КОМ'ЮНIКЕЙШНЗ УКРАЇ-
НА» може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір ПРИ-
ВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ММС КОМ'ЮНIКЕЙШНЗ 
УКРАЇНА» однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов’язань шляхом 
укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або ви-
конання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше 
не передбачено правочином між ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ММС КОМ'ЮНIКЕЙШНЗ УКРАЇНА» та кредитором. 

У разі якщо кредитор не звернувся протягом 20 днів до ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ММС КОМ'ЮНIКЕЙШНЗ УКРАЇНА» з пись-
мовою вимогою, вважається, що він не вимагає від ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ММС КОМ'ЮНIКЕЙШНЗ УКРАЇНА» вчинен-
ня додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Питання №4. Про призначення Комісії з реорганізації (припинення) 
ПРИВАТНОГО АКцIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ммС КОм'ЮНIКЕЙШНЗ 
УКРАЇНА», визначення місця її діяльності та режиму її роботи.

Проект рішення:

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ммС КОм’ЮНIКЕЙШНЗ УКРАЇНА»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №44, 3 березня 2018 р. 
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4.1. Призначити Комісію з реорганізації (припинення) ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ММС КОМ'ЮНIКЕЙШНЗ УКРАЇНА» у кіль-
кості двох осіб:

Голова Комісії з реорганізації (припинення) – Попенко Олег Михайло-
вич;

Член Комісії з реорганізації (припинення) – Кікава Енвєр Отарович.
4.2. Визначити місце діяльності Комісії з реорганізації (припинення) ПРИ-

ВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ММС КОМ'ЮНIКЕЙШНЗ УКРАЇ-
НА» – 04112, м.Київ, вулиця Шамрила, будинок 23, режим роботи комісії – з 
понеділка по п'ятницю з 09:00 – 17:00, телефон/факс (044) 494-49-00.

Питання №5. Про ухвалення порядку і умов здійснення перетворен-
ня (реорганізації) ПРИВАТНОГО АКцIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ммС 
КОм'ЮНIКЕЙШНЗ УКРАЇНА».

Проект рішення:
5.1. Ухвалити порядок і умови здійснення перетворення (реорганізації) 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ММС КОМ'ЮНIКЕЙШНЗ 
УКРАЇНА», що наведені нижче:

При перетворенні ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ММС 
КОМ'ЮНIКЕЙШНЗ УКРАЇНА» у Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ММС Ком’юнікейшнз Україна», як правонаступника переходять усе майно, 
усі права та обов'язки ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ММС 
КОМ'ЮНIКЕЙШНЗ УКРАЇНА».

Цим Рішенням призначається Комісія з реорганізації (припинення) ПРИВАТ-
НОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ММС КОМ'ЮНIКЕЙШНЗ УКРАЇНА».

Протягом 3 робочих днів Комісія з реорганізації (припинення) Товариства 
повідомляє орган, що здійснює державну реєстрацію про прийняте рішення 
про припинення шляхом перетворення (реорганізацію).

Комісія з реорганізації (припинення) Товариства не пізніше 10 робочих 
днів з дати прийняття рішення про припинення шляхом перетворення (ре-
організацію) подає пакет документів до Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку для зупинення обігу акцій ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ММС КОМ'ЮНIКЕЙШНЗ УКРАЇНА».

Комісія з реорганізації (припинення) ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ММС КОМ'ЮНIКЕЙШНЗ УКРАЇНА» не пізніше 30 днів з дати 
прийняття рішення про припинення шляхом перетворення (реорганізацію) 
публікує в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку повідомлення про прийняте рішення та розміщує 
це повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.

Комісія з реорганізації (припинення) ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ММС КОМ'ЮНIКЕЙШНЗ УКРАЇНА» не пізніше 30 днів з дати 
прийняття рішення про припинення шляхом перетворення (реорганізацію) 
письмово повідомляє всіх кредиторів Товариства (шляхом надіслання прос-
того поштового повідомлення) про прийняте рішення.

Кредитор, вимоги якого до ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ММС КОМ'ЮНIКЕЙШНЗ УКРАЇНА» не є забезпеченими, протягом 20 днів 
після надіслання йому повідомлення про реорганізацію (припинення) може 
звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства од-
нієї з таких дій: забезпечення виконання зобов’язань шляхом укладення 
договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання 
зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не перед-
бачено правочином між ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ММС 
КОМ'ЮНIКЕЙШНЗ УКРАЇНА» та кредитором. 

У разі якщо кредитор не звернувся протягом 20 днів до ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ММС КОМ'ЮНIКЕЙШНЗ УКРАЇНА» з пись-
мовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення 
додаткових дій щодо зобов'язань перед ним. 

Перетворення (реорганізації) ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ММС КОМ'ЮНIКЕЙШНЗ УКРАЇНА» не може бути завершене до за-
доволення вимог, заявлених кредиторами.

Після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами та задо-
волення цих вимог Комісія з реорганізації (припинення) складає Передаваль-
ний акт. Цей Передавальний акт затверджується Загальними зборами акціо-
нерів ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ММС КОМ'ЮНIКЕЙШНЗ 
УКРАЇНА».

Учасники створюваного при перетворенні товариства, яке буде право-
наступником ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ММС 
КОМ'ЮНIКЕЙШНЗ УКРАЇНА», ухвалюють рішення про затвердження уста-
новчих документів і обрання (призначення) органів управління відповідно до 
вимог законодавства України.

Протягом 10 робочих днів з дати затвердження передавального акту 
комісія з реорганізації (припинення) Товариства подає до Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку пакет документів для скасування 
випуску акцій Товариства.

Після скасування випуску акцій Товариства здійснюється реєстрація 
товариства-правонаступника в органах державної реєстрації.

Перетворення (реорганізації) Товариства вважається завершеним з 
дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про реорганізації 
(припинення) Товариства та про реєстрацію товариства-
правонаступника.

Питання №6. Про затвердження порядку та строків обміну акцій 
ПРИВАТНОГО АКцIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ммС КОм'ЮНIКЕЙШНЗ 
УКРАЇНА» на частки у Статутному капіталі Товариства з обмеженою 
відповідальністю «ммС Ком’юнікейшнз Україна».

Проект рішення:
6.1. Затвердити наступний порядок обміну акцій ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ММС КОМ'ЮНIКЕЙШНЗ УКРАЇНА» на 
частки у Статутному капіталі Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ММС Ком’юнікейшнз Україна»:

Акції Товариства конвертуються в частки Товариства з обмеженою відпо-
відальністю «ММС Ком’юнікейшнз Україна» та розподіляються серед його 
учасників.

Розподіл часток товариства-правонаступника відбувається із збереженням 
співвідношення між частками акціонерів у Статутному капіталі ПРИВАТНО-
ГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ММС КОМ'ЮНIКЕЙШНЗ УКРАЇНА».

Не підлягають обміну акції Товариства, що викуплені Товариством, які на 
дату прийняття рішення про припинення товариства шляхом перетворення 
(реорганізацію) не продані або не анульовані. 

Обмін акцій ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ММС 
КОМ'ЮНIКЕЙШНЗ УКРАЇНА» здійснюється на частку у Статутному капіталі 
Товариства з обмеженою відповідальністю «ММС Ком’юнікейшнз Україна» 
пропорційно кількості акцій, що належать акціонеру. Статутний капітал То-
вариства з обмеженою відповідальністю «ММС Ком’юнікейшнз Україна» 
розподіляється виключно між акціонерами і тільки пропорційно кількості 
акцій, що належать акціонерам.

Питання №7. Про встановлення строків оцінки та викупу акцій у 
акціонерів ПРИВАТНОГО АКцIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ммС 
КОм'ЮНIКЕЙШНЗ УКРАЇНА».

Проект рішення:
В зв'язку з тим, всі акціонери, що зареєструвались для участі у зборах 

голосували «ЗА» прийняття рішення про припинення Товариства шляхом 
перетворення (реорганізації), викуп акцій здійснюватись не буде.

Питання №8. Про затвердження плану перетворення (реорганізації) 
ПРИВАТНОГО АКцIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ммС КОм'ЮНIКЕЙШНЗ 
УКРАЇНА».

Проект рішення:
8.1. Затвердити план перетворення (реорганізації) ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ММС КОМ'ЮНIКЕЙШНЗ УКРАЇНА», що 
складений відповідно до статті 81 Закону України «Про акціонерні товари-
ства» і є невід’ємною частиною цього рішення.

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 «ОБЕРIГ»

2. Код за ЄДРПОУ 31976385
3. Місцезнаходження 55330, Миколаївська обл. Арбузин-

ський район, с. Семенiвка,  
вул. Шкiльна, 44

4. Міжміський код, телефон та факс (05132)30696 (05132)30696
5. Електронна поштова адреса 31976385@oberig.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

oberig.pat.ua

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

II. Текст повідомлення
Дата прийняття рiшення про виплату дивiдендiв - 15.02.2018 року Про-

токол Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ОБЕРIГ» № 1 вiд 15.02.2018 р. 
Дата складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв - 
15.03.2018 р.(Рiшення наглядової ради вiд 28.02.2018р.) Загальний розмiр 
дивiдендiв- 2 000 000.00 грн. на одну акцiю - 444.44 грн. Строк виплати 
дивiдендiв до 15.08.2018 року. Спосiб виплати дивiдендiв: безпосередньо 
акцiонерам, порядок виплати дивiдендiв - виплата всiєї суми дивiдендiв в 
повному обсязi всiм особам, що мають право на отримання дивiдендiв у 
строк до 15.08.2018р.

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 Бойко Олег Сергiйович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 28.02.2018
(дата)
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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, Бульварно-Кудрявська, 6
4. Міжміський код, телефон та факс: (44)561-25-09, (44)561-25-93
5. Електронна поштова адреса: tcp@cib.ukrpack.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://cib.com.ua/ru/about/finance/
regulyarnaya-informatsiya

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

ІІ. Текст Повідомлення 
28 лютого 2018 року Наглядовою радою Публічного акціонерного това-

риства «Комерційний Індустріальний Банк» прийнято рішення про надання 
згоди на вчинення значного правочину, а саме придбання депозитних 
сертифікатів Національного банку України. Ринкова вартiсть майна, що є 
предметом правочину – 120 000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за да-
ними останньої рiчної фiнансової звітності – 687 427 тис. грн. Спiв-
вiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звітності - 
17.46%. 

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.
01.03.2018

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
КИЇВСьКИЙ ЗАВОД РЕАКТИВІВ, ІНДИКАТОРІВ ТА 

АНАЛІТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ «РІАП» 
(надалі – «Товариство») повідомляє про скликання чергових Загальних 

Зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 27.04.2018 р. о 15.00 за 
місцезнаходженням Товариства за адресою: 04080, м. Київ, вул. Кора-
бельна, 5 в приміщенні актового залу цеху АПН (3-й поверх). Реєстра-
ція акціонерів з 14:00 до 14: 45. Перелік акціонерів, які мають право на 
участь у Загальних Зборах складено станом на 23.04.2018 р. Для участі в 
зборах необхідно мати документ, який посвідчує особу(паспорт), або дові-
реність 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 
2017 р. 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017р.5. Звіт Ревізійної ко-
місії за 2017 р.6. Затвердження річного звіту, балансу за 2017р., розподіл 
прибутку Товариства.7.Про зміну складу посадових осіб Товариства. 8. Про 
затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства.

Адреса власного веб-сайту,з проектами рішень з питань проекту по-
рядку денного: riap.mbk.biz.ua.

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів 
за місцезнаходженням Товариства: 04080, м. Київ, вул. Корабельна, 5 в 
приміщенні актового залу цеху АПН (3-й поверх): - до дати проведення 
Загальних Зборів – у робочі дні з 09:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 12:45) 
за попередньою домовленістю з відповідальною особою; -у день прове-
дення Загальних Зборів – за місцем їх проведення. Відповідальна особа  – 
Гнезділова Т.В. Телефон для довідок: +38 (044) 482-41-41.

Усього активів :4482/4330 ; Основні засоби(за залишковою вартістю): 
1849/1781; Запаси: 1362/2032; Сумарна дебіторська заборго ва ність:890/262; 
Гроші та їх еквіваленти: 130/10; Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток): 2280/2380; Власний капітал: 2760/2860; Зареєстрований статутний 
капітал: 55/55; Довгострокові зобов'язання і забезпечення: 56/56; Поточні 
зобов’язання і забезпечення: 1666/1414;Чистий фінансовий 
результат:прибуток (збиток):10/100 ; Середньорічна кількість акцій (шт): 
1109640/1109640; Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн):)0,009/0,09. 

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

емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«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 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 

28.02.2018р. Наглядовою радою ПрАТ «СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» 
(протокол №19) відповідно до ст.70 ЗУ «Про акціонерні товариства» та від-
повідно 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» 
(Генпідрядник) значного правочину, а саме додаткової угоди до Договору 
субпідряду на виконання додаткових робіт з виготовлення та монтажу мета-

левих конструкцій на суму не більше 2 113 537,00грн.(у т.ч. ПДВ) та загаль-
ною сумою за договором субпідряду 20 438 040,11грн(у т.ч. ПДВ). Строк 
виконання робіт за додатковою угодою 38діб з дати підписання; 

предмет правочину є Договір субпідряду з додатковими угодами на ви-
конання робіт з виготовлення та монтажу металевих конструкцій по об’єкту 
«Будівництво комплексу машини безперевного лиття заготовок №4» на 
ПрАТ «ММК ім. Ілліча» та строком дії договору з 02.12.2016р до 
31.12.2018р. 

ринкова вартість послуг визначена відповідно до законодавства стано-
вить 20 438,0 тис.грн.;

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

співвідношення ринкової вартості послуг, що є предметом правочину, до 
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у 
відсотках) – 57,8423%; 

Статутом ПрАТ «СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» не визначені додат-
кові критерії для віднесення правочину до значного правочину, що не перед-
бачені законодавством.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
Директор Проценко В.І.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
01.03.2018

(дата) 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАХЧОВИК» (код за 
ЄДРПОУ 00483553, місцезнаходження: 87524 Донецька обл., 
м. Марiуполь, вулиця Сєченова, буд. 73, прим. 51) повідомляє, що в 
Повідомленні про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емі-
тента, опублікованій в Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку» № 39 від 26.02.2018 р., було допущено 
технічну помилку в розділі «ІІ.Текст повідомлення» щодо дати вчинення 
дії 24.02.2018 р. 

Правильною інформацією вважати: «Рішенням Наглядової ради ПРИ-

ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАХЧОВИК» (далі – «Това-
риство») вiд 22.02.2018 р. б/н подовжено термін повноважень на посаді 
Генерального директора Товариства Помазана Сергія Борисовича (пас-
порт ЕК № 732311, виданий Артемівським РВ ЛМУ УМВС України в Лу-
ганській області 13.01.1998 року) до 26.02.2019 р. включно.».

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

Генеральний директор  ______________  Помазан С.Б. 
  (підпис) 

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАХЧОВИК»
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ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394
(044) 4983816
(044) 4983815
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ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АСКОЛьД»

( код за ЄДРПОУ 14316089 , місцезнаходження: 08300, Київська обл. м. Бо-
риспіль, вул. Польова, б.26) повідомляє про проведення річних Загальних 
зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової ради Товариства 06 квіт-
ня 2018 року о 14-00 годині за адресою: 08300, Київська обл. м. Бориспіль, 
вул. Польова, б.26 актовий зал. Реєстрація учасників зборів з 13.00 до 14.00  год. 
06 квітня 2018р. за місцем проведення зборів. Для реєстрації та участі у Загаль-
них зборах акціонери повинні мати при собі паспорт або інший документ, що 
посвідчує особу; для представників акціонера - доручення,оформлене згідно 
чинного законодавства.Дата складання переліку акціонерів, які мають право на 
участь у річних Загальних зборах – 02 квітня 2018р. станом на 24 год.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
(перелік питань, що виносяться на голосування ):

1.Визначення чисельності лічильної комісії ПрАТ «Аскольд», строку дії її 
повноважень та обрання персонального складу.

2.Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосуван-
ня (в т.ч. кумулятивного).

3. Звіт Правління за підсумками фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ «Аскольд»за 2017р. та 

прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних 
напрямків діяльності ПрАТ «Аскольд» на 2018р.

4. Звіт Наглядової ради ПрАТ «Аскольд» за підсумками фінансово-
господарської діяльності ПрАТ «Аскольд» за 2017р. та прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річних результатів діяльності ПрАТ «Аскольд», річного 
звіту ПрАТ «Аскольд»», балансу, звіту про фінансові результати та інших 
форм річної звітності за 2017р.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку, строку, способу та порядку 
виплати дивідендів за 2017р.

7. Затвердження договорів та значних правочинів Товариства , що уклада-
тимуться в процесі господарської діяльності Товариства протягом 2018 року.

8. Про затвердження значних правочинів, що вчинялися ПрАТ «Аскольд» 
протягом 2017 року.

З інформацією щодо проектів рішень з питань проекту порядку денного 
Загальних зборів акціцонерів можна ознайомитись за адресою веб-сайту 
товариства: www.askold.pat.ua

Матеріали Загальних зборів для ознайомлення будуть надаватись акціо-
нерам за адресою: 08300, Київська обл. м. Бориспіль, вул. Польова, б.26, 
ПАТ «Аскольд», відділ кадрів, починаючи з 05 березня по 06 квітня 2018р. 
в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 14.00 до 17.00 год. Відповідальна особа 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами Ющенко Л.М. Довідки 
за телефоном (04595) 5-19-90.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис.грн.)
 Найменування показника  Звітний 

2017рік 
Попередній 

2016 рік 
 Усього активів 4937,4 4974,1
 Основні засоби 4937,4 4974,41
 Грошові кошти та еквіваленти 2,1 1,8
 Нерозподілений прибуток (1571,0)  (1667,6)
 Статутний капітал 24,3 24,3
 Поточні зобов’язання 573,8 652,4
 Чистий прибуток (28,1)  (30,5)
 Середньорічна кількість акцій (шт.) 97270 97270
 Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 6 

Затверджено Наглядовою радою ПрАТ «Аскольд»

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 "ЗАПОРIЖ-
ТРАНСФОР мАТОР"

2. Код за ЄДРПОУ 00213428
3. Місцезнаходження 69600, м. Запорiжжя, Днiпровське 

шосе, 3
4. Міжміський код, телефон та факс (061)270-39-00 (061)270-30-83
5. Електронна поштова адреса irina.shapovalova@ztr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.ztr.com.ua

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

II. Текст повідомлення
27.02.2018 Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання 

згоди на вчинення ПрАТ «ЗТР» значного правочину, предметом якого є вне-
сення змiн до договору поставка трансформаторного обладнання. Вартiсть 
правочину: 110659 тис. грн. Вартiсть активiв ПрАТ «ЗТР» за даними рiчної 
фiнансової звiтностi за 2017 рiк складає 4639332 тис. грн. Спiввiдношення 
ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв 
ПрАТ «ЗТР»: 2,39%, але згiдно з положеннями пiдпункту 13.1.2 пункту 13.1 
роздiлу 13 статуту ПрАТ «ЗТР» до значних правочинiв вiднесено: будь-якi 
договори, правочини чи операцiї, якщо цiна (вартiсть) майна, робiт або пос-
луг, що є їх предметом, перевищує 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень.

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 Клейнер Iгор Саулович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 28.02.2018
(дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ
ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧ-
НА КОМПАНIЯ"

2. Код за ЄДРПОУ: 31793056
3. Місцезнаходження: 49008, м. Днiпро, вул. Дмитра Кедрiна, 28
4. Міжміський код, телефон та факс: 0562310393 0562312480
5. Електронна поштова адреса: prat_cec@cek.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

осіб емітента
II. Текст повідомлення

Рiшенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ
"ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ" вiд 28.02.2018 (протокол вiд
28.02.2018) було переобрано члена Правлiння Товариства, директора з
правової роботи Запорожця Дмитра Борисовича з 01.03.2018.

Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних;
Запорожець Д.Б. на зазначенiй посадi перебував протягом останнiх

семи рокiв та десяти мiсяцiв, з 23.04.2010;
Запорожець Д.Б. не володiє часткою в статутному капiталi Товариства.
Посадова особа Товариства непогашених судимостей за корисливi та

посадовi злочини не має.
Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства вiдбулися

на пiдставi п. 10.10.7. Статуту Товариства та п. 3.2. Положення "Про
Правлiння ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".

Рiшенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ
"ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ" вiд 28.02.2018 (протокол вiд
28.02.2018) було переобрано члена Правлiння Товариства, директора
технiчного Iващука Федора Семеновича з 01.03.2018.

Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних;
Iващук Ф.С. на зазначенiй посадi перебував протягом останнiх семи

рокiв та десяти мiсяцiв, з 23.04.2010;
Iващук Ф.С. не володiє часткою в статутному капiталi Товариства.
Посадова особа Товариства непогашених судимостей за корисливi та

посадовi злочини не має.
Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства вiдбулися

на пiдставi п. 10.10.7. Статуту Товариства та п. 3.2. Положення "Про
Правлiння ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".

Рiшенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ
"ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ" вiд 28.02.2018 (протокол вiд
28.02.2018) було переобрано члена Правлiння Товариства, директора з
правової роботи Запорожця Дмитра Борисовича з 01.03.2018 строком на
один рiк.

Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних;
Запорожець Д.Б. на зазначенiй посадi перебував протягом останнiх

семи рокiв та десяти мiсяцiв, з 23.04.2010;
Запорожець Д.Б. не володiє часткою в статутному капiталi Товариства.
Посадова особа Товариства непогашених судимостей за корисливi та

посадовi злочини не має.
Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства вiдбулися

на пiдставi п. 10.10.7. Статуту Товариства та п. 3.2. Положення "Про
Правлiння ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".

Рiшенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ
"ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ" вiд 28.02.2018 (протокол вiд
28.02.2018) було переобрано члена Правлiння Товариства, директора
технiчного Iващука Федора Семеновича з 01.03.2018 строком на один рiк.

Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних;
Iващук Ф.С. на зазначенiй посадi перебував протягом останнiх семи

рокiв та десяти мiсяцiв, з 23.04.2010;
Iващук Ф.С. не володiє часткою в статутному капiталi Товариства.
Посадова особа Товариства непогашених судимостей за корисливi та

посадовi злочини не має.
Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства вiдбулися

на пiдставi п. 10.10.7. Статуту Товариства та п. 3.2. Положення "Про
Правлiння ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".

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-Голова Правлiння 

Корса Микола Вiкторович 01.03.2018 р.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

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

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" 

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

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

про надання згоди на вчинення значних правочинів.

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

Банк) 01.03.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а
саме на участь Банку 01.03.2018 в проведеннi операцiї з розмiщення
депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт № 61
на суму 126 000 тис. грн.  Ринкова вартiсть майна або послуг, що є пред-
метом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить:
126 000 тис. грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фi-
нансової звiтностi (станом на 31.12.2017) становить 507 657 тис. грн.,
яка може бути скоригована за результатами аудиторського висновку.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнан-
сової звiтностi (у вiдсотках) складає 24,82%.

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

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

2. Найменування посади 
Голова Правління Петренко О.Ф. 

02.03.2018

ПРИВАТНЕ  
АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ПРИАЗОВ’Є»
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРИАЗОВ’Є» (код за 

ЄДРПОУ 00724790, місцезнаходження: 87524 Донецька обл., 
м. Марiуполь, вулиця Сєченова, буд. 73, прим. 51) повідомляє, що в 
Повідомленні про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емі-
тента, опублікованій в Бюлетень «Відомості Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку» № 39 від 26.02.2018 р., було до-
пущено технічну помилку в розділі «ІІ.Текст повідомлення» щодо дати 
вчинення дії 24.02.2018 р. 

Правильною інформацією вважати: «Рішенням Наглядової ради 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИАЗОВ’Є» (далі – 
«Товариство») вiд 22.02.2018 р. б/н подовжено термін повноважень на 
посаді Генерального директора Товариства Помазана Сергія Борисо-
вича (паспорт ЕК № 732311, виданий Артемівським РВ ЛМУ УМВС 
України в Луганській області 13.01.1998 року) до 26.02.2019 року включ-
но.».

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

Генеральний директор  ______________  Помазан С.Б. 
    (підпис)

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

нерухомістю) емітента 
1. Повне найменування 
емітента 

ПРИВАТНЕ мИКОЛАЇВСьКЕ 
ОБЛАСНЕ АКцIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО ПО ТУРИЗмУ 
ТА ЕКСКУРСIЯХ 
 «мИКОЛАЇВТУРИСТ»

2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

02659223

3. Місцезнаходження 
емітента

54038 м. Миколаїв вул. Генерала 
Карпенко, 46

4. Міжміський код, телефон 
та факс емітента 

0512-53-60-40 0512-53-60-40

5. Електронна поштова 
адреса емітента 

pratturist@ukr.net

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

http://mykolaivturist.pat.ua

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу посадових 
осiб емiтента

Посадова особа Головний бухгалтер Призант Ольга Вiкторiвна (паспорт: 
ЕО № 000552 виданий Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй 
областi, 01.06.1995р.) звiльнено з посади 26.02.2018р. вiдповiдно до 
рiшення Наглядової ради (постанова №ПР-105-1 вiд 26.02.2018р.) у зв’язку 
iз звiльненням за угодою сторiн з 28.02.2018р. Часткою в статутному 
капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посадi: з 28.09.2011р. 

Посадова особа Головний бухгалтер Ткаченко Лариса Вiкторiвна (пас-
порт: серiя ЕО №789993 виданий Заводським РВ ММУ УМВС України в 
Миколаївськiй областi, 18.12.1999р.) призначено на посаду 26.02.2018р. 
вiдповiдно до рiшення Наглядової ради (постанова №ПР-105-2 вiд 
26.02.2018р.), термiном - безстроково з 01.03.2018р. Часткою в статутному 
капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посади: 
старший бухгалтер туристичного комплексу «Турист» ПрАТ «Миколаївту-
рист», т.в.о. головного бухгалтера ТОВ «ПРОФТУРКИЇВ», з 02.01.2018р. 

Посадова особа Член Правлiння Ткаченко Лариса Вiкторiвна (паспорт: 
ЕО №789993 виданий Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй 
областi, 18.12.1999р.) обрано на посаду 26.02.2018р. вiдповiдно до рiшення 
Наглядової ради (постанова №ПР-105-4 вiд 26.02.2018р.), термiном - без-
строково з 01.03.2018р. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом 
останнiх п’яти рокiв обiймала посади: старший бухгалтер туристичного 
комплексу «Турист» ПрАТ «Миколаївтурист», т.в.о. головного бухгалтера 
ТОВ «ПРОФТУРКИЇВ», з 02.01.2018р. 

Голова правлiння ____________ Кушнiр Руслан Миколайович
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

13555" 
(далі - Товариство) код ЄДРПОУ 05465755 місцезнаходження якого:

25014, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Олега Пар-
шутіна, будинок 13 повідомляє про проведення річних загальних зборів ак-
ціонерів, які відбудуться "05" квітня 2018 року о 11:30 год. за адресою
місцезнаходження Товариства 25014, Кіровоградська область, місто
Кропивницький, вулиця Олега Паршутіна, будинок 13 в приміщенні
актового залу на другому поверсі адмінбудівлі, кімната № 25 (надалі
Збори). Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) буде здій-
снюватись "05" квітня 2018 року з 11:00 год. до 11:20 год. за місцем прове-
дення Зборів. За даними Переліку акціонерів, яким надсилатиметься пись-
мове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного това-
риства, складеного ПАТ "НДУ" станом на 07.02.2018 року загальна кіль-
кість простих іменних акцій Товариства складає 1 464 708 шт., в тому чис-
лі голосуючих - 892 400 шт. Дата складання переліку акціонерів, які мають
право на участь у Зборах: "30" березня 2018 року.

Проект порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних

зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення повноважень членів
лічильної комісії. Про  порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голо-
сування. Затвердження регламенту.

3. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2017 рік.

4. Розгляд звіту директора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту директора за 2017 рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Розподіл прибут-
ку Товариства за 2017 рік.

6. Про внесення змін до статуту Товариства, в зв'язку з приведенням
статуту у відповідність до норм чинного законодавства України. Затвер-
дження нової редакції статуту Товариства. Надання повноважень на підпи-
сання нової редакції статуту та здійснення усіх необхідних дій, пов'язаних
з державною реєстрацією нової редакції статуту та з внесенням змін до ві-
домостей про Товариство, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань.

7. Про відміну положення про наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
13555".

8. Затвердження положення про наглядову раду Товариства.
9. Про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради. 
10. Обрання членів наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з головою та членами наглядової ради; обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами
наглядової ради.

12. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які
можуть вчинятися Товариством у ході поточною фінансово-господарської
діяльності протягом одного року, визначення їх предмету (характеру) та су-
купної граничної вартості, надання повноважень на визначення доцільнос-
ті їх укладання та погодження істотних умов, визначення особи, якій будуть
надані повноваження на їх укладення та підписання.

Адреса веб-сайту, на якому розміщене повідомлення про проведення
загальних зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного, та інша інформація передбачена законодавс-
твом України: http://05465755.smida.gov.ua/. Від дати надіслання цього по-
відомлення до дати проведення Зборів акціонери мають право ознайоми-
тись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту
порядку денного (порядку денного), з проектом (проектами) рішення з пи-
тань проекту порядку денного (порядку денного), за місцезнаходженням
Товариства за адресою: 25014, Кіровоградська область, місто Кропивниць-
кий, вулиця Олега Паршутіна, будинок 13, у відділі кадрів, кімната ?10 у ро-
бочі дні у робочий час, а в день проведення загальних зборів - також у міс-
ці їх проведення, або/та надсилати на адресу місцезнаходження Товарис-
тва письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку ден-
ного Зборів та порядку денного Зборів. Посадовою особою відповідальною
за порядок ознайомлення акціонерів з документами є член наглядової ра-
ди Товариства Музика Тетяна Федорівна. Не пізніше ніж за 20 днів до да-
ти проведення Зборів акціонери мають право вносити письмові пропозиції
щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та/або проек-
тів рішень до питань проекту порядку денного, а також не пізніше ніж за 7
днів до дати проведення Зборів - письмові пропозиції щодо нових канди-
датів до складу наглядової ради Товариства, кількість яких не може пере-
вищувати її кількісного складу. Пропозиції акціонерів подаються лише в
письмовій формі та обов'язково мають містити всю інформацію, яка визна-
чена законодавством України та статутом Товариства, а пропозиції щодо
включення нових питань до проекту порядку денного обов'язково повинні
містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції подаються

(надсилаються) Товариству на адресу місцезнаходження 25014, Кіровог-
радська область, місто Кропивницький, вулиця Олега Паршутіна, будинок
13. Відмову про включення пропозицій до проекту порядку денного акці-
онер має право оскаржити в судовому порядку.

При реєстрації для участі у Зборах акціонеру (представнику акціонера):
1. Для встановлення особистості та дієздатності необхідно надати ре-

єстраційній комісії: паспорт (у випадку пред'явлення паспорта громадяни-
на України з безконтактним електронним носієм додатково пред'являється
витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації міс-
ця проживання); неповнолітнім акціонером, у випадку його одруження до
досягнення вісімнадцятирічного віку, додатково пред'являється свідоцтво
про одруження або рішення суду про надання особі повної цивільної дієз-
датності.

2. Для підтвердження права на участь у Зборах акціонеру, який є непов-
нолітнім, або представнику акціонера реєстраційній комісії при реєстрації
для участі у Зборах додатково необхідно надати документи або їх копії,
засвідчені нотаріально або іншим чином, передбаченому законодавством
України (залишаються у реєстраційної комісії): 

для неповнолітніх акціонерів - копію свідоцтва про одруження, рішення
суду про надання особі повної цивільної дієздатності або письмову згоду
(у формі заяви про згоду на участь у загальних зборах акціонерів  непов-
нолітніх) осіб, які згідно з чинним законодавством представляють інтереси
неповнолітніх до досягнення повноліття або одруження;

для представників акціонерів - документи, що підтверджують право
участі у Зборах від імені акціонера: документ, що підтверджує право на
представництво малолітньої особи-акціонера; довіреність від акціонера;
договір про управління або договір доручення та довіреність від юридич-
ної особи-представника акціонера; для керівника акціонера-юридичної
особи (представника акціонера-юридичної особи за договором) - витяг з
ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських форму-
вань станом на дату проведення Зборів, витяг з установчого документу
юридичної особи та, у випадку, якщо згідно з установчим документом юри-
дичної особи такі повноваження не належать до компетенції керівника, рі-
шення уповноваженого органу управління юридичної особи щодо делегу-
вання керівнику повноважень щодо участі та голосування на Зборах.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, вида-
на фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депо-
зитарною установою у встановленому порядку. Довіреність на право учас-
ті та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видаєть-
ся її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими до-
кументами. Акціонер має право видати довіреність на право участі та го-
лосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання
довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виклю-
чає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіре-
ність, замість свого представника. Довіреність на право участі та голосу-
вання на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдан-
ня щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних
зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно про-
голосувати, або повноваження щодо голосування можуть бути обмежені
кількістю голосів в межах пакету голосуючих акцій, належного акціонеру.
Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати
саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність
не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання
щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

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

НАГЛЯДОВА РАДА

Найменування показника
Період (тис.грн)

2017 рік 2016 рік
Усього активів 26889 22200
Основні засоби (за залишковою вартістю) 14232 14176
Запаси 6859 4310
Сумарна дебіторська заборгованість 5721 3697
Гроші та їх еквіваленти 71 17
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -6904 -6940
Власний капітал 2678 2642
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 366 366
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 13410 6560
Поточні зобов'язання і забезпечення 10801 12998
Чистий фінансовий результат: прибуток
(збиток) 36 -1830

Середньорічна кількість акцій (шт.) 1464708 1464708
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн) 0,02458 -1,249396
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

13555" 
(далі - Товариство) код ЄДРПОУ 05465755 місцезнаходження якого:

25014, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Олега Пар-
шутіна, будинок 13 повідомляє про проведення річних загальних зборів ак-
ціонерів, які відбудуться "05" квітня 2018 року о 11:30 год. за адресою
місцезнаходження Товариства 25014, Кіровоградська область, місто
Кропивницький, вулиця Олега Паршутіна, будинок 13 в приміщенні
актового залу на другому поверсі адмінбудівлі, кімната № 25 (надалі
Збори). Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) буде здій-
снюватись "05" квітня 2018 року з 11:00 год. до 11:20 год. за місцем прове-
дення Зборів. За даними Переліку акціонерів, яким надсилатиметься пись-
мове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного това-
риства, складеного ПАТ "НДУ" станом на 07.02.2018 року загальна кіль-
кість простих іменних акцій Товариства складає 1 464 708 шт., в тому чис-
лі голосуючих - 892 400 шт. Дата складання переліку акціонерів, які мають
право на участь у Зборах: "30" березня 2018 року.

Проект порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних

зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення повноважень членів
лічильної комісії. Про  порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голо-
сування. Затвердження регламенту.

3. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2017 рік.

4. Розгляд звіту директора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту директора за 2017 рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Розподіл прибут-
ку Товариства за 2017 рік.

6. Про внесення змін до статуту Товариства, в зв'язку з приведенням
статуту у відповідність до норм чинного законодавства України. Затвер-
дження нової редакції статуту Товариства. Надання повноважень на підпи-
сання нової редакції статуту та здійснення усіх необхідних дій, пов'язаних
з державною реєстрацією нової редакції статуту та з внесенням змін до ві-
домостей про Товариство, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань.

7. Про відміну положення про наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
13555".

8. Затвердження положення про наглядову раду Товариства.
9. Про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради. 
10. Обрання членів наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з головою та членами наглядової ради; обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами
наглядової ради.

12. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які
можуть вчинятися Товариством у ході поточною фінансово-господарської
діяльності протягом одного року, визначення їх предмету (характеру) та су-
купної граничної вартості, надання повноважень на визначення доцільнос-
ті їх укладання та погодження істотних умов, визначення особи, якій будуть
надані повноваження на їх укладення та підписання.

Адреса веб-сайту, на якому розміщене повідомлення про проведення
загальних зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного, та інша інформація передбачена законодавс-
твом України: http://05465755.smida.gov.ua/. Від дати надіслання цього по-
відомлення до дати проведення Зборів акціонери мають право ознайоми-
тись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту
порядку денного (порядку денного), з проектом (проектами) рішення з пи-
тань проекту порядку денного (порядку денного), за місцезнаходженням
Товариства за адресою: 25014, Кіровоградська область, місто Кропивниць-
кий, вулиця Олега Паршутіна, будинок 13, у відділі кадрів, кімната ?10 у ро-
бочі дні у робочий час, а в день проведення загальних зборів - також у міс-
ці їх проведення, або/та надсилати на адресу місцезнаходження Товарис-
тва письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку ден-
ного Зборів та порядку денного Зборів. Посадовою особою відповідальною
за порядок ознайомлення акціонерів з документами є член наглядової ра-
ди Товариства Музика Тетяна Федорівна. Не пізніше ніж за 20 днів до да-
ти проведення Зборів акціонери мають право вносити письмові пропозиції
щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та/або проек-
тів рішень до питань проекту порядку денного, а також не пізніше ніж за 7
днів до дати проведення Зборів - письмові пропозиції щодо нових канди-
датів до складу наглядової ради Товариства, кількість яких не може пере-
вищувати її кількісного складу. Пропозиції акціонерів подаються лише в
письмовій формі та обов'язково мають містити всю інформацію, яка визна-
чена законодавством України та статутом Товариства, а пропозиції щодо
включення нових питань до проекту порядку денного обов'язково повинні
містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції подаються

(надсилаються) Товариству на адресу місцезнаходження 25014, Кіровог-
радська область, місто Кропивницький, вулиця Олега Паршутіна, будинок
13. Відмову про включення пропозицій до проекту порядку денного акці-
онер має право оскаржити в судовому порядку.

При реєстрації для участі у Зборах акціонеру (представнику акціонера):
1. Для встановлення особистості та дієздатності необхідно надати ре-

єстраційній комісії: паспорт (у випадку пред'явлення паспорта громадяни-
на України з безконтактним електронним носієм додатково пред'являється
витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації міс-
ця проживання); неповнолітнім акціонером, у випадку його одруження до
досягнення вісімнадцятирічного віку, додатково пред'являється свідоцтво
про одруження або рішення суду про надання особі повної цивільної дієз-
датності.

2. Для підтвердження права на участь у Зборах акціонеру, який є непов-
нолітнім, або представнику акціонера реєстраційній комісії при реєстрації
для участі у Зборах додатково необхідно надати документи або їх копії,
засвідчені нотаріально або іншим чином, передбаченому законодавством
України (залишаються у реєстраційної комісії): 

для неповнолітніх акціонерів - копію свідоцтва про одруження, рішення
суду про надання особі повної цивільної дієздатності або письмову згоду
(у формі заяви про згоду на участь у загальних зборах акціонерів  непов-
нолітніх) осіб, які згідно з чинним законодавством представляють інтереси
неповнолітніх до досягнення повноліття або одруження;

для представників акціонерів - документи, що підтверджують право
участі у Зборах від імені акціонера: документ, що підтверджує право на
представництво малолітньої особи-акціонера; довіреність від акціонера;
договір про управління або договір доручення та довіреність від юридич-
ної особи-представника акціонера; для керівника акціонера-юридичної
особи (представника акціонера-юридичної особи за договором) - витяг з
ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських форму-
вань станом на дату проведення Зборів, витяг з установчого документу
юридичної особи та, у випадку, якщо згідно з установчим документом юри-
дичної особи такі повноваження не належать до компетенції керівника, рі-
шення уповноваженого органу управління юридичної особи щодо делегу-
вання керівнику повноважень щодо участі та голосування на Зборах.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, вида-
на фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депо-
зитарною установою у встановленому порядку. Довіреність на право учас-
ті та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видаєть-
ся її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими до-
кументами. Акціонер має право видати довіреність на право участі та го-
лосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання
довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виклю-
чає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіре-
ність, замість свого представника. Довіреність на право участі та голосу-
вання на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдан-
ня щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних
зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно про-
голосувати, або повноваження щодо голосування можуть бути обмежені
кількістю голосів в межах пакету голосуючих акцій, належного акціонеру.
Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати
саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність
не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання
щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

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

НАГЛЯДОВА РАДА

Найменування показника
Період (тис.грн)

2017 рік 2016 рік
Усього активів 26889 22200
Основні засоби (за залишковою вартістю) 14232 14176
Запаси 6859 4310
Сумарна дебіторська заборгованість 5721 3697
Гроші та їх еквіваленти 71 17
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -6904 -6940
Власний капітал 2678 2642
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 366 366
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 13410 6560
Поточні зобов'язання і забезпечення 10801 12998
Чистий фінансовий результат: прибуток
(збиток) 36 -1830

Середньорічна кількість акцій (шт.) 1464708 1464708
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн) 0,02458 -1,249396

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості:
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 

«F.C.I.», 2. Код за ЄДРПОУ: 21611564
3. Місцезнаходження: 01042, м. Київ, вул. Патріса Лумумби, 4/6, 
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 206-12-64
5. Електронна поштова адреса: v@fci.e.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття Інформації: www.fci.e.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розді-

лу ІІІ: Відомості про набуття прямо або опосередковано особою 
(особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які на-
лежать їй та її афілійованим особам домінуючого контрольного па-

кета у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій акціонерного това-
риства

ІІ. Текст повідомлення
ПрАТ «F.C.I.» (надалi – Товарство), повiдомляє, що фізична особа – 

Шут Валентина Вікторівна 27.12.2017 року набула право власності на част-
ку 100% статутного капіталу Товариства, що становить 190 000 штук акцій, 
із яких всі голосуючі. До зміни розміру пакета акцій, розмір частки Шут В.В. 
становив 99,9%. 

ІIІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 

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

2. Директор   Шут Валентина Вікторівна
 М.П.  01.03.2018

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«F.C.I.»

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АНТОНІН-
СьКЕ ХЛІБОПРИЙмАЛьНЕ ПІДПРИЄмСТВО»
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів,

які відбудуться 10 квітня 2018 року о 14.00
за адресою: 31026, Хмельницька область, Красилівський р-н., 

с. Кременчуки, вул. Вокзальна, буд. 1. ( кабінет директора).
Реєстрація акціонерів (їх представників) відбудеться з 13.00 до 13.50 за 

місцем проведення зборів. Для реєстрації акціонеру при собі необхідно 
мати документ, що посвідчує особу акціонера, а для уповноважених осіб 
акціонерів – доручення оформлене згідно чинного законодавства та доку-
мент, що посвідчує особу. Дата складання переліку акціонері, в які мають 
право на участь у загальних зборах: 24:00 год. 03 квітня 2018 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Затвердження процедурних питань проведення загальних зборів. Об-

рання членів лічильної комісії. 2. Затвердження звіту директора про результа-
ти фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. 3. Затверджен-
ня звіту Наглядової ради за 2017 рік. 4. Затвердження звіту Ревізійної комісії 
за 2017 рік. 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 6. Про роз-
поділ прибутку (визначення порядку покриття збитків) Товариства за підсумка-
ми діяльності Товариства за 2017 рік. 7. Про припинення повноважень Нагля-
дової ради та обрання членів Наглядової ради. 8. Про припинення повноважень 
Ревізійної комісії та обрання членів Ревізійної комісії. 9. Погодження укладе-
них Товариством договорів, згода на укладення яких надавалась Наглядовою 
радою у 2017 році. Попереднє схвалення значних правочинів. 10. Про затвер-
дження Статуту Товариства у Новій редакції. (приведення у відповідність до 
змін у Законі України «Про акціонерні товариства»)

Акціонери для прийняття рішень з питань порядку денного можуть озна-
йомитися з матеріалами під час підготовки до загальних зборів у робочі дні: 
з понеділка по п'ятницю, у робочі години з 9.30 до 17.00 за адресою Това-
риства: 31026, Хмельницька область, Красилівський р-н., с. Кременчуки, 
вул. Вокзальна, буд. 1.

( кабінет директора). Відповідальна особа за порядок ознайомлення – 
Семерук Світлана Анатолїівна. Довідки за телефоном: 0967088100.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті ПрАТ «АНТО-
НІНСЬКЕ ХПП»: http :// antoninskehpp. km. ua/ 
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

за 2017 рік (тис. грн.)

Найменування показника
Період

Попередній 
2016 рік

Звітний 
2017 рік

Усього активів 88753 93663
Основні засоби 13295 12738
Довгострокові фінансові інвестиції 3430 48
Запаси 29263 16168
Сумарна дебіторська заборгованість 42611 64562
Грошові кошти та їхні еквіваленти 42 37
Нерозподілений прибуток (збиток) 2604 2616
Власний капітал 536 536
Статутний капітал 355 355
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 85258 90156
Чистий прибуток (збиток) 50 13
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1419600 1419600
Кількість власних акцій викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 82 80

Відповідно до ст.ст. 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства» 
акціонери мають право:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, 
робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів  - 
також у місці їх проведення;

- 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 кількіс-
ного складу кожного з органів (Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів 
до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кан-
дидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати 
проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до 
проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих 
питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного 
товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований канди-
дат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропо-
нується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора);

- користуватися іншими правами, передбаченими зазначеними нормами.
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. 

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть 
бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. 
Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних збо-
рах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповнова-
жена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи те-
риторіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює 
управління державним чи комунальним майном. 

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний 
строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, 
повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Повідомлення 
акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або від-
кликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів елек-
тронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

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

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціо-
нерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто пере-
лік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за 
яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 
загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбаче-
но завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання 
щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на 
загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати до-
віреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком 
своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування 
на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах 
акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надається повідомлення 
про проведення загальних зборів, - 09.02.2018р. - загальна кількість акцій по 
реєстру, складеному Національним Депозитарієм України становить 1419600 
штук в тому числі голосуючих 1351940 штук. Тип акцій – іменні прості.

Директор ПрАТ «Антонінське ХПП»  Кучерук А.А.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №44, 3 березня 2018 р. 
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ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДОБРОБУТ АГ»

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів,
які відбудуться 27 квітня 2018 року о 11.00

за адресою: 60235, Чернівецька обл., Сокирянський район, село  Ло-
мачинці, вулиця Вишнева, будинок 20 (конференц-зал).

Реєстрація акціонерів (їх представників) відбудеться з 10.00 до 10.50 за 
місцем проведення зборів.

Для реєстрації акціонеру при собі необхідно мати документ, що посвід-
чує особу акціонера, а для уповноважених осіб акціонерів – доручення 
оформлене згідно чинного законодавства та документ, що посвідчує особу. 
Дата складання переліку акціонерів, в які мають право на участь у загаль-
них зборах - станом на 24:00 год. 23 квітня 2018 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
1. Затвердження процедурних питань проведення загальних зборів. Об-

рання членів лічильної комісії. 
2. Затвердження звіту директора про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2017 рік. 
3. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік. 
4. Затвердження звіту Ревізора Товариства за 2017 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 
6. Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) Това-

риства за підсумками діяльності Товариства за 2017 рік. 
7. Про припинення повноважень Наглядової ради та обрання (переоб-

рання) членів Наглядової ради. 
8. Про припинення повноважень та обрання Ревізора Товариства
Акціонери для прийняття рішень з питань порядку денного можуть озна-

йомитися з матеріалами під час підготовки до загальних зборів у робочі дні: 
з понеділка по п'ятницю, у робочі години з години з 9.30 до 17.00 за адре-
сою Товариства: 60235, Чернівецька обл., Сокирянський район, село Лома-
чинці, ВУЛИЦЯ УКРАЇНСЬКА, будинок 24 (приміщення адмінбудівлі, кабі-
нет директора). Відповідальна особа за порядок ознайомлення – Зубаль 
Ольга Миколаївна. Довідки за телефоном (03739)41051.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті ПрАТ «Добро-
бут АГ»: http://dobrobud.cv.ua/
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

за 2017 рік (тис. грн.)

Найменування показника
Період

Попередній 
2016 рік

Звітний 
2017 рік

Усього активів  153413 145721
Основні засоби  65392 62913 
Довгострокові фінансові інвестиції  - - 
Запаси  19977 7393 
Сумарна дебіторська заборгованість  29770 38192 
Грошові кошти та їхні еквіваленти  2186 389 
Нерозподілений прибуток (збиток)  -13325 -26545 
Власний капітал  -10943 -24263 
Статутний капітал
Довгострокові зобов’язання  17481 11498 
Поточні зобов’язання
Чистий прибуток (збиток)  63  -13320
Середньорічна кількість акцій (шт.)  - - 
Кількість власних акцій викуплених протягом 
періоду (шт.)

 - - 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій

 - - 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  117  51

Відповідно до ст.ст. 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства» 
акціонери мають право:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, 
робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів  - 
також у місці їх проведення;

- 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 кількіс-
ного складу кожного з органів (Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів 
до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кан-
дидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати 
проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до 
проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих 
питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного 
товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований канди-
дат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропо-
нується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора);

- користуватися іншими правами, передбаченими зазначеними нормами.
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. 

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть 
бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. 
Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних збо-
рах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповнова-
жена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи те-
риторіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює 
управління державним чи комунальним майном. 

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний 
строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, 
повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Повідомлення 
акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або від-
кликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів елек-
тронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

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

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціо-
нерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто пере-
лік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за 
яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 
загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбаче-
но завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання 
щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на 
загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати до-
віреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком 
своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування 
на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах 
акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надається повідомлення 
про проведення загальних зборів, - 26.02.2018р. - загальна кількість акцій по 
реєстру, складеному Національним Депозитарієм України становить 6375264 
штук в тому числі голосуючих 6375264 штук. Тип акцій – іменні прості.

Директор ПрАТ «Добробут АГ»  Свидинюк О.В.

Приватне акціонерне товариство «Смілапромбуд» повідомляє, що 
чергові загальні збори акціонерів відбудуться 12 квітня 2018 року за 
місцезнаходженням Товариства: Черкаська обл. м. Сміла, вул. ма-
зура, 10, актова зала.

Реєстрація акціонерів: 12 квітня 2018 р. з 12-00 год. до 13-45 год. 
Початок зборів: 12 квітня 2018 р. о 14-00 год.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 

загальних зборах –05.04.2018 р.
ПРОЕКТ ПОРЯДОКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів. 
3. Затвердження регламенту зборів.
4. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для го-

лосування на загальних зборах Товариства. 
5. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяль-

ності Товариства за 2017 р. та визначення основних напрямків діяль-

ності Товариства на 2018 рік.
6. Звіт Наглядової ради про роботу за 2017 р.
7. Звіт Ревізора Товариства. Затвердження річного звіту та балансу 

Товариства на 31.12.2017 р.
8. Затвердження розподілу прибутків (покриття збитків) за 2017 р., 

та затвердження нормативів розподілу прибутків на 2018 рік.
9. Вибори Наглядової ради Товариства.
10. Вибори Ревізора Товариства.
11. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних право-

чинів.
Найменування показника (тис. грн.) Період

звітний попередній
Усього активів 1356.5 912.5
Основні засоби 220.2 159.1
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СмІЛАПРОмБУД»
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ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АНТОНІНСьКЕ»

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
10 квітня 2018 року о 10.00 за адресою: 31022,Хмельницька область, Краси-
лівський район, смт.  Антоніни,проспект Свободи,2 ( кабінет директора).

Реєстрація акціонерів (їх представників) відбудеться з 09.00 до 09.50 за 
місцем проведення зборів.

Для реєстрації акціонеру при собі необхідно мати документ, що посвід-
чує особу акціонера, а для уповноважених осіб акціонерів – доручення 
оформлене згідно чинного законодавства та документ, що посвідчує особу. 
Дата складання переліку акціонері, в які мають право на участь у загальних 
зборах: 24:00 год. 03 квітня 2018 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Затвердження процедурних питань проведення загальних зборів. Об-

рання членів лічильної комісії. 2. Затвердження звіту директора про результа-
ти фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. 3. Затверджен-
ня звіту Наглядової ради за 2017 рік. 4. Затвердження звіту Ревізійної комісії за 
2017 рік. 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 6. Про розподіл 
прибутку (визначення порядку покриття збитків) Товариства за підсумками ді-
яльності Товариства за 2017 рік. 7. Про припинення повноважень Наглядової 
ради та обрання членів Наглядової ради. 8. Про припинення повноважень Ре-
візійної комісії та обрання членів Ревізійної комісії. 9. Погодження укладених 
Товариством договорів, згода на укладення яких надавалась Наглядовою ра-
дою у 2017 році. Попереднє схвалення значних правочинів. 10. Про затвер-
дження Статуту Товариства у Новій редакції. (приведення у відповідність до 
змін у Законі України «Про акціонерні товариства»)

Акціонери для прийняття рішень з питань порядку денного можуть ознайо-
митися з матеріалами під час підготовки до загальних зборів у робочі дні: з поне-
ділка по п'ятницю, у робочі години з 9.30 до 17.00 за адресою Товариства: 
31022,Хмельницька область, Красилівський район, смт. Антоніни,проспект 
Свободи,2 ( кабінет директора) Відповідальна особа за порядок ознайомлен-
ня  – Веселовська Ольга Іванівна. Довідки за телефоном: 0673116937.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті ПрАТ «АНТО-
НІНСЬКЕ»: http://antoninske.km.ua/ 
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

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

Попередній 
2016 рік

Звітний 
2017 рік

Усього активів 141569 191536
Основні засоби 793 680
Довгострокові фінансові інвестиції 5214 48
Запаси 18941 29906
Сумарна дебіторська заборгованість 116042 159834
Грошові кошти та їхні еквіваленти 43 428
Нерозподілений прибуток (збиток) 10546 17004
Власний капітал 12234 18692
Статутний капітал 1688 1688
Довгострокові зобов’язання 15 15
Поточні зобов’язання 129320 172829
Чистий прибуток (збиток) 5277 6460
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6750360 6750360
Кількість власних акцій викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 50 51
Відповідно до ст.ст. 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства» 

акціонери мають право:
- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-

тань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, ро-
бочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - 
також у місці їх проведення;

- 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 кількіс-
ного складу кожного з органів (Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів 
до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кан-
дидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати 
проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до 
проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих пи-
тань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного то-
вариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат 
представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонуєть-
ся на посаду члена наглядової ради - незалежного директора);

- користуватися іншими правами, передбаченими зазначеними нормами.
Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства 

може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а та-
кож уповноважена особа держави чи територіальної громади. 

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть 
бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. 
Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних збо-
рах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповнова-
жена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи те-
риторіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління 
державним чи комунальним майном. 

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на пев-
ний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представни-
ка, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Повідом-
лення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну 
або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засо-
бів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний доку-
ментообіг.

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

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціо-
нерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто пере-
лік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за 
яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 
загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбаче-
но завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання 
щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на 
загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати до-
віреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком 
своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування 
на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах 
акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надається повідомлення 
про проведення загальних зборів, - 09.02.2018р. - загальна кількість акцій 
по реєстру, складеному Національним Депозитарієм України становить 
6750360 штук в тому числі голосуючих 5217871 штук. Тип акцій – іменні 
прості. Директор ПрАТ «Антонінське» Загаєвський Є.Ю.

Запаси 221.8 210.7
Сумарна дебіторська заборгованість 152.4 77.3
Грошові кошти та їх еквіваленти 751.5 463.1
Нерозподілений прибуток 660.8 312
Власний капітал 660.8 842.7
Статутний капітал 342,5 342,5
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 165.0 69.8
Чистий прибуток (збиток) 367.8 141.9
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4281 4281
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)

15 18

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати паспорт, 
для представника акціонера крім паспорта - доручення на право участі 
в загальних зборах та на голосування, оформлене згідно з чинним за-
конодавством України.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку 
денного – em05424012.ab.ck.ua.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» до дня 
скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитися з до-
кументами пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою: 19700, 
Черкаська обл., м. Сміла, вул. Мазура, 10, приймальна ПрАТ, в робочі 
дні з 9-00 до 15-00 години. Відповідальна особа за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами – директор Крайніков Валерій Євгено-
вич. Також за цією адресою акціонери Товариства можуть в письмовій 
формі внести свої пропозиції щодо порядку денного зборів не пізніш як 
за 20 днів до зазначеної вище дати скликання зборів, а щодо кандида-
тів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати 
проведення загальних зборів.
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ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШЕПЕТІВ-
СьКА ПЕРЕСУВНА мЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №181»

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться 05 квітня 2018 року о 10.00 за адресою: 30400, Хмельниць-
ка область, місто Шепетівка, вул.  Новоград-Волинське шосе, буд.30 

(приміщення адмінбудівлі, кабінет директора)
Реєстрація акціонерів (їх представників) відбудеться з 09.00 до 09.50 за 

місцем проведення зборів.
Для реєстрації акціонеру при собі необхідно мати документ, що посвід-

чує особу акціонера, а для уповноважених осіб акціонерів – доручення 
оформлене згідно чинного законодавства та документ, що посвідчує особу. 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах: 24:00 год. 30 березня 2018 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО :
1. Затвердження процедурних питань проведення загальних зборів. Об-

рання членів лічильної комісії. 2. Затвердження звіту директора про результа-
ти фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. 3. Затверджен-
ня звіту Наглядової ради за 2017 рік. 4. Затвердження звіту Ревізійної комісії за 
2017 рік. 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 6. Про розподіл 
прибутку (визначення порядку покриття збитків) Товариства за підсумками ді-
яльності Товариства за 2017 рік. 7. Про припинення повноважень Наглядової 
ради та обрання членів Наглядової ради. 8. Про припинення повноважень Ре-
візійної комісії та обрання членів Ревізійної комісії. 9. Погодження укладених 
Товариством договорів, згода на укладення яких надавалась Наглядовою ра-
дою у 2017 році. Попереднє схвалення значних правочинів. 10. Про затвер-
дження Статуту Товариства у Новій редакції. (приведення у відповідність до 
змін у Законі України «Про акціонерні товариства»)

Акціонери для прийняття рішень з питань порядку денного можуть озна-
йомитися з матеріалами під час підготовки до загальних зборів у робочі дні: 
з понеділка по п'ятницю, у робочі години з 9.30 до 17.00 за адресою Това-
риства: Хмельницька область, місто Шепетівка, вул. Новоград-Волинське 
шосе, буд.30, (при міщення адмінбудівлі, кабінет директора). Відповідальна 
особа за порядок озна йомлення – Липкань Світлана Борисівна. Довідки за 
телефоном: 0673108645. 

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті ПрАТ «Шепе-
тівська ПМК №181»: http://at-pmk-181.com.ua/ 
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

за 2017 рік (тис. грн.)

Найменування показника

Період
Попере-

дній 
2016 рік

Звітний 
2017 рік

Усього активів 11903,2 12085.1
Основні засоби 255,1 102.1
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 266,0 264.7
Сумарна дебіторська заборгованість 10362,8 10551.9
Грошові кошти та їхні еквіваленти 4,9 8.6
Нерозподілений прибуток (збиток) (5509,0) -5498.2
Власний капітал -5218.2
Статутний капітал 220,0 220.0
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 17191,9 17363.3
Чистий прибуток (збиток) (404,2) 10.8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 879800 879800
Кількість власних акцій викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3

Відповідно до ст.ст. 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства» 
акціонери мають право:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, ро-
бочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - 
також у місці їх проведення;

- 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 кандида-
тів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведен-
ня загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту по-
рядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 
Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства 
мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представни-
ком акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду 
члена наглядової ради - незалежного директора);

- користуватися іншими правами, передбаченими зазначеними нормами.
Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства 

може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а та-
кож уповноважена особа держави чи територіальної громади. 

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть 
бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. 
Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних збо-
рах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповнова-
жена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи те-
риторіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління 
державним чи комунальним майном. 

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний 
строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, 
повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Повідомлення 
акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або від-
кликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів елек-
тронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

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

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціо-
нерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто пере-
лік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за 
яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 
загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбаче-
но завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання 
щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на 
загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати до-
віреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком 
своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування 
на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах 
акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надається повідомлення 
про проведення загальних зборів, - 02.02.2018р. - загальна кількість акцій по 
реєстру, складеному Національним Депозитарієм України становить 879800 
штук в тому числі голосуючих 243669 штук. Тип акцій – іменні прості.

Директор ПрАТ «Шепетівська ПмК №181»                   матвійчук м.Г.

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 «ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIО-

ТЕХНIКА»
2. Код за ЄДРПОУ 14310922
3. Місцезнаходження 14030, м. Чернiгiв, вул. Захисникiв України, буд. 9
4. Міжміський код, телефон та факс 0462233315 0462233315
5. Електронна поштова адреса chprt@chprt.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації chprt@chprt.pat.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонерного то-

вариства

II. Текст повідомлення
26.02.2018р. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЧЕРНIГIВ-

ПОБУТРАДIОТЕХНIКА» (Протокол № 23) прийнято рiшення про зміну 
типу товариства з публічного на приватне. Рішення зареєстровано в 
ЄДР 28.02.2018 року. Повне найменування акціонерного товариства 
до зміни: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВПОБУ-
ТРАДІОТЕХНІКА». Повне найменування акціонерного товариства піс-
ля зміни: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВПОБУТ-
РАДІОТЕХНІКА».

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

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

2. Найменування посади Директор Пекуровська Олена миколаївна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника) М.П. 28.02.2018

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА»
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ПУБЛIЧНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«мАГIСТРАЛьНI ГАЗОПРОВОДИ УКРАЇНИ»

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовір-
ність Інформації, що розкрита відповідно 
до вимог Положення про розкриття 
інформації емітентами цінних паперів.

В.о. голови правлiння Ноздрiн Валерiй Миколайович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали 

керівника)
М.П. 28.02.2018

(дата)

Особлива інформація 
(інформація про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство «Магiстральнi газопроводи України»
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження
04112, м. Київ, вул. Iвана Гонти, буд. 3-а
4. Код за ЄДРПОУ
41089111
5. Міжміський код та телефон, факс
044-206-38-10 044-206-38-10
6. Електронна поштова адреса
info@mgu.org.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлен-
ня про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформацій-
ній базі даних Комісії 28.02.2018

(дата)
2. Повідомлення 
опубліковано у* 28.02.2018

(номер та найменування 
офіційного друкованого 

видання)

(дата)

3. Повідомлення 
розміщено на сторінці

https://mgu.org.ua/
board-ua.html

в мережі 
Інтернет 28.02.2018

(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата 
вчинення 

дії

Зміни 
(призначено, 

звільнено, обрано 
або припинено 
повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної 

особи

Паспортні дані фізичної особи 
або ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в 
статутному капіталі 

емітента (у відсотках)

1 2 3 4 5 6
28.02.2018 набуто повноважень член 

наглядової 
ради

Мар`євич Костянтин Михайлович СМ 735499
23.08.2005 Барське РВ УМВС 
України у Вiнницькiй областi

0.000

Зміст інформації:
28 лютого 2018 року Мiнiстерство енергетики та вугiльної промисловостi України (Наказом №134 вiд 28.02.2018 р) призначило Наглядову раду нового 
незалежного оператора газотранспортної системи – ПАТ «Магiстральнi газопроводи України» на пiдставi рiшення Комiтету з призначення керiвникiв 
особливо важливих пiдприємств, до якого входять спостерiгачi вiд дипломатичних установ та мiжнародних фiнансових органiзацiй.
28.02.2018 набуто повноважень член 

наглядової 
ради

Аудiцкас Адомас Азуолас 23843225
15.12.2014

0.000

Зміст інформації:
28 лютого 2018 року Мiнiстерство енергетики та вугiльної промисловостi України (Наказом №134 вiд 28.02.2018 р) призначило Наглядову раду нового 
незалежного оператора газотранспортної системи – ПАТ «Магiстральнi газопроводи України» на пiдставi рiшення Комiтету з призначення керiвникiв 
особливо важливих пiдприємств, до якого входять спостерiгачi вiд дипломатичних установ та мiжнародних фiнансових органiзацiй.
28.02.2018 набуто повноважень член 

наглядової 
ради

Больц Вальтер AUT U0553495
19.10.2015

0.000

Зміст інформації:
28 лютого 2018 року Мiнiстерство енергетики та вугiльної промисловостi України (Наказом №134 вiд 28.02.2018 р) призначило 
Наглядову раду нового незалежного оператора газотранспортної системи – ПАТ «Магiстральнi газопроводи України» на пiдставi рiшення Комiтету з 
призначення керiвникiв особливо важливих пiдприємств, до якого входять спостерiгачi вiд дипломатичних установ та мiжнародних фiнансових 
органiзацiй.
28.02.2018 набуто повноважень член 

наглядової 
ради

Наулан Фабрiс FRA 11СT65482
12.10.2011

0.000

Зміст інформації:
28 лютого 2018 року Мiнiстерство енергетики та вугiльної промисловостi України (Наказом №134 вiд 28.02.2018 р) призначило 
Наглядову раду нового незалежного оператора газотранспортної системи – ПАТ «Магiстральнi газопроводи України» на пiдставi рiшення Комiтету з 
призначення керiвникiв особливо важливих пiдприємств, до якого входять спостерiгачi вiд дипломатичних установ та мiжнародних фiнансових 
органiзацiй.
28.02.2018 набуто повноважень член 

наглядової 
ради

Чадам Ян POL EJ4364945
27.08.2015

0.000

Зміст інформації:
28 лютого 2018 року Мiнiстерство енергетики та вугiльної промисловостi України (Наказом №134 вiд 28.02.2018 р) призначило 
Наглядову раду нового незалежного оператора газотранспортної системи – ПАТ «Магiстральнi газопроводи України» на пiдставi рiшення Комiтету з 
призначення керiвникiв особливо важливих пiдприємств, до якого входять спостерiгачi вiд дипломатичних установ та мiжнародних фiнансових 
органiзацiй.
28.02.2018 набуто повноважень член 

наглядової 
ради

Лучiнкiна Карiна GBR 523029762
09.03.2015

0.000

Зміст інформації:
28 лютого 2018 року Мiнiстерство енергетики та вугiльної промисловостi України (Наказом №134 вiд 28.02.2018 р) призначило Наглядову раду нового 
незалежного оператора газотранспортної системи – ПАТ «Магiстральнi газопроводи України» на пiдставi рiшення Комiтету з призначення керiвникiв 
особливо важливих пiдприємств, до якого входять спостерiгачi вiд дипломатичних установ та мiжнародних фiнансових органiзацiй.
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ПОВІДОмЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства
Повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМИОБЛЕНЕРГО»
місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, 40035, Сумська область, м. Суми, вул. Д. Коротченка (І. Сірка), 

буд. 7
Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМИОБЛЕНЕРГО» повідо-
мляє вас, що 05 квітня 2018 року о 10.00 годині за адресою: Україна, м. 
Суми, вул. Харківська, буд. 125 (приміщення їдальні адміністративно-
виробничого корпусу ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО») відбудуться річні загальні 
збори акціонерів ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних 
зборах відбудеться 05 квітня 2018 року з 08.30 год. до 09.30 год. за адре-
сою: Україна, м. Суми, вул. Харківська, буд. 125 (приміщення їдальні 
адміністративно-виробничого корпусу ПАТ «СУмИОБЛЕНЕРГО»).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних 
зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право 
на участь у річних загальних зборах, складеному станом на 24 годину за  
3 (три) робочих дні до дня проведення річних загальних зборів акціонерів, 
тобто на 24.00 год. 30.03.2018р.

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно надати паспорт, а 
представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти 
інтереси акціонерів на загальних зборах або інші документи, які посвідчу-
ють право представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з 
вимогами законодавства України. 

Представником акціонера на загальних зборах товариства може бути 
фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповно-
важена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів 
товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших 
акціонерів товариства на загальних зборах. Представником акціонера - фі-
зичної чи юридичної особи на загальних зборах товариства може бути інша 
фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представни-
ком акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа 
органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акці-
онер має право призначити свого представника постійно або на певний 
строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представни-
ка, повідомивши про це виконавчий орган товариства. Повідомлення акці-
онером відповідного органу товариства про призначення, заміну або від-
кликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів 
електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний доку-
ментообіг. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, 
видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадови-
ми особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися де-
позитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голо-
сування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її орга-
ном або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. 
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах товари-
ства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, по-
рядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти яко-
го) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних 
зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завдан-
ням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голо-
сування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних 
зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на 
право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм пред-
ставникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити сво-
го представника на загальних зборах товариства. Надання довіреності на 
право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі 
на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого 
представника.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних загаль-
них зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутнос-
ті в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу ак-
ціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також 
документів, що підтверджують повноваження представника на участь у річ-
них загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до річних загальних зборів, акціонери товариства ма-
ють можливість ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріа-
лами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення 
до 04 квітня 2018 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 10.00 год. до 
16.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: Україна, 
м. Суми, вул. І. Сірка, буд. 7, каб. 203. Відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з матеріалами (документами) зборів посадова особа – 

Душина В.М. (начальник групи з питань корпоративних прав).
05 квітня 2018 року ознайомлення акціонерів з матеріалами (докумен-

тами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, від-
бувається у місці проведення реєстрації для участі у річних загальних збо-
рах та у місці проведення річних загальних зборів акціонерів. 

З дня отримання даного повідомлення і до початку річних загальних 
зборів акціонери мають право надавати письмові запитання щодо питань, 
включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денно-
го загальних зборів. Товариство приймає відповідні письмові запитання за 
адресою: Україна, м. Суми, вул. І. Сірка, буд. 7, каб. 203. Товариство 
зобов’язане надавати письмову відповідь на письмове запитання акціоне-
ра щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів 
та порядку денного загальних зборів, протягом 3 (трьох) робочих днів з дня 
отримання відповідного письмового запитання (але у будь-якому випадку 
до дати проведення загальних зборів) шляхом направлення такої письмо-
вої відповіді простим листом на адресу акціонера, зазначену у відповідно-
му письмовому запитанні. Товариство може надати одну загальну відпо-
відь на всі запитання однакового змісту шляхом розміщення такої відповіді 
на власному веб-сайті товариства. 

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів товариства, а також щодо 
нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може пе-
ревищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не 
пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів то-
вариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж 
за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо вклю-
чення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні 
проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядо-
вої ради товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонова-
ний кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що канди-
дат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного 
директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів това-
риства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (наймену-
вання) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних 
йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також 
кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропону-
ється цим акціонером до складу органів товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а 
також інформація, зазначена в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні 
товариства»: http://www.soe.com.ua.

Станом на 22.02.2018р. (на дату складання переліку осіб, яким надси-
лається повідомлення про проведення річних загальних зборів) загальна 
кількість простих іменних акцій ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» становить  
177 125 496 шт., кількість голосуючих акцій - 174 788 159 шт.

Проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів:
1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів 

ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» та прийняття рішення про припинення їх повно-
важень.

2. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів  
ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних збо-
рів акціонерів ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».

4. Звіт Правління ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-
господарської діяльності ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» у 2014-2017 роках та 
прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.

5. Звіт Наглядової ради ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2014-
2017 роках та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного 
звіту.

6. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» за 2014-
2017 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.

7. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «СУМИ-
ОБЛЕНЕРГО» за 2014 рік.

8. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «СУМИ-
ОБЛЕНЕРГО» за 2015 рік.

9. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «СУМИ-
ОБЛЕНЕРГО» за 2016 рік.

10. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «СУМИ-
ОБЛЕНЕРГО» за 2017 рік.

11. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» за результата-
ми роботи у 2014 році.

12. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» за результата-
ми роботи у 2015 році.

13. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» за результата-
ми роботи у 2016 році.

14. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» за результата-
ми роботи у 2017 році.

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СУмИОБЛЕНЕРГО»
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Приватне акціонерне товариство «Буська ПмК-183»(код ЄДРПОУ 
01036974, місцезнаходження: Україна, 80500, Львівська область, місто 
Буськ, вул. Львівська,75)повідомляє, що річні загальні збори акціонерів 
ПрАТ «Буська ПМК-183» відбудуться 04 квітня 2018 року за адресою: 
Львівська область, місто Буськ, вул. Львівська,75 (адмінкорпус,  
1-ий поверх, кабінет №2). Початок зборів об 09.00 год.Реєстрація акціоне-
рів та їх уповноважених представників буде здійснюватися 04 квітня 2018 
року з 8.00 до 8.45 год. за місцем проведення загальних зборів акціонерів.
Дата складанняперелікуакціонерів, якімають право на участь у загальнихз-
борах: 24.00 год. 30 березня 2018 року.

Перелік питань, 
що виносяться на голосування  

(Проект порядку денного зборів):
1.Про обрання членів Лічильної комісії зборів. 2.Про обрання Голо-

ви та Секретаря загальних зборів. 3.Затвердження порядку проведен-
ня загальних зборів.4.ЗатвердженнярічногозвітуТовариства за 2017 
рік. 5. ЗвітНаглядової ради Товариства за 2017 рік. 6.Про припинення 
Приватного акціонерного товариства «Буська ПМК-183» шляхом його 
реорганізації (перетворення) в Товариство з додатковою відповідаль-
ністю «Буська ПМК-183». 7.Про порядок і умови здійснення реорганіза-
ції Приватного акціонерного товариства «Буська ПМК-183» шляхом 
перетворення в Товариство з додатковою відповідальністю «Буська 
ПМК-183». 8.Про обрання комісії з припинення Приватного акціонерно-
го товариства «Буська ПМК-183», визначення її повноважень та поряд-
ку роботи. 9.Про порядок та умови обміну акцій Приватного акціонер-
ного товариства «Буська ПМК-183» на частки у створюваному 
товаристві з додатковою відповідальністю «Буська ПМК-183». 10.Про 
оцінку та умови викупу акцій у акціонерів Приватного акціонерного то-
вариства «Буська ПМК-183». 11.Про розгляд вимог кредиторів у зв’язку 
із реорганізацією Приватного акціонерного товариства«БуськаПМК-
183» шляхом перетворення в Товариство з додатковою відповідальніс-
тю «Буська ПМК-183».

Акціонери (їх уповноважені представники) можуть ознайомитись з до-
кументами, що стосуються підготовки загальних зборів акціонерів та по-
рядку денного за адресою: Львівська область, місто Буськ, 
вул.  Львівська,75телефон для довідок 067-6743723. Адреса веб-сайту, на 

якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, 
включених до проекту порядку денного: http://buska-pmk.ucoz.net/.

Для участі у Зборах при собі необхідно мати:- акціонерам - паспорт або 
інший документ, що посвідчує особу, а також документи, які підтверджують 
повноваження керівника юридичної особи - акціонера Товариства; - пред-
ставникам акціонерів - паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та 
засвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність на право 
участі та голосування на Зборах.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності за 2017 рік 

(у тис грн.)

Найменування показника 2017 рік
звітний попередній

Усього активів 1297,2 958,6
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

1057,8 958,6

Запаси 0,7 0
Сумарна дебіторська 
заборгованість

189,0 0

Гроші та їх еквіваленти 28,1 0
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-392.7 -370,4

Власний капітал 1311,5 1311,5
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

17,5 17,5

Дострокові фінансові інвестиції 0 0
Поточнізобов'язання і забезпечення 2,9 0
Чистийфінансовий результат: прибуток 
(збиток)

22,2 0

Середньорічна кількість простих акцій 
(шт.)

16675 16675

Чистийприбуток (збиток) на одну 
простуакцію (грн)

0 0

Наглядова рада ПрАТ «Буська ПмК-183»

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БУСьКА ПмК-183»

15. Внесення змін до статуту ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».
16. Внесення змін до положень, що регламентують діяльність органів 

управління та контролю ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».
17. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) 

Голови і членів Правління ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».
18. Обрання членів Правління ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».
19. Обрання Голови Правління ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».

20. Про внесення змін до організаційної структури ПАТ «СУМИОБЛ-
ЕНЕРГО».

21. Затвердження (схвалення, погодження) рішень Наглядової ради  
ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО», прийнятих в період з 01.05.2016р. до 03.04.2018р.

22. Затвердження (схвалення, погодження) дій, правочинів та докумен-
тів, які були здійснені, оформлені та підписані від імені ПАТ «СУМИОБЛЕ-
НЕРГО» в період з 25.07.2016р. до 03.04.2018р.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «СУмИОБЛЕНЕРГО» (тис. грн.)

(інформацію наведено у відповідності до п. 6 Додатку 46 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого 
рішенням НКЦПФР від 03.12.2013р. №2826)

Найменування показника період
2017р. 2016р. 2015р. 2014р. 2013р.

Усього активів 1 233 994 1 018 206 947 725 801 515 729 210
Основні засоби (за залишко-
вою вартістю)

792 335 730 210 583 376 560 648 564 953

Запаси 18 624 28 847 18 748 23 556 18 780
Сумарна дебіторська 
заборгованість

316 084 199 880 219 857 181 095 109 075

Гроші та їх еквіваленти 100 710 21 768 93 985 8 252 10 929
Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток)

583 830 366 831 332 500 297 854 253 941

Власний капітал 903 727 750 294 716 334 682 721 639 329
Зареєстрований (пайовий/
статутний) капітал*

92 776 92 776 92 776 92 776 92 776

Довгострокові зобов’язання і 
забезпечення

170 - - - 7 434

Поточні зобов’язання і 
забезпечення

330 097 267 912 231 391 118 794 82 447

Чистий фінансовий резуль-
тат: прибуток (збиток)

159 121 45 433 60 985 49 915 86 760

Середньорічна кількість акцій 
(шт.)

177 125 496  177 125 496 177 125 496 177 125 496 177 125 496

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

0,90 0,26 0,34 0,28 0,49

*Показник скориговано з урахуванням вимог МСФЗ (IAS) 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції»
Телефони для довідок: (0542) 659203, (0542)659503.

ПАТ «СУмИОБЛЕНЕРГО»
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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 товариство «Тернопiльський молокозавод». 2. Код за ЄДРПОУ 
30356917. 3. Місцезнаходження: 46010, м.Тернопiль, вул. Лозовецька, 28. 
4. Міжміський код, телефон та факс: (0352) 56-12-01 (0352) 56-12-01. 
5. Електронна поштова адреса: ter_moloko@reyestr.com.ua. 6. Адреса сто-
рінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації: molokija.com. 7. Вид особливої інформації: Відомості 
про зміну складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення: 
Загальними зборами акцiонерiв 28.02.2018 (протокол №1) прийнято рі-

шення припинити повноваження:
- голови наглядової ради Кушнiра Вiктора Васильовича. Володiє част-

кою в статутному капiталi 0.7498 вiдсоткiв. Фiзична особа перебувала на 
посадi 1 рiк;

- члена наглядової ради Ковальчука Валерiя Володимировича. Володiє 
часткою в статутному капiталi 9.9500 вiдсоткiв. Фiзична особа перебувала 
на посадi 1 рiк;

- члена Наглядової ради Ковальчук Ольги Михайлiвни. Володiє часткою 
в статутному капiталi 4.4019 вiдсоткiв. Фiзична особа перебувала на посадi 
1 рiк;

- члена наглядової ради Гуйди Вячеслва Миколайовича. Володiє част-
кою в статутному капiталi 2.3800 вiдсоткiв. Фiзична особа перебувала на 
посадi 1 рiк;

- члена Наглядової ради Редька Василя Олександровича. Володiє част-
кою в статутному капiталi 0.5872 вiдсоткiв. Фiзична особа перебувала на 
посадi 1 рiк;

– Голови правлiння Ковальчука Вiталiя Володимировича. Володiє част-
кою в статутному капiталi 34.3047 вiдсоткiв. Фiзична особа перебувала на 
посадi 1 рiк;

– члена правлiння Барановського Сергiя Степановича. Володiє часткою 
в статутному капiталi 34.1609 вiдсоткiв. Фiзична особа перебувала на 
посадi 1 рiк;

- члена правлiння Величка Володимира Богдановича. Володiє часткою 
в статутному капiталi 9.95 вiдсоткiв. Фiзична особа перебувала на посадi 
1 рiк;

- члена правлiння Солтиса Вiктора Петровича. Часткою в статутному 
капiталi Товариства не володiє. Фiзична особа перебувала на посадi 1 рiк;

- члена правлiння Демчика Степана Сергiйовича. Часткою в статутному 
капiталi Товариства не володiє. Фiзична особа перебувала на посадi 1 рiк;

- голови ревiзiйної комiсiї Вакуленка Олега Дмитровича. Часткою в ста-
тутному капiталi Товариства не володiє. Фiзична особа перебувала на 
посадi 1 рiк;

- члена ревiзiйної комiсiї Дзьоби Андрiя Петровича. Часткою в статут-
ному капiталi Товариства не володiє. Фiзична особа перебувала на посадi 
1 рiк;

- члена ревiзiйної комiсiї Гiсь Володимира Ярославовича. Часткою в 
статутному капiталi Товариства не володiє. Фiзична особа перебувала на 
посадi 1 рiк;

Загальними зборами акцiонерiв 28.02.2018 (протокол №1) прийнято 
рiшення обрати терміном на 3 роки:

- на посаду члена наглядової ради - голови компанiї «Молокiя» акцiонера 
Ковальчука Вiталiя Володимировича. Володiє часткою в статутному 

капiталi 34.3047 вiдсоткiв. Фiзична особа протягом останнiх 5 рокiв обiймала 
посади: голова правлiння Товариства;

- на посаду члена наглядової ради акцiонера Барановського Сергiя Сте-
пановича. Володiє часткою в статутному капiталi 34.1609 вiдсоткiв. Фiзична 
особа протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади:перший заступник голови 
правлiння Товариства;

- на посаду члена наглядової ради акцiонера Величка Володимира Бог-
дановича. Володiє часткою в статутному капiталi 9.9500 вiдсоткiв. Фiзична 
особа протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: начальник вiддiлу 
логiстики, заступник голови правлiння iз загальних питань в Товариствi;

- на посаду члена наглядової ради акцiонера Ковальчука Валерiя Воло-
димировича . Володiє часткою в статутному капiталi 9.9500 вiдсоткiв. 
Фiзична особа протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: начальник служ-
би пiдготовки продаж начальник служби iновацiй в Товариствi;

- на посаду члена наглядової ради акцiонера Глащенкова Володимира 
Олександровича. Володiє часткою в статутному капiталi 0.0803 вiдсоткiв. 
Фiзична особа протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади:керуючий парт-
нер ТОВ «Ейч.Дi.Партнерз»;

- на посаду голови правлiння Солтиса Вiктора Петровича. Часткою в 
статутному капiталi Товариства не володiє. Фiзична особа протягом 
останнiх 5 рокiв обiймала посади: начальник ревiзiйно-аудиторського 
вiддiлу, директор фiнансовий в Товариствi;

- на посаду члена правлiння Петрашко Iнну Миколаївну. Часткою в ста-
тутному капiталi Товариства не володiє. Фiзична особа протягом останнiх  
5 рокiв обiймала посади: начальник служби безпечностi та якостi в 
Товариствi;

- на посаду члена правлiння Волошина Юрiя Володимировича. Часткою 
в статутному капiталi Товариства не володiє. Фiзична особа протягом 
останнiх 5 рокiв обiймала посади: директор з розвитку в Товариствi;

- на посаду члена правлiння Павлусь Ольгу Михайлiвну. Володiє част-
кою в статутному капiталi 0,5 вiдсоткiв. Фiзична особа протягом останнiх  
5 рокiв обiймала посади:головний бухгалтер в Товариствi;

- на посаду члена правлiння Демчика Степана Сергiйовича. Часткою в 
статутному капiталi Товариства не володiє. Фiзична особа протягом 
останнiх 5 рокiв обiймала посади: директор фiлiї «Київ-молоко» , директор 
з продаж в Товариствi;

- на посаду голови ревiзiйної комiсiї Ковальчук Ольгу Михайлiвну. 
Володiє часткою в статутному капiталi 4.4019 вiдсоткiв. Фiзична особа про-
тягом останнiх 5 рокiв обiймала посади начальник фiнансово-аудиторської 
служби, головний аудитор в Товариствi;

- на посаду члена ревiзiйної комiсiї Дзьобу Андрiя Петровича. Часткою 
в статутному капiталi Товариства не володiє. Фiзична особа протягом 
останнiх 5 рокiв обiймала посади: ревiзор фiнансового вiддiлу , аудитор 
вiддiлу внутрiшнього контролю , аудитор ревiзiйного вiддiлу в 
Товариствi;

- на посаду члена ревiзiйної комiсiї Годлевського Михайла Вiкторовича. 
Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Фiзична особа про-
тягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: керiвник ТОВ «Фiн-експерт». 

В усіх вказаних осіб, повноваження яких припинено та обраних на по-
саду, відсутня непогашенаї судимість за корисливi та посадовi злочини. 
Згоди на розкриття паспортних даних, вказаними особами не надано. 

III. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством.

Голова правлiння  Солтис В.П.  01.03.2018

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТЕРНОПIЛьСьКИЙ мОЛОКОЗАВОД»

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

емітента
I. Загальні відомості: 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТ-

НЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРНОПIЛьСьКИЙ 
мОЛОКОЗАВОД». 2. Код за ЄДРПОУ 30356917. 3. Місцезнахо-
дження: 46010, м.Тернопiль, вул. Лозовецька, 28. 4. Міжміський код, теле-
фон та факс: (0352) 56-12-01 (0352) 56-12-01. 5. Електронна поштова адре-
са: ter_moloko@reyestr.com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для розкриття інформації: molokija.
com. 7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про 
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

II. Текст повідомлення: 
28 лютого 2018 р. на загальних зборах акцiонерiв прийняте рiшення 

(протокол № 1 вiд 28.02.2018 р.) про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш 
як одного року з дати прийняття такого рiшення, а саме: з 28.02.2018 р. 
надати Головi правлiння Товариства - повноваження на укладення 

правочинiв : вiдчуження будь-якого рухомого чи нерухомого майна (в т.ч. 
шляхом застави, продажу, обмiну, дарування та iн.), оренди, купiвлi-
продажу, поручительства по зобов'язаннях третiх осiб (в т.ч. майнового), 
кредитних договорiв, договорiв про надання банкiвської гарантiї, про 
вiдкриття акредитивiв з банкiвськими установами i т.п., на умовах, визна-
чених самостiйно, на власний розсуд. Гранична вартiсть таких правочинiв 
не може перевищувати 116234 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 464937 тис грн. 
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 
25 вiдсоткiв. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 373637235 шт. Кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у чергових загальних збо-
рах акцiонерiв – 369482640 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосу-
вали «за» прийняття рiшення - 369279073 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що проголосували «проти» прийняття рiшення – 0 (Нуль) шт.

III. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством.

Голова правлiння  Солтис В.П.  01.03.2018
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ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТИСмЕНИцЯ-РИБА» (код ЄДРПОУ 25066477)

місцезнахоження : 77408, Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н., 
с.Хом’яківка, вул. молодіжна, буд. 2.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТИСМЕНИЦЯ-РИБА», (нада-
лі Товариство), повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акці-
онерів Товариства, які відбудуться о 11:00 годині 04 квітня 2018 року за 
адресою: Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н., с. Хом’яківка, 
вул. молодіжна, буд. 2 (зал засідань, 2-й поверх).

Реєстрацію акціонерів здійснюється за місцем проведення зборів з 
09:45 до 10:45 години. Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно 
мати документ, що засвідчує особу (паспорт), а представникам акціоне-
рів  – паспорт і довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – 24 година 29 березня 2018 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1.Обрання лічильної комісії і прийняття рішення про припинення їх по-

вноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів ак-

ціонерів .
3. Обрання голови та секретаря Загальних зборів.
4. Розгляд звіту Директора Товариства за 2017 рік та затвердження за-

ходів за результатами його розгляду.
5. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2017 рік та затверджен-

ня заходів за результатами його розгляду.
6. Розгляд та затвердження звіту, висновків Ревізора за 2017 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками діяльності у 

2017 році.
9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, 

звіту Директора, звіту Ревізора.
10. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за 

результатами його розгляду.
11. Прийняття рішення про вчинення значного правочину.

Основні показники фінансово-господарської діяльності, тис.грн.

Найменування показника Період Найменування показника Період
Звітний Попередній Звітний Попередній

Усього активів 1949,4 2075,5 Статутний капітал 435,3 435,3
Основні засоби 229,8 291,9 Довгострокові зобов'язання 5,4
Довгострокові фінансові інвестиції - - Поточні зобов'язання 2051,4 1326,3
Запаси 1357,3 1355,8 Чистий прибуток (збиток) (845,8) (585,0)
Сумарна дебіторська заборгованість 102,9 167,5 Середньорічна кількість акцій (шт.) 1741360 1741360
Грошові кошти та їх еквіваленти 22,3 1,1 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Нерозподілений прибуток (збиток) (1131,6) (285,8) Загальна сума коштів, витрачених на викуп влас них акцій протягом періоду - -
Власний капітал (102,0) 743,8 Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 2

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийнят-
тя рішень з питань порядку денного Загальних зборів за місцезнаходженням 
Товариства: 77408, вул. Молодіжна, 2, с. Хом’яківка, Тисменицький р-н, Івано-
Франківська обл.,2 поверх, зал засідань до дати скликання (проведення) річ-
них зборів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 09.00 до 13.00.,а в день прове-
дення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Крім того, інформація з 
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Тисмениця-риба» та інша інформація 
відповідно до вимог законодавства розміщена на власному веб-сайті Товари-
ства – 25066477.smida.gov.ua. Посадова особа, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами – Директор Фрич Василь Іванович. За 
детальною інформацією звертатися за тел. (068) 512 66 45.

У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціо-
нерне товариство до початку Загальних Зборів зобов’язане надавати письмові 
відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту 
порядку денного Загальних Зборів та порядку денного Загальних Зборів до дати 
проведення Загальних зборів, які надійшли на адресу Товариства.

У відповідності до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства» 
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 кількіс-
ного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 
днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу 
органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загаль-
них зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку 
денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 

Для участі у Загальних Зборах акціонерів акціонеру, або його представ-
нику, при собі необхідно мати: документ, що посвідчує особу (паспорт); до-
віреність на право участі у загальних зборах (для представників юридичних 
і фізичних осіб).

Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах Товари-
ства 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 представ-
ник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосуван-
ня. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник ви-
рішує всі питання щодо голосування на Загальних Зборах на свій розсуд.

Наглядова рада ПрАТ «Тисмениця-Риба».

Приватне акціонерне товариство «Вінницький завод «Металіст» (код 
ЄДРПОУ 02968711, місцезнаходження: 21000, м.Вiнниця, вул.Ватутіна, 17) 

Повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів,які від-
будуться 11 квітня 2018 року о 10:00 годині за адресою місцезнаходжен-
ня: 21000, м.Вiнниця, вул.Ватутіна, 17, приміщення адмінбудинку, акто-
вий зал №1. 

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах: з 09:00 до 09:45 год. у день та за місцем проведення зборів. 

Дата складання переліку акціонерів,які мають право на участь у загаль-
них зборах – на 24 годину 04 квітня 2018 року, у порядку, встановленому 
законодавством про депозитарну систему України.

Особам, які представляють повноваження акціонерів мати документ, 
оформлений відповідно до чинного законодавства України. 

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

1.Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ «Він-
ницький завод «Металіст» (далі – Товариство), прийняття рішення про при-
пинення їх повноважень. 

2. Затвердження порядку проведення та регламенту роботи чергових за-
гальних зборів акціонерів Товариства. 

3. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності То-
вариства за 2017р. та перспективи діяльності на 2018 рік. Прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту директора Товариства. 

4. Звіт Ревізійної комісії за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

5. Звіт Наглядової ради за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Наглядової ради. 

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 р. 
7. Перерозподіл прибутку від фінансово-господарської діяльності за 

2017 р. Про порядок планового розподілу прибутків за 2018 рік. Про порядок 
виплати дивідендів за результатами роботи в 2017 р.

8.Про надання повноважень директору за згодою Наглядової ради на 
управління і відчуження нерухомого майна та основних засобів Товариства. 

Акціонери до проведення чергових загальних зборів за письмовим за-
питом мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного та проектами рішень з питань 
порядку денного, під час підготовки до чергових загальних зборів з 07 бе-
резня 2017 року, в робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 10.00 до 12.00 за 
адресою місцезнаходження товариства: 21000, м.Вінниця, вул.Ватутіна, 17, 
кабінет №3 «бухгалтерія», а в день проведення чергових загальних зборів – 
у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці їх 
проведення (актовий зал №1).

Посадова особа товариства,відповідальна за порядок ознайомлення 
 акціонерів з документами – директор Чиж Анатолій Олександрович.Теле-
фон для довідок (0432)271720.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного цих загальних зборів Товариства розміщена на 
веб-сайті Товариства за адресою : http://vinmetall.com.ua. 

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

Найменування показника  період
звітний попередній

Усього активів 1857 2528
Основні засоби 1254 2170
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 192 204
Сумарна дебіторська заборгованість 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 0

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИцьКИЙ ЗАВОД «мЕТАЛІСТ» 
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Нерозподілений прибуток -1764 -1063
Власний капітал 1406 2106
Статутний капітал 1348 1348
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 451 422
Чистий прибуток (збиток) -701 -307
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5394000 5394000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

8 6

Наглядова рада ПрАТ
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомлен-

ні : директор ПрАТ «Вінницький завод «Металіст»
Чиж Анатолій Олександрович  01.03.2018 р.

ШАНОВНІ АКцІОНЕРИ!
Приватне акціонерне товариство «ТРК «ЄВРОСТУДІЯ» (надалі – «Това-

риство»), код за ЄДРПОУ 24161825, місце знаходження якого: 
87500,Україна, Донецька обл., м. маріуполь, пр. Леніна, 68, 8-й поверх, 
офіс ПрАТ «ТРК «ЄВРОСТУДІЯ» повідомляє, що чергові загальні збори 
акціонерів та їх уповноважених представників відбудуться «13» квітня 
2018 року о 15:00 годині за адресою: 87500,Україна, Донецька обл., 
м. маріуполь, пр. Леніна, 68, 8-й поверх, офіс ПрАТ «ТРК «ЄВРОСТУ-
ДІЯ». Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде здійснюва-
тись за місцем проведення зборів у день їх проведення - «13» квітня 
2018 року, час початку реєстрації о 14 год.00 хв., час закінчення реєстрації 
о 14 год. 50 хв. Дата складання переліку акціонерів, які мають право брати 
участь у загальних зборах, 13.04.2018 - перелік буде складено станом на 
24:00 год. «06» квітня 2018р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ
1. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства. Визна-

чення порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування
2. Обрання членів лічильної комісії та затвердження складу лічильної 

комісії.
3. Звіт керівництва про результати фінансово-господарської діяльності 

ПрАТ «ТРК «ЄВРОСТУДІЯ» за 2017 рік та прийняття рішення за результа-
тами розгляду звіту.

4. Затвердження річної фінансової звітності (річного балансу та річного 
звіту) за 2017 рік.

5. Затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.
6. Розподіл прибутків та збитків Товариства з урахуванням вимог, перед-

бачених діючим законодавством України. Затвердження розміру річних ди-
відендів та порядку їх виплати.

7. Внесення змін до адреси місцезнаходження Товариства у зв’язку з 
Рішенням Маріупольської міської ради Донецької області.

8. Приведення Статуту Товариства у відповідність до положень чинного 
законодавства шляхом викладення його у новій редакції.

9. Про доповнення та затвердження нових видів діяльності Товари-
ства.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 384.6 384.3
Основні засоби 58.9 68.6
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 16.9 16.9

Сумарна дебіторська заборгованість 122.2 117.5
Грошові кошти та еквіваленті 136.4 131.1
Нерозподілений прибуток (21.8) (36.6)
Власний капітал 184.3 169.5
Статутний капітал 76.0 76.0
Довгострокові зобов’ язання - -
Поточні зобов’ язання 22.0 19.2
Чистий прибуток (збиток) 14.8 23.1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 200 200
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій

- -

Чисельність працівників на кінець звітного 
періоду

4 4

Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно надати документ, 
що посвідчує особу, а уповноваженим представникам акціонерів (фізичних 
та /або юридичних осіб)- документ, що посвідчує особу та належним чином 
оформлену довіреність на право участі та голосування на річних загальних 
зборах Товариства. Акціонери та їх уповноважені представники мають пра-
во ознайомитись з переліком документів, необхідних для прийняття рішень 
з питань порядку денного чергових загальних зборів Товариства за адре-
сою: 87500,Україна, Донецька обл., м. маріуполь, пр. Леніна, 68,  
8- й поверх, офіс ПрАТ «ТРК «ЄВРОСТУДІЯ» у робочі дні тижня, а вдень 
проведення чергових загальних зборів Товариства- за місцем їх проведен-
ня, також на веб-сайті Товариства mariupolfm.com.ua можна ознайоми-
тись з проектом рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з 
відповідними документами – Остапенко Н. М.

Пропозиції акціонерів щодо внесення змін та доповнень до порядку 
денного чергових загальних зборів можуть бути надані у порядку, перед-
баченому Законом України «Про акціонерні товариства», в письмовому ви-
гляді, в тому числі шляхом надіслання рекомендованого поштового від-
правлення на наступну адресу: 87500,Україна, Донецька обл., 
м.  маріуполь, пр. Леніна, 68 ПрАТ «ТРК«ЄВРОСТУДІЯ», але не пізніше 
ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення чергових загальних зборів. 
Довідки за телефоном (0629) 52-70-25.

Достовірність вищезазначеної інформації підтверджую.
Директор
ПрАТ «ТЕЛЕРАДІОКОмПАНІЯ «ЄВРОСТУДІЯ»     С. В. Безчотнікова

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРК «ЄВРОСТУДІЯ» 

ПОВІДОмЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації про емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЄВРОСТУДІЯ»
2. Код за ЄДРПОУ: 24161825
3. Місцезнаходження: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Ле-

ніна, 68, 8-й поверх
4. Міжміський код, телефон та факс: (0629)52-70-25, (0629) 52-80-25
5. Електронна поштова адреса:eurostudio1@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет: mariupolfm.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення

Головний бухгалтер, Омельченко Лариса Анатоліївна (особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних), згідно наказу № 2 від 

02.03.2018р. припиняє свої повноваження. Часткою у статутному капі-
талі не володіє. Обіймала посаду протягом 8 років. Особа непогаше-
ної судимості за посадові та корисливі злочини немає.

Призначено на посаду головного бухгалтера Остапенко Наталію 
Миколаївну, наказ № 2 від 02.03.2018р.(особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних) на необмежений термін. Останні 5 років 
обій мала посаду: бухгалтера, головного бухгалтера, фінансового ди-
ректора. Часткою у статутному капіталі не володіє. Особа непогаше-
ної судимості за посадові та корисливі злочини немає.

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

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

Директор  С. В. Безчотнікова
підпис                                          02.03.2018р.

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕЛЕРАДІОКОмПАНІЯ «ЄВРОСТУДІЯ»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Публічне акціонерне товариство «Науково-технічний комплекс 
«Електронприлад»

Повідомлення про проведення загальних зборів
(код за ЄДРПОУ: 14312134)

Затверджено Наглядовою радою ПАТ «НТК»Електронприлад» Про-
токол №2-2018 від 22.02.2018р.

До уваги акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Науково-технічний комплекс 

«Електронприлад» (далі – Товариство) 
(код ЄДРПОУ 14312134), місцезнаходження товариства: Україна, 

04116, м. Київ, вул. Ванди Василевської, 27/29.
Повідомляємо Вас про проведення річних загальних зборів 

Публічного акціонерного товариства «Науково-технічний комплекс 
«Електронприлад»!

Місце проведення річних загальних зборів: Україна, м. Київ, вул. Ванди 
Василевської, 27/29 у приміщенні конференц-залу (кімната № 1а). Дата 
та час відкриття (проведення) річних загальних зборів: 14 квітня 2018 року, 
об 11-й годині 30 хвилин. Місце реєстрації учасників річних загальних збо-
рів, дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників 
акціонерів) для участі у річних загальних зборах: Україна, м. Київ, вул. Ван-
ди Василевської, 27/29 у фойє приміщення конференц-залу, 14 квітня 
2018  року, з 09 години 00 хвилин до 11 години 00 хвилин. Дата складення 
переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, 
10  квітня 2018 року (станом на 24 годину).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів та прийнят-

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

зборів Товариства.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році та прий-

няття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської 

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

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

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами ді-

яльності Товариства у 2017 році, в тому числі затвердження розміру річ-
них дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, від-
повідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 
2017 році.

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

9. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2019 рік.
10. Затвердження Положення про принципи формування Наглядової 

ради Товариства.
11. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради 

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

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

тя рішення про припинення їх повноважень.
1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства у складі:
1) Муляр Галина Віталіївна – голова лічильної комісії 2) Романенко Ірина 

Євгеніївна – член лічильної комісії 3) Знаєшева Маргарита Олександрівна – 
член лічильної комісії 4) Грачова Наталія Анатоліївна – член лічильної комі-
сії 5) Шевченко Вікторія Володимирівна – член лічильної комісії.

2. Припинити повноваження членів лічильної комісії річних загальних зборів 
Товариства після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.

2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних 
зборів Товариства. 

Звіт голови Виконавчого органу Товариства – до 20 хв. Звіт Наглядової 
ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді з питань порядку денного – до 10 хв. 
Виступи з питань порядку денного – до 3 хв. Повторні виступи – до 2 хв. 
Відповіді на запитання – до 3 хв. Зауваження по процедурі ведення зборів – 
до 2 хв. Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому ви-
гляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної 
особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

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

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлете-
нями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний 
проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питан-

ня та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер 
відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

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

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

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

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

підрахунку голосів.
Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру 

(його представнику) під час його реєстрації для участі в річних загальних 
зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою акціонерного то-
вариства.

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

Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році.
4. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської 

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

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

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

Проект рішення № 1: Взяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії 
Товариства про роботу за 2017 рік.

Проект рішення № 2: У зв’язку з відсутністю звіту та висновків Ревізій-
ної комісії Товариства – зняти питання з розгляду.

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

урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «АФ ПФК 
Аудит-фінанси» умовно-позитивної думки під час проведення аудиту фінан-
сової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товари-
ства у 2017 році.

Проект рішення № 3: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами ді-

яльності Товариства у 2017 році, в тому числі затвердження розміру річ-
них дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, від-
повідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 
2017 році.

Проект № 1 рішення: Розподілити чистий прибуток, отриманий Товари-
ством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році, з 
урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної влас-
ності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового 
нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату ди-
відендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році 
господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права 
держави», наступним чином:

- 75 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства; - 5 % - на попов-
нення резервного капіталу Товариства; - 10 % - на поповнення фонду тех-
нічного переоснащення Товариства; - 10 % - на поповнення фонду прове-
дення ініціативних науково-дослідних робіт та розвитку науково-технічної 
бази (фонд розвитку науково-технічної бази) відповідно до фінансового 
плану Товариства.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи 
Товариства за 2017 рік у розмірі - 11998,5 тис. грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосе-
редньо акціонерам.

Проект № 2 рішення: Розподілити чистий прибуток, отриманий Товари-
ством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році, з 
урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної влас-
ності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового 
нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату ди-
відендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році 
господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права 
держави», наступним чином:- 50 % - на виплату дивідендів акціонерам То-
вариства; - 5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства; - 15 % - на 
поповнення фонду технічного переоснащення Товариства; - 30 % - на 
попов нення фонду проведення ініціативних науково-дослідних робіт та роз-
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витку науково-технічної бази (фонд розвитку науково-технічної бази) відпо-
відно до фінансового плану Товариства.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи 
Товариства за 2017 рік у розмірі – 7999,0 тис.грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосе-
редньо акціонерам.

Проект № 3 рішення: Розподілити чистий прибуток, отриманий Товари-
ством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році, з ураху-
ванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та 
постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу 
відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за ре-
зультатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році господарських това-
риств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним 
чином:- 30 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства; - 5 % - на поповнен-
ня резервного капіталу Товариства; - 20 % - на поповнення фонду технічного 
переоснащення Товариства; - 45% - на поповнення фонду проведення ініціа-
тивних науково-дослідних робіт та розвитку науково-технічної бази (фонд роз-
витку науково-технічної бази) відповідно до фінансового плану Товариства.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи 
Товариства за 2017 рік у розмірі – 4799,4 тис. грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосе-
редньо акціонерам.

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

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

2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товари-
ства у новій редакції.

3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передо-
ручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну ре-
єстрацію нової редакції Статуту Товариства.

4. Передбачити, що повноваження членів Наглядової ради та Виконав-
чого органу, обраних до моменту реєстрації цього Статуту Товариства в 
новій редакції є чинними, та такі особи вважаються обраними з моменту їх 
обрання на строк, визначений у Статуті Товариства, що затверджений рі-
шенням цих загальних зборів.

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

ковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.
10. Затвердження Положення про принципи формування Наглядової 

ради Товариства.
Затвердити положення про принципи формування Наглядової ради.
11. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради 

Товариства.
Проект № 1 рішення: Затвердити Положення про винагороду членів 

Наглядової ради Товариства
Проект № 2 рішення: Зняти питання з розгляду
12. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління То-

вариства.
Проект № 1 рішення: Затвердити Кодекс корпоративного управління 

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

денного річних загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомити-
ся з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення 
річних загальних зборів у робочі дні (понеділок - середа), з 8 години 00 хви-
лин до 17 години 00 хвилин (обідня перерва з 12 години 30 хвилин до  
13 години 30 хвилин), за адресою: м. Київ, вул. Ванди Василевської, 27/29, 
кім. № 2а для відвідувачів на прохідній Товариства, а в день проведення 
річних загальних зборів – за місцем їх проведення, за адресою: м. Київ, вул. 
Ванди Василевської, 27/29 у фойє приміщення конференц-залу.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є Савицька 
Олена Олексіївна.

Телефон для довідок: (044) 481-23-63, 481-23-57.
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 

проекту порядку денного розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: 
http://www.electronprylad.com.ua.

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

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

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення за-
гальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товари-
ства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Про-

позиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні 
містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів 
у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є 
запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про 
те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалеж-
ного директора.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради Това-
риства відповідно до частини другої статі 38 Закону України «Про акціонер-
ні товариства», обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного 
голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

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

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або біль-
ше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до 
проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядо-
вої ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагаєть-
ся, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо 
вона подана з дотриманням вимог статі 38 Закону України «Про акціонерні 
товариства».

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

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише 
шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих пи-
тань.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних 
зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власника-
ми 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у 
разі:

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

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

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

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

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

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні 
його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення 
загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити 
рішення про зобов'язання Товариства провести загальні збори з питання, у 
включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено 
акціонеру.

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

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

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

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

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

Повідомлення акціонером виконавчого органу Товариства про призна-
чення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за 
допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про 
електронний документообіг.
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Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана 
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими осо-
бами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитар-
ною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на 
загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою 
особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може міс-
тити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного за-
гальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно 
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 акціонерів на свій розсуд.

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

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

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних збо-

рах не виключає право участі у цих загальних зборах акціонера, який видав 
довіреність, замість свого представника.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «НТК «Електронприлад» (тис. грн) 

Найменування показника Період
2017 рік 2016 рік

Усього активів 220156 222786
Основні засоби (за залишковою вартістю) 172893 183039
Запаси 20696 21219
Сумарна дебіторська заборгованість 5513 5992
Гроші та їх еквіваленти 17351 6592
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 17848 8574
Власний капітал 176904 173206
Зареєстрований (статутний) капітал 6785 6785
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 2990 1
Поточні зобов'язання і забезпечення 40262 49579
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 15998 6724
Середньорічна кількість акцій (шт.) 27139600 27139600
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0,58947 0,24776

Шановний акціонер !
ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄмСТВО «САТУРН» (код ЄДРПОУ 14308747, місцезнаходження: 
проспект Леся Курбаса, буд. 2-Б, м. Київ, Україна, 03148) 

(надалі Товариство) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів від-
будуться 18 квітня 2018 року об 11:00 годині за адресою: м. Київ,  
пр-т Леся Курбаса, 2-Д (приміщення конференц-залу другий поверх 
головного корпусу)

Реєстрація акціонерів буде проводитись 18 квітня 2018 року з 10:00 год. 
до 10:45год.

Місце проведення реєстрації акціонерів: фойє конференц-залу 
ПрАТ «НВП «Сатурн».

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах акціонерів: на 24.00 годину 12 квітня 2018 р.

ПЕРЕЛІК ПИТАНь,  
ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загаль-
них зборів акціонерів ПрАТ «НВП «Сатурн» (про обрання 
голови,секретаря та членів лічильної комісії річних загальних зборів 
акціонерів, затвердження регламенту роботи річних загальних зборів 
акціонерів).

2. Розгляд висновків зовнішнього аудитора. Затвердження заходів 
за результатами висновків розгляду. Затвердження річного звіту то-
вариства за 2017 рік.

3. Розгляд звіту Правління ПрАТ «НВП «Сатурн» про результати 
фінансово-господарської діяльності за 2017 рік. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямків діяль-
ності Товариства на наступний рік. 

4. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 
підсумками роботи Товариства у 2017 році. 

5. Про виплату дивідендів (затвердження розміру річних дивіден-
дів).

6. Розгляд звіту Наглядової ради за підсумками роботи у 2017 році. 
Прийняття рішення за результатами розгляду звіту. 

7. Розгляд звіту Ревізійної комісії за підсумками роботи у 2017 році. 
Прийняття рішення за результатами розгляду звіту та висновків Реві-
зійної комісії Товариства.

8. Про використання ПрАТ «НВП «Сатурн» кредитних ліній, які на-
дають банки.

9. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
10. Припинення повноважень членів Наглядової ради товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження 

умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладаються з 
ними, встановлення винагороди, обрання особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради 
Товариства.

З матеріалами стосовно проведення річних загальних зборів акціонери 
можуть ознайомитись, починаючи з 18 березня 2018 року, звернувшись до 
Правління Товариства за місцезнаходженням Товариства по вівторках та 
четвергах з 10:00 до 11:30 години. В день проведення зборів, ознайомлен-
ня з документами відбувається в місці проведення загальних зборів. Поса-
довою особою Товариства, відповідальною за ознайомлення акціонерів, є 
перший заступник Голови правління ПрАТ «НВП «Сатурн» - Чміль Владис-
лав Володимирович. 

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства не пізніше 
ніж за 20 днів до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів Това-
риства в порядку, передбаченому чинним законодавством України (ст.38. 
ЗУ «Про акціонерні товариства»).

Контактна особа з питань підготовки до Зборів акціонерів: Полторацька 
Любов макарівна 

тел.: (044) 403-09-18, кімн. 64, 6-ий поверх інженерного корпусу.
З проектами рішень питань Порядку денного річних загальних зборів 

акціонерів, які відбудуться 18 квітня 2018 року, а також з інформацією про 
загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання пе-
реліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних За-
гальних зборів можна ознайомитись, звернувшись до сайту ПрАТ «НВП 
«Сатурн»: www.jssaturn.com

Акціонери мають право особисто прийняти участь у річних загальних 
зборах акціонерів або через представників (довірених осіб).

УВАГА! 1. Для реєстрації акціонера для участі у загальних зборах 
акціонерів необхідно пред’явити: 

- паспорт громадянина України чи паспорт громадянина іншої 
країни;

- для представника акціонера - паспорт громадянина України чи 
паспорт громадянина іншої країни та довіреність, оформлену 
акціо нером згідно з чинним законодавством України, і яка надає 
представнику повноваження представляти акціонера на Зборах та 
голосувати по питаннях порядку денного.

2. Звертаємо Вашу увагу, що у разі якщо власник цінних паперів 
не уклав з депозитарною установою договору про обслуговування 
рахунка в цінних паперах, цінні папери такого власника не врахову-
ються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітен-
та.

Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною уста-
новою протягом одного робочого дня після укладання власником 
цінних паперів з депозитарною установою договору про обслугову-
вання рахунку в цінних паперах (п.10 Розділу VI прикінцевих та пере-
хідних положень Закону України «Про депозитарну систему Украї-
ни».)

Повідомлення щодо проведення річних загальних зборів акціонерів опу-
бліковано. 

Наглядова рада ПрАТ «НВП «Сатурн»

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄмСТВО «САТУРН»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394
(044) 4983816
(044) 4983815
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Рынок акций Украины в четверг  
продолжил движение в положительном 

тренде
Украинский рынок акций в четверг вновь завершил 

торги ростом: индекс «Украинской биржи» (УБ) повысил-
ся на 1,98% - до 1609,01 пункта, индекс ПФТС – на 0,93%, 
до 350,11 пункта.

Объем торгов на УБ составил 584,57 млн грн, в том 
числе акциями 6 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 187,2 млн грн, в 
том числе акциями – 0,344 млн грн.

В «индексной корзине» УБ выросли в цене акции «Укр-
нафты» (+5,88%) и «Центрэнерго» (+4,64%).

Подешевели акции «Донбассэнерго» (-1,37%) и Райф-
файзен Банка Аваль (-0,85%).

На ПФТС сделки прошли с акциями «Центрэнерго» 
(+4,58%) и «Мотор Сичи» (+0,49%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в 
четверг вырос на 0,2% - до 509,99 пункта при объеме 
торгов 3,28 млн злотых (28,24 млн грн).

Среди индексных акций подорожали бумаги KSG Agro 
(+5,52%), агрохолдинга ИМК (+2,33%) и «Кернела» 
(+0,82%).

Снизились в стоимости акции «Агротона» (-5,27%), 
«Милкиленда» (-1,34%) и «Астарты» (-0,76%).

Украина выплатила $444,4 млн процентов 
по реструктуризированным евробондам - 

минфин
Министерство финансов Украины 1 марта погасило 

пятый купон по облигациям внешнего государственного 
займа (еврооблигациям), сообщили агентству «Интер-
факс-Украина» в пресс-службе ведомства.

По данным Минфина общая сумма выплаты состави-
ла $444,4 млн.

Как сообщалось, указанные еврооблигации были вы-
пущены в рамках проведенной Украиной в 2015 году 
долговой операции с государственным и гарантирован-
ным государством долгом, а также реструктуризации 
внешних заимствований Киева, «Укравтодора» и го-
спредприятия «Конструкторское бюро «Южное им.Янге-
ля» (Днепр).

Процентная ставка по всем указанным ценным бума-

гам была установлена на уровне 7,75% годовых. Про-
центный доход начисляется и выплачивается дважды в 
год - 1 марта и 1 сентября, начиная с 1 марта 2016 года. 
Срок погашения еврооблигаций наступает 1 сентября 
соответствующего года – с 2019 по 2027 год.

Общая сумма первого купонного платежа составила 
$473,313 млн, второго, третьего и четвертого - 
$505,429 млн.

Совет НБУ видит риск усиления 
волатильности курса нацваюты  

в перспективе 3-6 мес. на фоне скупки 
нерезидентами ОВГЗ

Совет Национального банка Украины (НБУ) отмечает 
рост риска усиления волатильности курса национальной 
валюты в перспективе трех-шести месяцев на фоне ожи-
даемого погашения в этом периоде облигаций внутрен-
него государственного займа (ОВГЗ) в собственности 
нерезидентов.

«Львиная доля портфеля ОВГЗ нерезидентов прихо-
дится на краткосрочные ценные бумаги - трех- и шести-
месячные… Также следует отметить, что нерезиденты, 
осознавая сезонность укрепления гривни, в августе-
сентябре будут фиксировать полученный доход по ше-
стимесячным госбумагам и покупать иностранную валю-
ту за гривню. Это может дополнительно усилить давление 
на нацвалюту именно во время ее сезонного ослабле-
ния, которое обычно происходит в начале осени», - на-
писал на своей странице в соцсети «Фейсбук» глава Со-
вета НБУ Богдан Данилишин.

По его словам, этот риск усиливает Национальный 
банк своими решениями о повышении учетной ставки, 
которые соответственно толкают вверх ставки по ОВГЗ.

«Повышая учетную ставку, что ведет к увеличению до-
ходности ОВГЗ, правление НБУ создает благоприятные 
условия для нерезидентов в плане получения дохода от 
краткосрочных высокодоходных операций. На этом фоне 
портфель ОВГЗ (номинированных в гривне) нерезиден-
тов возрос за первые два месяца текущего года в 2,65 
раза - до 13,77 млрд грн», - отметил глава Совета НБУ.

Б.Данилишин предупреждает, что очередное повыше-
ние учетной ставки центробанка, кроме негативного вли-
яния на экономический рост, может косвенно привести и 

НОВИНИ

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКцIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 
"СУмИХIмПРОм"

2. Код за ЄДРПОУ 05766356
3. Місцезнаходження 40003 м. Суми вул. Харкiвська, п/в 12
4. Міжміський код, телефон та факс 0542 674-212 0542 683-005
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 №71 вiд 28.02.2018 керуючий санацiєю ПАТ «СУМИХIМПРОМ» 

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

укладення Додаткової угоди №1 вiд 28.02.2018 до Договору постачання 
№27-31/07-17 вiд 31.07.2017 мiж ПАТ «СУМИХIМПРОМ» та ТОВ «ТИТАН 
УКРАЇНИ» стосовно постачання сiрки або еквiвалент. Загальна вартiсть 
Договору постачання складає 305 856 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 останньої 
рiчної фiнансової звiтностi становить 25,92%.

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. 2018.03.01
(дата)
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к усилению курсовых колебаний, а именно снижению 
курса гривны.

Как сообщалось, НБУ решил следовать дальнейшему 
ужесточению монетарной политики и со 2 марта повы-
сил учетную ставку до 17% с 16%.

Это уже четвертое решение о повышении учетной 
ставки: Нацбанк повысил учетную ставку с 12,5% годо-
вых до 13,5% годовых 27 октября 2017 года, затем до 

14,5% годовых с 15 декабря 2017 года и до 16% годовых 
с 26 января 2018 года.

В то же время центробанк считает низким риск осла-
бления устойчивости экономики из-за притока внешнего 
капитала в ОВГЗ.

При подготовці розділу «Новини»  
використано матеріали  

ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА 

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПРАТ F.C.І. 21
2. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13555 20
3. ПАТ АНТОНІНСЬКЕ 23
4. ПАТ АНТОНІНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 21
5. ПРАТ АСКОЛЬД 18
6. ПАТ БАНК ФАМІЛЬНИЙ 7
7. ПРАТ БАХЧОВИК 15
8. ПРАТ БЕРТІ 18
9. ПАТ БОЯРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 8

10. ПРАТ БУСЬКА ПМК-183 27
11. ПАТ ВІННИЦЯЕЛЕКТРОМАШПОСТАЧ 10
12. ПРАТ ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МЕТАЛІСТ» 29
13. ПАТ ВІНТЕР 8
14. ПРАТ ГАЛАНТ-ІНДУСТРІ 6
15. ПРАТ ГАЛАНТ-ІНДУСТРІ 6
16. ПРАТ ДЕРЕВО-МЕТАЛООБРОБНИЙ ЗАВОД 7
17. ПАТ ДОБРОБУТ АГ 22
18. ПРАТ ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР 18
19. ЗНПІФ «ОТП ПОДВІЙНИЙ+» ТОВ «КУА «ОТП КАПІТАЛ» 4
20. ПАТ КИЇВЗОВНІШТРАНС 16
21. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД РЕАКТИВІВ, ІНДИКАТОРІВ ТА АНАЛІТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ «РІАП» 15
22. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК 15
23. ПАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР» 12
24. ПРАТ КОСМЕД 11
25. ПАТ ЛАДА ПОДІЛЛЯ 10
26. ПАТ ЛАКТІС 9
27. ПАТ МАГІСТРАЛЬНІ ГАЗОПРОВОДИ УКРАЇНИ 25
28. ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСІЯХ «МИКОЛАЇВТУРИСТ» 19
29. ПРАТ ММС КОМ’ЮНІКЕЙШНЗ УКРАЇНА 13
30. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН» 33
31. ПАТ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ КОМПЛЕКС «ЕЛЕКТРОНПРИЛАД» 31
32. ПРАТ ОБЕРІГ 14
33. ПРАТ ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ АГРОБУД 8
34. ПРАТ ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 7
35. ПРАТ ПЕЕМ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» 19
36. ПРАТ ПЛАСКЕ 9
37. ПРАТ ПРИАЗОВ’Є 19
38. ПРАТ РАДУЖНЕ 17
39. ПАТ СМІЛАПРОМБУД 22
40. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ №112 СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ 15
41. ПРАТ СПЕЦМЕБЛІ 8
42. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БІОПОЛІС» 16
43. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛТЛІНЕР» 10
44. ПАТ СУМИОБЛЕНЕРГО 26
45. ПАТ СУМИХІМПРОМ 34
46. ПРАТ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЄВРОСТУДІЯ» 30
47. ПРАТ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЄВРОСТУДІЯ» 30
48. ПАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД 28
49. ПАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД 28
50. ПРАТ ТИСМЕНИЦЯ-РИБА 29
51. ПРАТ УКРПАПІРПРОМ 5
52. ПРАТ ХЕРСОНСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ 5
53. ПАТ ЦЕНТРЕНЕРГО 6
54. ПРАТ ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА 24
55. ПАТ ЧОРНОМОРСУДНОПРОЕКТ 17
56. ПАТ ШЕПЕТІВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА 181 24
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Пе ред плат ний ін декс: 96370

Офі цій не ви дан ня 
Національної ко мі сії 
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та фон до во го рин ку
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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 
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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
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Людмила Коломієць
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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
02.03.2018 р. 

Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

Передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 394,39 грн 
На рік — 4732,68 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
350,00 грн
Ціна на рік: 
4200,00 грн
Мінімальний термін 
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  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 


