
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
«27» лютого 2018р.  м. Київ  №103

Щодо анулювання ліцензій 
на провадження професій-
ної діяльності на фондово-
му ринку ПрАТ «ФК 
«АПЕКС», ідентифікацій-
ний код юридичної особи 
36482677 

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 7 Закону Укра-
їни «Про ліцензування видів господарської діяльності», 
статті 16 Закону України «Про цінні папери та фондовий 
ринок», Закону України «Про державне регулювання 
ринку цінних паперів в Україні» та пункту 11 розділу IV 
Порядку зупинення дії та анулювання ліцензій на окремі 
види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку 
цінних паперів), затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 
№816, зареєстрованого Міністерством юстиції України 
01.06.2013 за № 862/23394 (далі – Порядок) (зі змінами), 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
(далі - Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензії на провадження професійної ді-

яльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цін-
ними паперами, а саме: брокерської діяльності серії АЕ 
№ 642012 від 30.04.2015, дилерської діяльності серії АЕ 
№ 642013 від 30.04.2015, видані на підставі рішення Ко-
місії від 23.04.2015 № 580, ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕР-
НОМУ ТОВАРИСТВУ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АПЕКС» 
(попередня назва – ПАТ «АПЕКС-БАНК») (01014, м. Київ, 
вул. Печерська, буд. 2/16, ідентифікаційний код юридич-
ної особи 36482677), відповідно до підпункту 1 пункту 1 
розділу IV Порядку на підставі заяви про анулювання лі-
цензій.

2. Департаменту ліцензування професійних учас-
ників фондового ринку (О. Симоненко) забезпечити: 
внесення відповідних змін до ліцензійного реєстру 
професійних учасників ринку цінних паперів; опри-
люднення цього рішення на офіційному веб-сайті Ко-
місії.

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

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 103–105 від 27.02.2018 р. 
Рішення Комісії № 107–113 від 27.02.2018 р.
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
«27» лютого 2018р.  м. Київ  №104

Щодо анулювання ліцензії 
на провадження професій-
ної діяльності на фондовому 
ринку ТОВ «ДК «СМАРТ ІН-
ВЕСТ», ідентифікаційний код 
юридичної особи 36440862

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 7 Закону України 
«Про ліцензування видів господарської діяльності», статті 
16 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», 
Закону України «Про державне регулювання ринку цінних 
паперів в Україні» та пункту 11 розділу IV Порядку зупинен-
ня дії та анулювання ліцензій на окремі види професійної 
діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), за-
твердженого рішенням Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку від 14.05.2013 №816, зареєстрова-
ного Міністерством юстиції України 01.06.2013 за  
№ 862/23394 (далі – Порядок) (зі змінами), Національна ко-
місія з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензію на провадження професійної ді-

яльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними 
паперами, а саме дилерської діяльності серії АЕ № 286866 
від 14.05.2014, видану на підставі рішення Комісії від 
13.05.2014 № 623, ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-
ВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНА КОМПАНІЯ «СМАРТ ІН-
ВЕСТ» (49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця 
Челюскіна, будинок 8, ідентифікаційний код юридичної осо-
би 36440862), відповідно до підпункту 1 пункту 1 розділу IV 
Порядку на підставі заяви про анулювання ліцензії.

2. Департаменту ліцензування професійних учасників 
фондового ринку (О. Симоненко) забезпечити: внесення 
відповідних змін до ліцензійного реєстру професійних 
учасників ринку цінних паперів; оприлюднення цього рі-
шення на офіційному веб-сайті Комісії.

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

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
«27» лютого 2018  м. Київ  № 105 

Щодо анулювання ліцензії 
на провадження професій-
ної діяльності на фондовому 
ринку –депозитарної діяль-
ності, а саме депозитарної 
діяльності депозитарної 
установи ТОВ «ЗАХІДНИЙ 
РЕЄСТР»

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 7 Закону Укра-

їни «Про ліцензування видів господарської діяльності», 
статті 16 Закону України «Про цінні папери та фондовий 
ринок», пункту 9 частини 2 статті 7 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» 
та пункту 11 розділу IV Порядку зупинення дії та анулю-
вання ліцензії на окремі види професійної діяльності на 
фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 14.05.2013 № 816 та зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 01.06.2013 за № 862/23394 
(зі змінами) (далі – Порядок), 

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензію на провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяль-
ності, а саме депозитарної діяльності депозитарної 
установи серії АЕ № 263229 від 28.08.2013, видану на 
підставі рішення Комісії від 28.08.2013 № 1621 ТОВА-
РИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗА-
ХІДНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код юридичної 
особи 23248056; місцезнаходження: 76018, Івано-
Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вулиця Геть-
мана Мазепи, будинок 36, офіс 10), на підставі заяви 
про анулювання ліцензії відповідно до підпункту 1 пунк-
ту 1 розділу ІV Порядку.

2. Департаменту ліцензування професійних учасників 
фондового ринку (О. Симоненко) забезпечити внесення 
відповідних змін до ліцензійного реєстру професійних 
учасників фондового ринку та повідомити у встановле-
ному порядку ТОВ «ЗАХІДНИЙ РЕЄСТР», ПАТ «Націо-
нальний депозитарій України», Національний банк Укра-
їни про це рішення; оприлюднення 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. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії О. Панченка.

Голова Комісії  Т. Хромаєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
27.02.2018  м. Київ  № 107

Про зупинення внесення 
змін до системи депозитар-
ного обліку цінних паперів

На виконання постанови старшого слідчого з ОВС 
першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майора податко-
вої міліції Савіовського С.Ю. від 02.02.2018 (вх. № 4755 
від 12.02.2018), винесеної в межах досудового розсліду-
вання за № 32016100060000069 від 26.05.2016, 

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку (далі – Комісія)

В И Р І Ш И Л А:
1. Зупинити з 28.02.2018 внесення змін до системи де-

позитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів, 
емітованих Товариствами (перелік додається).
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) та 
депозитарним установам, що здійснюють облік прав 
власності на цінні папери, емітовані Товариствами (пере-
лік додається) здійснювати облікові операції щодо цінних 
паперів Товариств (перелік додається).

3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) 
невідкладно з моменту отримання цього рішення довес-
ти до відома депозитарних установ, що здійснюють облік 
прав власності на цінні папери Товариств (перелік дода-
ється) у депозитарній системі України, дане рішення Ко-
місії.

4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та 
деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної 
особи 24382704), Українській асоціації інвестиційного 
бізнесу (ідентифікаційний код юридичної особи 
23152037), Асоціації «Українські фондові торговці» (іден-
тифікаційний код юридичної особи 33338204), довести 
до відома членів відповідних асоціацій інформацію про 
дане рішення Комісії.

5. ПАТ «Національний депозитарій України» (іденти-
фікаційний код юридичної особи 30370711) у триденний 
термін з моменту отримання ним копії цього рішення по-
відомити Комісію про його виконання.

6. Департаменту контрольно-правової роботи забез-
печити відправлення копії цього рішення ПАТ «Націо-
нальний депозитарій України» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 30370711).

7. Департаменту контрольно-правової роботи повідо-
мити про прийняте рішення Професійну асоціацію учас-
ників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифіка-
ційний код юридичної особи 24382704), Українську 
асоціацію інвестиційного бізнесу (ідентифікаційний код 
юридичної особи 23152037), Асоціацію «Українські фон-
дові торговці» (ідентифікаційний код юридичної особи 
33338204).

8. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

9. Департаменту контрольно-правової роботи забез-
печити розміщення цього рішення на офіційному веб-
сайті Комісії.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку
«27» лютого 2018 року № 107

Перелік Товариств, яким з 28.02.2018 зупинено 
внесення змін 

до системи депозитарного обліку цінних паперів 

№ 
з/п

Ідентифіка-
ційний код 
юридичної 

особи

 Найменування товариства

1 39148240 ПАТ «Страхова компанія «Стандарт 
Ре»

2 38450233 ПАТ «Еліт Інвест Проект»
3 35141110 ЗНВПІФ «Імпульс 1» (код за ЄДРІСІ 

2331223) ТОВ «Компанія з управлін-
ня активами «Холдинг груп»

4 35141110 ЗНВПІФ «АВК» (код за ЄДРІСІ 
2331224) ТОВ «Компанія з управлін-
ня активами «Холдинг груп»

5 35141110 ЗНВПІФ «Лайф Сайенс» (код за 
ЄДРІСІ 2331270) ТОВ «Компанія з 
управління активами «Холдинг груп»

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
27.02.2018  м. Київ  № 108

Про зупинення внесення 
змін до системи депозитар-
ного обліку цінних паперів

На виконання постанови Начальника третього слідчого 
відділу управління з розслідування кримінальних прова-
джень у сфері економіки Департаменту з розслідування осо-
бливо важливих справ у сфері економіки Генеральної про-
куратури України Яковлєва С. О. від 19.02.2018 (вх. № 5874 
від 20.02.2018), винесеної в межах досудового розслідуван-
ня від 17.03.2017 № 42017111200000142, 

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку (далі – Комісія)

В И Р І Ш И Л А:
1. Зупинити з 28.02.2018 внесення змін до системи де-

позитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів, 
емітованих Товариствами (перелік додається).

2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) та 
депозитарним установам, що здійснюють облік прав 
власності на цінні папери, емітовані Товариствами (пере-
лік додається) здійснювати облікові операції щодо цінних 
паперів Товариств (перелік додається).

3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) не-
відкладно з моменту отримання цього рішення довести до 
відома депозитарни х установ, що здійснюють облік прав 
власності на цінні папери Товариств (перелік додається) у 
депозитарній системі України, дане рішення Комісії.

4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та 
деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної 
особи 24382704), Українській асоціації інвестиційного 
бізнесу (ідентифікаційний код юридичної особи 
23152037), Асоціації «Українські фондові торговці» (іден-
тифікаційний код юридичної особи 33338204), довести 
до відома членів відповідних асоціацій інформацію про 
дане рішення Комісії.

5. ПАТ «Національний депозитарій України» (іденти-
фікаційний код юридичної особи 30370711) у триденний 
термін з моменту отримання ним копії цього рішення по-
відомити Комісію про його виконання.

6. Департаменту контрольно-правової роботи забез-
печити відправлення копії цього рішення ПАТ «Націо-
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нальний депозитарій України» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 30370711).

7. Департаменту контрольно-правової роботи повідо-
мити про прийняте рішення Професійну асоціацію учас-
ників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифіка-
ційний код юридичної особи 24382704), Українську 
асоціацію інвестиційного бізнесу (ідентифікаційний код 
юридичної особи 23152037), Асоціацію «Українські фон-
дові торговці» (ідентифікаційний код юридичної особи 
33338204).

8. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

9. Департаменту контрольно-правової роботи забез-
печити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-
сайті Комісії.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку
«27» лютого 2018 року № 108

Перелік Товариств, 
яким з 28.02.2018 зупинено внесення змін 

до системи депозитарного обліку цінних паперів 

№ 
з/п

Ідентифікаційний 
код юридичної 

особи
 Найменування товариства

1 33516488 ПрАТ «КБ «Транспортер»
2 38013461 ПАТ «ЗНВКІФ «Валорес»
3 33292521 ПАТ «Екомобіль»
4 37813491 ПрАТ «ТД «Азія Плюс»

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
27.02.2018  м. Київ  №109

Щодо внесення змін до рі-
шення Національної комісії 
з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 20.09.2017 
№ 710

Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», 
пункту 1 рішення Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 20.09.2017 № 710 у зв’язку із над-
ходженням листа ПрАТ «АНАНЬЇВСЬКЕ АТП - 15112» від 
09.01.2018 №18/01-1 та усуненням ПрАТ «АНАНЬЇВ-
СЬКЕ АТП - 15112» порушень вимог статті 40 Закону 
України «Про цінні папери та фондовий ринок», 

 Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку (далі-Комісія)

В И Р І Ш И Л А:
1. Внести до рішення Комісії «Щодо усунення пору-

шень законодавства на ринку цінних паперів та зупинен-

ня внесення змін до системи депозитарного обліку цін-
них паперів» від 20.09.2017 № 710 такі зміни: у додатку 
до рішення рядок 3 виключити, у зв’язку із цим рядки 4-9 
вважати відповідно рядками 3-8.

2. Департаменту корпоративного управління та корпо-
ративних фінансів забезпечити відправлення копії цього 
рішення ПАТ «Національний депозитарій України» (код 
за ЄДРПОУ 30370711) та ПрАТ «АНАНЬЇВСЬКЕ АТП - 
15112» (код за ЄДРПОУ 03115005).

3. Департаменту корпоративного управління та корпора-
тивних фінансів повідомити про прийняте рішення Асоціа-
цію «Українські фондові торговці» (код за ЄДРПОУ 33338204), 
Українську Асоціацію Інвестиційного Бізнесу (код за ЄДРПОУ 
23152037), Професійну асоціацію учасників ринків капіталу 
та деривативів (код за ЄДРПОУ 24382704).

4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

5. Департаменту корпоративного управління та корпо-
ративних фінансів забезпечити оприлюднення цього рі-
шення на офіційному веб-сайті Комісії.

6. Це рішення набирає чинності з дати його прий-
няття.

Голова Комісії  Т. Хромаєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ 
27.02.2018  м. Київ  № 110

Про включення ПрАТ «ОКСА-
НА ПЛЮС» до списку емітен-
тів, що мають ознаки фіктив-
ності 

Відповідно до пункту 3711 частини другої статті 7 За-
кону України «Про державне регулювання ринку цінних 
паперів в Україні», пункту 7 Положення про встановлен-
ня ознак фіктивності емітентів цінних паперів та вклю-
чення таких емітентів до списку емітентів, що мають 
ознаки фіктивності, затверджене рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комі-
сія) від 30.05.2017 № 393, зареєстроване в Міністерстві 
юстиції України 13.10.2017 за № 1260/31128,

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

1. Включити ПрАТ «ОКСАНА ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 
21561056) до списку емітентів, що мають ознаки фіктив-
ності (далі - Список).

2. Департаменту корпоративного управління та корпо-
ративних фінансів протягом одного робочого дня з дати 
прийняття цього рішення забезпечити відправлення у 
встановленому порядку копії цього рішення ПрАТ «ОКСА-
НА ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 21561056), фондовим бір-
жам та ПАТ «Національний депозитарій України» (код за 
ЄДРПОУ 30370711).

3. Департаменту корпоративного управління та корпо-
ративних фінансів протягом одного робочого дня з дати 
прийняття цього рішення забезпечити оприлюднення 
цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
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4. Департаменту контрольно-правової роботи Комісії 
забезпечити внесення відповідної інформації до Списку, 
який оприлюднюється на офіційному веб-сайті Комісії, на 
четвертий робочий день з дати прийняття цього рішення.

5. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
протягом 5 робочих днів з дати прийняття цього рішення 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
Члена Комісії І. Назарчука.

7. Це рішення набирає чинності з дати його прийняття.
Голова Комісії  Т. Хромаєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ 
27.02.2018  м. Київ  № 111

Про зупинення обігу цінних 
паперів ПрАТ «ОКСАНА 
ПЛЮС» 

Відповідно до пункту 51 частини другої статті 8 Закону 
України «Про державне регулювання ринку цінних папе-
рів в Україні», пункту 8 Положення про встановлення 
ознак фіктивності емітентів цінних паперів та включення 
таких емітентів до списку емітентів, що мають ознаки 
фіктивності, затверджене рішенням Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) від 
30.05.2017 № 393, зареєстроване в Міністерстві юстиції 
України 13.10.2017 за № 1260/31128, рішення Комісії про 
включення ПрАТ «ОКСАНА ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 
21561056) до списку емітентів, що мають ознаки фіктив-
ності від 27.02.2018 №110

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

1. Зупинити з 05.03.2018 обіг цінних паперів  
ПрАТ «ОКСАНА ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 21561056) крім 
операцій, пов’язаних із викупом цінних паперів, спадкуван-
ням та правонаступництвом, правочинами, які вчиняються 
на виконання рішення суду, яке набрало законної сили.

2. Департаменту корпоративного управління та корпо-
ративних фінансів протягом одного робочого дня з дати 
прийняття цього рішення забезпечити відправлення у 
встановленому порядку копії цього рішення ПрАТ «ОКСА-
НА ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 21561056), фондовим бір-
жам та ПАТ «Національний депозитарій України» (код за 
ЄДРПОУ 30370711).

3. Департаменту корпоративного управління та корпо-
ративних фінансів протягом одного робочого дня з дати 
прийняття цього рішення забезпечити оприлюднення 
цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.

4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
протягом 5 робочих днів з дати прийняття цього рішення 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
Члена Комісії І. Назарчука.

6. Це рішення набирає чинності з дати його прийняття.
Голова Комісії  Т. Хромаєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ 
27.02.2018  м. Київ  № 112

Про включення ПрАТ «Капiтал-
Волинь» до списку емітентів, 
що мають ознаки фіктивності 

Відповідно до пункту 3711 частини другої статті 7 За-
кону України «Про державне регулювання ринку цінних 
паперів в Україні», пункту 7 Положення про встановлен-
ня ознак фіктивності емітентів цінних паперів та вклю-
чення таких емітентів до списку емітентів, що мають 
ознаки фіктивності, затверджене рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комі-
сія) від 30.05.2017 № 393, зареєстроване в Міністерстві 
юстиції України 13.10.2017 за № 1260/31128,

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

1. Включити ПрАТ «Капiтал-Волинь» (код за ЄДРПОУ 
32963969) до списку емітентів, що мають ознаки фіктив-
ності (далі - Список).

2. Департаменту корпоративного управління та корпо-
ративних фінансів протягом одного робочого дня з дати 
прийняття цього рішення забезпечити відправлення у 
встановленому порядку копії цього рішення  
ПрАТ «Капiтал-Волинь» (код за ЄДРПОУ 32963969), 
фондовим біржам та ПАТ «Національний депозитарій 
України» (код за ЄДРПОУ 30370711).

3. Департаменту корпоративного управління та корпо-
ративних фінансів протягом одного робочого дня з дати 
прийняття цього рішення забезпечити оприлюднення 
цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.

4. Департаменту контрольно-правової роботи Комісії 
забезпечити внесення відповідної інформації до Списку, 
який оприлюднюється на офіційному веб-сайті Комісії, 
на четвертий робочий день з дати прийняття цього рі-
шення.

5. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
протягом 5 робочих днів з дати прийняття цього рішення 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
Члена Комісії І. Назарчука.

7. Це рішення набирає чинності з дати його прий-
няття.

Голова Комісії  Т. Хромаєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ 
27.02.2018  м. Київ  № 113 

Про зупинення обігу цінних 
паперів ПрАТ «Капiтал-
Волинь» 

Відповідно до пункту 51 частини другої статті 8 Закону 
України «Про державне регулювання ринку цінних папе-
рів в Україні», пункту 8 Положення про встановлення 
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ознак фіктивності емітентів цінних паперів та включення 
таких емітентів до списку емітентів, що мають ознаки 
фіктивності, затверджене рішенням Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) від 
30.05.2017 № 393, зареєстроване в Міністерстві юстиції 
України 13.10.2017 за № 1260/31128, рішення Комісії про 
включення ПрАТ Капiтал-Волинь (код за ЄДРПОУ 
32963969) до списку емітентів, що мають ознаки фіктив-
ності від 27.02.2018 №112

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

1. Зупинити з 05.03.2018 обіг цінних паперів 
ПрАТ  «Капiтал-Волинь» (код за ЄДРПОУ 32963969) крім 
операцій, пов’язаних із викупом цінних паперів, спадку-
ванням та правонаступництвом, правочинами, які вчиня-
ються на виконання рішення суду, яке набрало законної 
сили.

2. Департаменту корпоративного управління та корпо-
ративних фінансів протягом одного робочого дня з дати 
прийняття цього рішення забезпечити відправлення у 
встановленому порядку копії цього рішення 
ПрАТ  «Капiтал-Волинь» (код за ЄДРПОУ 32963969), 
фондовим біржам та ПАТ «Національний депозитарій 
України» (код за ЄДРПОУ 30370711).

3. Департаменту корпоративного управління та корпо-
ративних фінансів протягом одного робочого дня з дати 
прийняття цього рішення забезпечити оприлюднення 
цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.

4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
протягом 5 робочих днів з дати прийняття цього рішення 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
Члена Комісії І. Назарчука.

6. Це рішення набирає чинності з дати його прийняття.
Голова Комісії  Т. Хромаєв 

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

НКЦПФР інформує про результати свого чергового засідання

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) оприлюднює результати засідання регулято-
ра фондового ринку, що відбулося 27 лютого 2018 року.

За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:
1. Щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності» 

прийнято рішення
із зауваженнями

2. Щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо запобігання корупції»

прийнято рішення
із зауваженнями

3. Щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 
масового знищення»

прийнято рішення
із зауваженнями

4. Щодо проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції 
реформування інституту саморегулювання в України»

прийнято рішення
із зауваженнями

5. Про затвердження Змін до Плану роботи Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку на 2018 рік і Змін до Плану роботи Комітетів Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку на 2018 рік

прийнято рішення

6. Про схвалення 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)» 

рішення схвалено
(для оприлюднення)

7. Про погодження змін до статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа 
ПФТС»

прийнято рішення

8. Щодо звіту закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду 
«Авантаж-Ріал Естейт» ТОВ «Компанія з управління активами «Авантаж Капітал Ме-
неджмент»

прийнято рішення

9. Щодо звіту ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕС-
ТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ІНФРАСТРУКТУРНІ ІНВЕСТИЦІЇ» ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІН-
НЯ АКТИВАМИ «ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ»

прийнято рішення

10. Щодо дій ПАТ «ДІАМАНТБАНК», пов’язаних з припиненням провадження професій-
ної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності

прийнято рішення

11. Щодо анулювання ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому 
ринку ПрАТ «ФК «АПЕКС», ідентифікаційний код юридичної особи 36482677 (брокер-
ської діяльності, дилерської діяльності)

прийнято рішення

12. Щодо анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому 
ринку ТОВ «ДК «СМАРТ ІНВЕСТ», ідентифікаційний код юридичної особи 36440862 
(дилерської діяльності)

прийнято рішення
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13. Щодо анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому 
ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи 
ТОВ «ЗАХІДНИЙ РЕЄСТР»

прийнято рішення

14. Про схвалення доопрацьованого проекту рішення Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку «Про внесення змін до Порядку контролю за дотриманням 
професійними учасниками фондового ринку (ринку цінних паперів) вимог законодавства 
у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 
знищення» 

рішення схвалено
(для оприлюднення)

15. Про зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів 
(ПАТ «Страхова компанія «Стандарт Ре», …)

прийнято рішення

16. Про зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів 
(ПрАТ «КБ «Транспортер», …)

прийнято рішення

17. Щодо внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 20.09.2017 №710 (Щодо усунення порушень законодавства на ринку цінних 
паперів та зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних 
паперів)

прийнято рішення

18. Про включення ПрАТ ОКСАНА ПЛЮС до списку емітентів, що мають ознаки фіктив-
ності 

прийнято рішення

19. Про зупинення обігу цінних паперів ПрАТ ОКСАНА ПЛЮС прийнято 
рішення

20. Про включення ПрАТ «Капiтал-Волинь» до списку емітентів, що мають ознаки фіктив-
ності 

прийнято рішення

21. Про зупинення обігу цінних паперів ПрАТ «Капiтал-Волинь» прийнято 
рішення

22. Щодо реєстрації випуску акцій Приватного акціонерного товариства «Центр аквакуль-
тури» 

прийнято рішення

23. Щодо відмови в реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Публіч-
ного акціонерного товариства «Комерційний банк «НАДРА»

прийнято рішення

24. Щодо скасування реєстрації випуску опціонних сертифікатів та анулювання свідоцтв 
про реєстрацію випуску опціонних сертифікатів ТОВ «Територіальне міжгосподарче 
об’єднання «Ліко-Холдінг» серій «G», «F», «Н»

прийнято рішення

25. Про розгляд скарги приватного акціонерного товариства «Білоцерківська книжкова 
фабрика» від 11.01.2018 № 18 на постанову про накладення санкції за правопорушення 
на ринку цінних паперів від 12.12.2017 №2658-ЦД-1-Е

Постанову про накла-
дення санкції 

скасувати, а справу
направити на новий

розгляд
26. Про розгляд скарги публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікова-
ний корпоративний інвестиційний фонд «Альтус-фонд акцій» від 09.01.2018 №002-01/18 
на постанову про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів від 
28.12.2017 №605-ЦА-УП-КІФ

Постанову про накла-
дення санкції скасува-

ти і закрити справу

27. Про розгляд скарги публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікова-
ний корпоративний інвестиційний фонд «Альтус-фонд облігацій» від 03.01.2018 
№ 001-01/18 на постанову про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних 
паперів від 28.12.2017 № 606-ЦА-УП-КІФ

Постанову про накла-
дення санкції 

скасувати і закрити 
справу

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, ди-
ректора департаменту ліцензування професійних учас-
ників фондового ринку, відповідно до пункту 5 розділу ІV 
Положення про порядок припинення пайового інвести-
ційного фонду, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.11.2013 
№2605, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
17.12.2013 за №2128/24660 (зі змінами), та наданих до-

кументів Товариством з обмеженою відповідальністю 
«Компанія з управління активами «АТЛАНТІС КАПІТАЛ», 
04070, м. Київ, вул. Ігорівська, буд.12-Б, ідентифікацій-
ний код юридичної особи: 38090420, на скасування реє-
страції випуску інвестиційних сертифікатів Закритого не-
диверсифікованого венчурного пайового інвестиційного 
фонду «БЛ ІНВЕСТ» у зв’язку з його ліквідацією, скасо-
вано реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів За-
критого недиверсифікованого венчурного пайового 
інвестиційного фонду «БЛ ІНВЕСТ» Товариства з об-
меженою відповідальністю «Компанія з управління 
активами «АТЛАНТІС КАПІТАЛ», на загальну суму  
33 600 000,00 (тридцять три мільйони шістсот тисяч) гри-
вень, у кількості 33 600 (тридцять три тисячі шістсот) 
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штук, номінальною вартістю 1000,00 (одна тисяча) гри-
вень. Скасовано реєстрацію проспекту емісії інвестицій-
них сертифікатів Закритого недиверсифікованого вен-
чурного пайового інвестиційного фонду «БЛ ІНВЕСТ» 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з 
управління активами «АТЛАНТІС КАПІТАЛ», що зареє-
стрований 08.11.2013 року Національною комісією з цін-
них паперів та фондового ринку. Анульовано свідоцтво 
про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів За-
критого недиверсифікованого венчурного пайового ін-
вестиційного фонду «БЛ ІНВЕСТ» Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «Компанія з управління активами 
«АТЛАНТІС КАПІТАЛ» від 24.12.2014 року № 00704, що 
видане Національною комісією з цінних паперів та фон-
дового ринку – розпорядження № 0301-СІ від 26 люто-
го 2018 року. 

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі п. 2 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
року за №822/23354 (із змінами), та відповідно до доку-
ментів, наданих ПрАТ «Укрекскавація» (вул. Айвазов-
ського, буд. 26, м. Вінниця, 21022, код за ЄДРПОУ: 
33088925) на зупинення обігу акцій ПрАТ «Укрекскава-
ція» у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства, 
зупинено обіг акцій ПрАТ «Укрекскавація» (код за 
ЄДРПОУ: 33088925) – розпорядження № 58-КФ-З від 
26 лютого 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: 

«28» лютого 2018 року.
*    *    *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Наці-

ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, на підставі рішення 
Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку від 10.11.2015 №1843, на підставі п.9 розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 737, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28 травня 
2013 року за № 822/23354 (зі змінами), та відповідно до 
відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських форму-
вань, у формі Витягу від 27.02.2018 за №1003678058, 
про внесення запису про припинення за судовим рішен-
ням про припинення юридичної особи у зв’язку з визнан-
ням її банкрутом, за рішенням Господарського суду 
Харківської області, 07.12.2017 14801170003075282, та 
інформації, що отримано від департаменту Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку у Схід-
ному регіоні про припинення Страхового акціонерного 
товариства «САЛАМАНДРА» (код за ЄДРПОУ: 04963600, 
61000, Харківська обл., м. Харків, Дзержинський район, 
площа Конституції, буд.1, корпус 7), у зв’язку з визна-
нням його банкрутом, скасовано реєстрацію випуску ак-
цій Страхового акціонерного товариства «САЛА-
МАНДРА» (код за ЄДРПОУ: 04963600). Свідоцтво про 
реєстрацію випуску акцій Страхового акціонерного то-
вариства «САЛАМАНДРА» (код за ЄДРПОУ: 04963600) 
від 31.08.1999 року №410/1/99, видане Державною ко-
місією з цінних паперів та фондового ринку, анульова-
но  – розпорядження № 70-КФ-С-А від 27 лютого 
2018 року.

28.02.2018 р.

01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, 

тел./факс: (044) 254-23-77

E-mail: press@nssmc.gov.ua

При використанні вищевказаної інформації поси-
лання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «СІТІБАНК»
2. Код за ЄДРПОУ 21685485
3. Місцезнаходження 03150, м. Київ, вул. Ділова, 16-Г
4. Міжміський код, телефон та факс +380 44 490 1195, +380 44 490 1030
5. Електронна поштова адреса olga1.shevchuk@citi.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://www.citigroup.com/citi/about/
countrypresence/ukraine.html

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ По-
ложення: зміна складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
22 лютого 2018 року Наглядовою радою Банку було прийнято рiшення 

(протокол № 130 вiд 22.02.2018 року) про звiльнення Стiвена Аллана Фiшера 
з посади Голови Правлiння ПАТ «СIТIБАНК» 02 березня 2018 року за угодою 
сторiн згiдно з п. 1 ст. 36 Кодексу законiв про працю України. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному 
капiталi та акцiями Банку не володiє. Стiвен Аллан Фiшер перебував на 

посадi Голови Правлiння Банку починаючи з 20 квiтня 2011 року.
22 лютого 2018 року Наглядовою радою Банку було прийнято рiшення (про-

токол № 130 вiд 22.02.2018 року) про призначення Мiкулицької Ганни Аркадiївни, 
начальника департаменту мiжнародного корпоративного бiзнесу, Заступника 
Голови Правлiння, Члена Правлiння виконуючим обов’язки Голови Правлiння 
ПАТ «СIТIБАНК» з 03 березня 2018 року по 02 вересня 2018 року iз наданням 
усiх прав, обов’язкiв та вiдповiдальностi в обсязi, визначеному Статутом та чин-
ним законодавством України для Голови Правлiння Банку. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному 
капiталi та акцiями Банку не володiє. Протягом останнiх п'яти рокiв 
Мiкулицька Г.А. обiймала посади начальника департаменту мiжнародного бан-
ківського обслуговування комерційних операцій, Заступника Голови Правлiння, 
Члена Правлiння та начальника департаменту мiжнародного корпоративного 
бiзнесу, Заступника Голови Правлiння, Члена Правлiння ПАТ «СІТІБАНК».

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

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

2. В.о. Голови Правління ПАТ «СІТІБАНК» _________ Мікулицька Г.А. 
          (підпис) 
         М.П.
 22.02.2018р.
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ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСА-

АВТО»(ідентифікаційний код – 03120420) (надалі – Товариство), місце-
знаходження якого: Україна, 67663, Одеська область, Біляївський ра-
йон, с. Усатове, Ленінградське шосе, 27-А, повідомляє про проведення 
річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової 
Ради Товариства від 16.02.2018року, призначених на03.04.2018 року о 
10:00 годиніза адресою: Україна, 67663, Одеська область, Біляїв-
ський район, с. Усатове, Ленінградське шосе, 27-А, учбовий клас 
(3-й поверх основної будівлі), з наступним проектом порядку ден-
ного (переліком питань, що виносяться на голосування):

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

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

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

4. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
5. Про затвердження звіту Ревізійної Комісії Товариства за 2017 

рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінан-

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

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

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

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

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

ства.
12. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом 

викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Ста-
туту Товариства.

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

14. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом при-
ватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за 
рахунок додаткових внесків.

15. Про затвердження Рішення про приватне розміщення акцій То-
вариства та визначення переліку осіб, які є учасниками такого розмі-
щення.

16. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому на-
даються повноваження щодо:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першо-
го та другого етапів укладення договорів з першими власниками у про-
цесі приватного розміщення акцій;

- залучення до розміщення андеррайтера;
- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення догово-

рів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у 
разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими 
власниками та акції повністю оплачено);

- затвердження результатів укладення договорів з першими влас-
никами у процесі приватного розміщення акцій;

- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвер-

дження у встановлені законодавством строки результатів укладення 
договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення ак-
цій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у 
разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне 
право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, 
про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлен-
ня про це в офіційному друкованому органі.

17. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким нада-
ються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого 
переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рі-

шення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими 

власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціо-

нерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним 
товариством належних їм акцій.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товари-

ства (тис. грн.)
Найменування показника Період 

звітний попередній 
Усього активів 144 346 134 357
Основні засоби 29 127 29 939
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 18 428 24 098
Сумарна дебіторська заборгованість 79 187 60 316
Грошові кошти та їх еквіваленти 4 297 5 164
Нерозподілений прибуток 7 074  (5 166)
Власний капітал 18 566 6 326
Статутний капітал 1 997 1 997
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 124 477 127 114
Чистий прибуток (збиток) 12 240 19 706
Середньорічна кількість акцій (шт.) 166 409 166 409
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 210 252

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
річних Загальних зборах акціонерів – 28.03.2018 року.

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

Порядок участі та голосування на річних Загальних зборах за 
довіреністю:

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСА-АВТО»
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Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріа-
лами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до 
річних Загальних зборів акціонерів:

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за міс-
цезнаходженням Товариства: Україна, 67663, Одеська область, Біля-
ївський район, с. Усатове, Ленінградське шосе, 27-А, юридичний від-
діл, до дати проведення річних зборів в робочі дні: понеділок – п’ятниця 
з 10:00 до 17:00 та в день проведення річних Загальних зборів акціо-

нерів за адресою: Україна, 67663, Одеська область, Біляївський ра-
йон, с. Усатове, Ленінградське шосе, 27-А, юридичний відділ. Посадо-
ва особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – Генеральний директор Залуцький Андрій Степанович. 
Контактна особа – Пироженко Олена Іванівна. Довідки за телефоном: 
048-777-77-59.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідо-
мленні.

Генеральний директор  Залуцький Андрій Степанович

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-

РИСТВА «ХМЕЛьНИЦьКИЙ ОБЛАСНИЙ ПИВЗАВОД» 
(ПрАТ «Хмельпиво») повідомляє, що 03.04.2018 р. о 16:00 год. за адре-
сою: 29000, Україна, м. Хмельницький, вул. Чорновола, 24 у залі засі-
дань відбудуться чергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «Хмельпи-
во», (надалі – товариство).

Реєстрація акціонерів та їх представників проводитиметься 03 квітня 
2018 р. з 15:00 год. до 15:45 год.

Для реєстрації акціонери ПрАТ «Хмельпиво» повинні мати при собі до-
кумент, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково мати 
документ (довіреність), який підтверджує їх повноваження, оформле-ний і 
засвідчений у відповідності до вимог чинного законодавства.

Перелік акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах 
акціонерів товариства складається станом на 24:00 год. 28.03.2018 року.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства. 2. Обрання Го-

лови та Секретаря Загальних зборів Товариства. 3. Затвердження регламен-
ту проведення Загальних зборів Товариства. 4. Звіт Виконавчого органу про 
підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 р. Визна-
чення основних напрямків фінансово-господарської діяльності товариства 
на 2018 р. 5. Звіт Наглядової ради товариства за 2017 р. та його затверджен-
ня. 6. Звіт і висновки Ревізійної комісії товариства за 2017 р. та їх затвер-
дження. 7.Розподіл прибутку товариства та розміру дивідендів за 2017 р., 
затвердження планового розподілу прибутку на 2018 р. 8. Затвердження річ-
ного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2017 р.

З матеріалами, пов’язаними з порядком денним, акціонери можуть 
ознайомитися від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до по-
чатку Загальних зборів – 03.04.18 р., з понеділка по п’ятницю з 14:00 год до 

16:00 год. за місцезнаходженням товариства, кабінет заступника директо-
ра з економіки, планування і перспективи: 29000, Україна, м. Хмельниць-
кий, вул. Чорновола, 24; тел. Для довідок: (0382) 78-42-37.

Проект рішень порядку денного розміщений на веб-сайті товариства 
pat.khmelpyvo.com. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з 
матеріалами зборів Мазур Олександр Вікторович.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

-Усього активів 196463 162278
-Основні засоби 17104 13894
Довгострокові фінансові інвестиції 2 2
-Запаси 16847 15043
-Сумарна дебіторська заборгованість 36842 12037
-Грошові кошти та їх еквівалент 27291 28047
-Інший додатковий капітал - -
-Власний капітал 191462 159439
-Статутний капітал 3054 3054
-Довгострокові зобов’язання 187 172
-Поточні зобов’язання 4814 2667
-Чистий прибуток (збиток) 32423 27936
-Середньорічна кількість акцій (шт.) 12580 12580
-Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

-Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
акцій протягом періоду

- -

-Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 126 126

Наглядова рада

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКОН»
2. Код за ЄДРПОУ: 24582136
3. Місцезнаходження: 02096, м. Київ, вул. Бориспiльська, 9
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 566-73-50 566-73-50
5. Електронна поштова адреса: elecon_2018@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.elekon.biz.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення

Згiдно з прийнятим рiшенням на рiчних загальних зборах Приватного 
акцiонерного товариства «ЕЛЕКОН» вiд 26.02.2018 р. (Протокол №10 
рiчних загальних зборiв АТ «ЕЛЕКОН» вiд 26.02.2018 р.) вирiшили 
поперед ньо надати згоду на укладення значних правочинiв (кредитних 
угод, договорiв застави/iпотеки, поставки, комiсiї, безвiдсоткової поворот-
ної фiнансової допомоги, купiвлi-продажу, оренди, поруки, зберiгання 
договорiв надання послуг тощо та вiдповiдних додаткових угод до таких 
договорiв), якi будуть укладенi Товариством протягом року з моменту про-
ведення цих загальних зборiв Товариства, на суму не бiльше як 500 % 
вартостi активiв за даними рiчної звiтностi емiтента за 2017 рiк за умови 
надання попередньої згоди на їх укладення Наглядовою Радою Товари-
ства (на загальну сукупну суму/вартiсть не бiльш як 46822,5 тис. грн. (со-
рок шiсть мiльйонiв вiсiмсот двадцять двi тисячi п'ятсот гривень 00 коп.). 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
за 2017 р. склала 9364,5 тис.грн. (дев'ять мiльйонiв триста шiстдесят чо-
тири тисячi п'ятсот грн. 00 коп.). Уповноважити на пiдписання значних 
правочинiв вiд iменi Товариства Директора Товариства або уповноважену 
особу, що дiє на пiдставi нотарiально посвiдченої довiреностi та визначе-
на рiшенням Наглядової Ради Товариства щодо надання попередньої зго-
ди на укладення вiдповiдних договорiв.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із за-
конодавством. Директор Синельниченко Вiктор Тимофiйович, 27.02.2018. 

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

тю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КРОКУРС»

2. Код за ЄДРПОУ 32526819
3. Місцезнаходження: 02099, м. Київ, вул. Бориспiльська, 9
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 586-48-98
5. Електронна поштова адреса: office@krokurs.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://krokurs.com.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення

Згiдно з прийнятим рiшенням на рiчних загальних зборах Приватного 
акцiонерного товариства «КРОКУРСР» вiд 26.02.2018 р. (Протокол рiчних 
загальних зборiв АТ «Крокурс» вiд 26.02.2018 р.) вирiшили: попередньо 
надати згоду на укладення значних правочинiв (кредитних угод, договорiв 
застави/iпотеки, поставки, комiсiї, безвiдсоткової поворотної фiнансової 
допомоги, купiвлi-продажу, оренди, поруки, зберiгання тощо та вiдповiдних 
додаткових угод до таких договорiв), якi будуть укладенi Товариством про-
тягом року з моменту проведення цих загальних зборiв Товариства, на 
суму не бiльше як 500 % вартостi активiв за даними рiчної звiтностi за 
2017 рiк (на загальну сукупну суму/вартiсть не бiльш 258645.00 тис.грн. 
(двiстi п'ятдесят вiсiм мiльйонiв шiстсот сорок п'ять тисяч гривень 00 коп.) 
за умови надання попередньої згоди на їх укладення Наглядовою Радою 
Товариства. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi за 2017 р. склала 51729,00 тис.грн. (п'ятдесят один 
мiльйон сiмсот двадцять дев'ять тисяч гривень 00 копiйок). Уповноважити 
на пiдписання значних правочинiв вiд iменi Товариства Директора Товари-
ства або уповноважену особу, що дiє на пiдставi нотарiально посвiдченої 
довiреностi та визначена рiшенням Наглядової Ради Товариства щодо на-
дання попередньої згоди на укладення вiдповiдних правочинiв.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. Директор Волкова Юлiя Валерiївна, 27.02.2018. 
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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 ТОВАРИ-
СТВО "АВДIЇВСЬКИЙ 
КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД"

2. Код за ЄДРПОУ 00191075
3. Місцезнаходження 86065, Донецька область, мiсто 

Авдiївка, проїзд Iндустрiальний, 1
4. Міжміський код, телефон та факс (062) 3631920 (062) 3636511

5. Електронна поштова адреса Alena.Omelyanenko@metinvestholding.
com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

https://akhz.metinvestholding.com/ru/
about/info

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, 
яким належить: 10 і більше відсотків 
простих акцій акціонерного товариства 
(крім публічного акціонерного товари-
ства); 5 і більше відсотків простих акцій 
публічного акціонерного товариства

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АВДIЇВСьКИЙ КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД”

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АВДІЇВСьКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ 

ЗАВОД» 
(далі – Товариство) 

(ідентифікаційний код 00191075; місцезнаходження: проїзд Індустріаль-
ний, 1, м. Авдіївка, Донецька область, 86065) 

повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.
Дата та час проведення позачергових Загальних зборів: «19» березня 

2018 року о 15.00 годині.
Місце проведення позачергових Загальних зборів: 87504, Донецька обл., 

місто Маріуполь, вулиця Левченка, будинок 1, Адміністративно-діловий 
центр, концертна зала.

Час початку реєстрації акціонерів для участі у позачергових Загальних 
зборах: «19» березня 2018 року о 14.00 годині.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових Загаль-
них зборах: «19» березня 2018 року о 14.45 годині.

Місце реєстрації акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах: 
87504, Донецька обл., місто Маріуполь, вулиця Левченка, будинок 1, 
Адміністративно-діловий центр, фойє першого поверху.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-
чергових Загальних зборах акціонерів - «13» березня 2018 року станом 
на 24-00 годину.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким 
надсилається повідомлення про проведення позачергових Загальних збо-
рів – 195 062 500 штук простих іменних акцій. 

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку 
осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових За-
гальних зборів – 194 001 730 штук простих іменних акцій.

Перелік питань  
разом з проектом рішень щодо кожного з питань,  
включених до порядку денного Загальних зборів:

1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних 
зборів акціонерів Товариства.

2) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які мо-
жуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прий-
няття такого рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням ха-
рактеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

3) Попереднє надання згоди на вчинення правочинів щодо яких є заін-
тересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 
одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціоне-
рів.

4) Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочину, 
що був укладений Товариством до дати проведення Загальних зборів 
акціо нерів, як значного правочину.

5) Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочину, 
що був укладений Товариством до дати проведення Загальних зборів 
акціонерів, як правочину щодо якого є заінтересованість.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представ-
никам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування 
на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодав-
ства України.

Після отримання повідомлення по проведення Загальних зборів акціоне-
ри можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного Загальних зборів, особисто або через уповноваже-
ного представника до дати проведення Загальних зборів за адресою: 86065, 
Донецька область, місто Авдіївка, проїзд Індустріальний, 1 ПРАТ «АКХЗ», 
кабінет юридичного відділу (8-й поверх заводоуправління), з понеділка по 
п'ятницю - з 9-00 до 14-00, за винятком неробочих та святкових днів, а також 
у день проведення Загальних зборів - за місцем їх проведення. Акціонери (їх 
представники) при собі повинні мати документ, що посвідчує особу, належно 
оформлену довіреність та документ, що підтверджує право власності на 
прос ті іменні акції Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник юридичного 
відділу Куріненко Олександр Станіславович.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів кожний 
акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту 
порядку денного Загальних зборів. Зміни до проекту порядку денного за-
гальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проек-
тів рішень із запропонованих питань. Пропозиції щодо включення нових 
питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рі-
шень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних збо-
рів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням 
прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або 
класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту 
рішення. Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів акціоне-
ри можуть надсилати на адресу Товариства: 86065, Донецька область, міс-
то Авдіївка, проїзд Індустріальний,1, ПРАТ «АКХЗ». Пропозиції акціонерів 
(акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих 
акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного 
Загальних зборів.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загаль-
них зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноваже-
на особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування 
на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріу-
сом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а 
також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому 
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. 
Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від іме-
ні юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповнова-
женою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та 
голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання 
щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних 
зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно 
проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник 
повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосу-
вання. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, пред-
ставник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах ак-
ціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право 
участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представни-
кам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого 
представника на 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, за-
мість свого представника.

Крім того, звертаємо Вашу увагу, що відповідно до пункту 10 розді-
лу VI Закону України «Про депозитарну систему України» власник цін-
них паперів зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитар-
ної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в 
цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні 
папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитар-
ній установі.

У разі, якщо Ви як власник цінних паперів протягом одного року з дня 
набрання чинності цим Законом не уклали з обраною емітентом депози-
тарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах 
від власного імені або не здійснили переказ належних Вам прав на цінні 
папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній 
установі, Ваші цінні папери не будуть враховані при визначенні кворуму та 
при голосуванні на Загальних зборах акціонерів. Обмеження щодо враху-
вання цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах 
емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитар-
ного обліку.

Телефони для довідок Товариства: (062) 3631920 додатковий 4359, 
5010.

Телефони для довідок депозитарної установи ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄ-
СТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»: (050) 425-00-78.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: 
https://akhz.metinvestholding.com/ru/about/info

Генеральний директор  М.С. МАГОМЕДОВ 
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II. Текст повідомлення
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВДIЇВСЬКИЙ КОКСОХIМIЧ НИЙ 

ЗАВОД» (iдентифiкацiйний код 00191075, мiсцезнаходження: 86065, Донецька 
область, мiсто Авдiївка, проїзд Iндустрiальний, 1) (надалi – Товариство або ПРАТ 
«АКХЗ») повiдомляє, що 23.02.2018р. вiд ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ» було отримано реєстр 
власникiв iменних цiнних паперiв Товариства, сформований станом на 
19.02.2018р., згiдно з яким вiдбулися наступнi змiни на рахунку власника простих 
акцiй, якому належить 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй Товариства, а саме:

Власник простих акцiй Товариства ПРИВАТНА КОМПАНIЯ З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ МЕТIНВЕСТ Б.В. (Private Limited Liability Company 
Metinvest B.V.), реєстрацiйний номер 24321697, мiсцезнаходження: 
Nassaulaan 2 A, 2514JS `s-Gravenhage, the Netherlands (Нассаулан 2 А, 

2514JS м. Гаага, Нiдерланди), що володiв часткою у загальнiй кiлькостi акцiй 
Товариства - 87,7581% , збiльшив свiй пакет акцiй за рахунок придбання на 
вторинному ринку, в результатi чого його частка у загальнiй кiлькостi акцiй 
Товариства складає 94,6003%, у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй Товари-
ства - 95,1176% (184 529 788 шт. голосуючих акцiй). 

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 Магомедов Муса Сергоєвич
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 23.02.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛь» 

(далі – Товариство) 
(ідентифікаційний код 00191158; місцезнаходження: вул. Лепорського, 

буд.1, м. Маріуполь, Донецька область, 87500, Україна) повідомляє 
про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення позачергових Загальних зборів: «19» березня 
2018 року о 12.00 годині.

Місце проведення позачергових Загальних зборів: Донецька обл.,  
м. Маріуполь, вул. Левченка, б.1, Адміністративно-діловий центр, кон-
цертна зала.

Час початку реєстрації акціонерів для участі у позачергових Загальних 
зборах: «19» березня 2018 року о 9.00 годині.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових Загаль-
них зборах: «19» березня 2018 року о 11.30 годині.

Місце реєстрації акціонерів для участі у позачергових Загальних збо-
рах: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Левченка, б.1, Адміністративно-
діловий центр, фойє першого поверху.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-
чергових Загальних зборах акціонерів - «13» березня 2018 року станом 
на 24-00 годину.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким 
надсилається повідомлення про проведення позачергових Загальних збо-
рів – 4 204 000 000 штук простих іменних акцій. 

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку 
осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових За-
гальних зборів – 4 153 400 217 штук простих іменних акцій.

Перелік питань, 
включених до порядку денного Загальних зборів:

1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних 
зборів акціонерів Товариства.

2) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які мо-
жуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прий-
няття такого рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням ха-
рактеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

3) Попереднє надання згоди на вчинення правочинів щодо яких є заін-
тересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 
одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціоне-
рів.

4) Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочину, 
що був укладений Товариством до дати проведення Загальних зборів 
акціонерів, як значного правочину.

5) Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочину, 
що був укладений Товариством до дати проведення Загальних зборів 
акціонерів, як правочину щодо якого є заінтересованість.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представ-
никам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування 
на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодав-
ства України.

Після отримання повідомлення по проведення Загальних зборів акціо-
нери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного Загальних зборів, особисто або через упов-
новаженого представника до дати проведення Загальних зборів за 
адресою: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Лепорського, б.1, управ-
ління комбінату, фойє першого поверху, південне крило, з понеділка по 
п'ятницю – з 9-00 до 16-00, за винятком неробочих та святкових днів, а та-
кож у день проведення Загальних зборів – за місцем їх проведення. Акціо-
нери (їх представники) при собі повинні мати документ, що посвідчує особу, 
належно оформлену довіреність та документ, що підтверджує право влас-
ності на прості іменні акції Товариства. Посадова особа Товариства, відпо-
відальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник 
відділу з управління корпоративними правами юридичного управління Фе-
дорова Наталя Володимирівна.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів кожний 
акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту 
порядку денного Загальних зборів. Зміни до проекту порядку денного за-
гальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проек-
тів рішень із запропонованих питань. Пропозиції щодо включення нових 
питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рі-
шень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних збо-
рів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням 
прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або 
класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту 
рішення. Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів акціоне-
ри можуть надсилати на адресу Товариства: 87500, Донецька обл., м. Ма-
ріуполь, вул. Лепорського, буд.1, ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ». Пропозиції ак-
ціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків 
голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту поряд-
ку денного Загальних зборів.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних 
зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа 
юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на Загальних 
зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими 
посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчу-
ватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі 
та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її 
органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими докумен-
тами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах То-
вариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань 
порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти 
якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних 
зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено 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 учас-
ті на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого 
представника.

Крім того, звертаємо Вашу увагу, що відповідно до пункту 10 розділу VI 
Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів 
зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та 
укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від 
власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок 
в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі, якщо Ви як власник цінних паперів протягом одного року з дня 
набрання чинності цим Законом не уклали з обраною емітентом депози-
тарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах 
від власного імені або не здійснили переказ належних Вам прав на цінні 
папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній 
установі, Ваші цінні папери не будуть враховані при визначенні кворуму та 
при голосуванні на Загальних зборах акціонерів. Обмеження щодо враху-
вання цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах 
емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитар-
ного обліку.

Телефони для довідок Товариства: (0629) 46-72-90, 46-73-42, 46-70-89.
Телефони для довідок депозитарної установи ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄ-

СТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»: (050)425-00-78, (044)228-91-65.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проек-

тами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: 
https://azovstal.metinvestholding.com/ua/about/info. 

Генеральний директор ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛь» Е. О. Цкітішвілі

Текст повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 

ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛь»
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МАРІУПОЛьСьКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА» 

(далі – Товариство) 
(ідентифікаційний код 00191129; місцезнаходження: вул. Левченка, б. 1, 

м. Маріуполь, Донецька обл., Україна, 87504) повідомляє 
про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення позачергових Загальних зборів: «20» березня 
2018 року о 12.00 годині.

Місце проведення позачергових Загальних зборів: 87504, Донецька обл., 
місто Маріуполь, вулиця Левченка, будинок 1, Адміністративно-діловий 
центр, концертна зала.

Час початку реєстрації акціонерів для участі у позачергових Загальних 
зборах: «20» березня 2018 року о 10.00 годині.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових Загаль-
них зборах: «20» березня 2018 року о 11.45 годині.

Місце реєстрації акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах: 
87504, Донецька обл., місто Маріуполь, вулиця Левченка, будинок 1, 
Адміністративно-діловий центр, фойє першого поверху.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-
чергових Загальних зборах акціонерів - «14» березня 2018 року станом 
на 24-00 годину.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким 
надсилається повідомлення про проведення позачергових Загальних збо-
рів – 12 371 260 750 штук простих іменних акцій. 

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку 
осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових За-
гальних зборів - 12 335 885 296 штук простих іменних акцій.

Перелік питань,  
включених до порядку денного Загальних зборів:

1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних 
зборів акціонерів Товариства.

2) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які мо-
жуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прий-
няття такого рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням ха-
рактеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

3) Попереднє надання згоди на вчинення правочинів щодо яких є заін-
тересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 
одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціоне-
рів.

4) Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочину, 
що був укладений Товариством до дати проведення Загальних зборів 
акціонерів, як значного правочину.

5) Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочину, 
що був укладений Товариством до дати проведення Загальних зборів 
акціонерів, як правочину щодо якого є заінтересованість.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представ-
никам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування 
на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодав-
ства України.

Після отримання повідомлення по проведення Загальних зборів 
акціо нери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, особисто або 
через уповноваженого представника до дати проведення Загальних 
зборів за адресою: 87504, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Семашка, 
буд. 15, кабінет 3.05, з понеділка по п'ятницю - з 9-00 до 16-00, за ви-
нятком неробочих та святкових днів, а також у день проведення Загаль-
них зборів  - за місцем їх проведення. Акціонери (їх представники) при 
собі повинні мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену 
довіреність та документ, що підтверджує право власності на прості імен-
ні акції Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник відділу з 
управління корпоративними правами юридичного управління Вербіцька 
Наталія Едуардівна.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів кожний 
акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту 
порядку денного Загальних зборів. Зміни до проекту порядку денного за-
гальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проек-
тів рішень із запропонованих питань. Пропозиції щодо включення нових 
питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рі-
шень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних збо-
рів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням 
прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або 
класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту 
рішення. Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів акціоне-
ри можуть надсилати на адресу Товариства: 87504, Донецька обл., м. Ма-
ріуполь, вул. Левченка, б. 1, ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА». Пропозиції акціонерів 
(акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих 
акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного 
Загальних зборів.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних 
зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа 
юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на Загальних 
зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими 
посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчу-
ватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі 
та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її 
органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими докумен-
тами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах То-
вариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань 
порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти 
якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних 
зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено 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 учас-
ті на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого 
представника.

Крім того, звертаємо Вашу увагу, що відповідно до пункту 10 розділу VI 
Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів 
зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та 
укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від 
власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок 
в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі, якщо Ви як власник цінних паперів протягом одного року з дня 
набрання чинності цим Законом не уклали з обраною емітентом депози-
тарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах 
від власного імені або не здійснили переказ належних Вам прав на цінні 
папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній 
установі, Ваші цінні папери не будуть враховані при визначенні кворуму та 
при голосуванні на Загальних зборах акціонерів. Обмеження щодо враху-
вання цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах 
емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитар-
ного обліку.

Телефони для довідок Товариства: (0629) 56-32-90, 56-33-33.
Телефони для довідок депозитарної установи ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄ-

СТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»: (050) 425-00-78.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проек-

тами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: 
https://ilyichsteel.metinvestholding.com/ru/about/info

Генеральний директор ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»          Т.Г. Шевченко

Текст повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 
ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «AICE 
УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ 21691356). Місцезнаходження – 01001, 
м.  Київ, вул. Михайлівська, 12 Б. Телефон (факс) – (044) 230-02-40. Елек-
тронна поштова адреса – snezhana@autoplan.com.ua. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет – www.autoplan.com.ua. Вид особливої інформації – відо-
мості про зміну складу посадових осіб емітента.

2.Текст повідомлення
Згідно з рішенням єдиного акціонера вiд 26.02.18р., в зв’язку з закінчен-

ням терміну повноважень, переобрані строком на 3 роки наступні посадові 
особи, що перебували на посаді 3 роки: голова наглядової ради Рiкардо 

Емiлiо Фернандез Нуньес, інші посади які обіймав протягом останніх п’яти 
років – виконавчий директор ТОВ «АВТО ПРОСТО»; член наглядової ради 
Франк Марiя Iсабель, інші посади, які обіймала протягом останніх п’яти ро-
ків - член наглядової ради ТОВ «АВТО ПРОСТО».

Посадові особи є представниками акціонера Алехандри Марії Нобрега, 
часткою в статутному капіталі не володіють, непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не мають та не надали згоду на розкриття 
паспортних даних. 

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

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

Голова правління Гутварьова Н. В.  26.02.18р.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №42, 1 березня 2018 р. 
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 Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «БЕРДИЧІВСьКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» (надалі- 
Товариство), ідентифікаційний код 00443430, місцезнаходження: Жито-
мирська обл., м. Бердичів, вул. Житомирська, буд. 82, повідомляє про 
проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 05.04.2018 року за 
адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Житомирська, буд. 82, у 
приміщенні адміністративного корпусу Товариства, 1-й поверх, кімна-
та № 1, початок зборів - 13.00 год. 

Час початку реєстрації акціонерів в день проведення та за місцем про-
ведення зборів – 12 год.00 хв., час закінчення реєстрації – 12 год. 45 хв. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах акціонерів Товариства – 30 березня 2018 року (станом на  
24 год.00 хв., за 3 робочі дні до зборів)

Проект порядку денного
(Перелік питань для голосування з проектами рішень щодо кожного з питань):

1. Обрання лічильної комісії. 
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3.Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2017 рік
4. Звіт ревізійної комісії про свою роботу та висновки по річному звіту 

генерального директора та балансу Товариства за 2017 рік.
5. Затвердження звіту генерального директора про результати 

фінансово-господарської діяльності та балансу Товариства за 2017 рік.
6. Звіт наглядової ради про свою роботу за 2017 рік. 
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2017 рік.
8. Про припинення повноважень генерального директора Товариства.
9. Про обрання генерального директора Товариства.
10. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради То-

вариства.
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства та затвердження 

умов цивільно-правових договорів із членами Наглядової ради, встановлен-
ня розміру їх винагороди, визначення уповноваженої особи на підписання 
цивільно-правових договорів із членами Наглядової ради Товариства.

12. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії То-
вариства.

13. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства та затвердження 
умов цивільно-правових договорів із членами Ревізійної комісії, встановлен-
ня розміру їх винагороди, визначення уповноваженої особи на підписання 
цивільно-правових договорів із членами Ревізійної комісії Товариства.

14. Про передачу підприємства в оренду.

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

 Найменування показника
Період

Звітний
2017р.

Попередній
2016р.

Усього активів 10587 11101
Основні засоби 13385 13316
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 212 483
Сумарна дебіторська заборгованість 331 356
Грошові кошти та їх еквіваленти - -
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал 1796 3889
Статутний капітал 3881 3881
Довгострокові зобов'язання 7398 6320
Поточні зобов'язання 1393 892
Чистий прибуток (збиток) (2093) (793)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 15 522 902 15 522 902 
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна суму коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 9 18

Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі в загальних зборах Товари-
ства, буде здійснюватись за умови пред’явлення паспорту, представників акціо-
нерів – за умови пред’явлення паспорту та належно оформленої довіреності. 

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку 
денного загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням Товариства: 
Житомирська обл., м. Бердичів, вул.. Житомирська, буд. 82, у приміщенні 
адміністративного корпусу Товариства, 1-й поверх, кімната № 1, у робочі 
дні (понеділок – п’ятниця ) в робочий час (з 9.30 до 17.00, кожного дня крім 
вихідних, перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення загальних зборів 
акціонерів – у місці їх проведення, звернувшись із заявою складеною у до-
вільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення з документами –– Ге-
неральний директор Флюр М.В. Довідки за тел. (067) 4100843

До уваги акціонерів! Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено по-
відомлення про проведення чергових загальних зборів: http://00443430.smida.
gov.ua/. Звертаємо увагу акціонерів, згідно із законодавством брати участь у 
голосуванні на Загальних зборах можуть тільки ті акціонери , які уклали дого-
вір з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цінних паперах. 

Наглядова рада Товариства 

Повідомлення про виникнення собливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ТРИКОТАЖНА 
ФАБРИКА "РОЗА"

2. Код за ЄДРПОУ 00307313
3. Місцезнаходження 03038, м.Київ, М. ГРIНЧЕНКА, 

будинок 2/1
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 585-08-22 (044) 585-08-03
5. Електронна поштова адреса secretar@ktfroza.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://rosefactory.com.ua/

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

II. Текст повідомлення 
Рiшення прийняте Наглядовою радою ПрАТ «ТФ «РОЗА» 27 лютого 

2018 року, протокол № 2702/18 вiд 
27 лютого 2018 року. На посаду Голови наглядової ради Товариства, обра-

ний Вайнберг Михайло Семенович, який обiймав протягом останнiх п’яти рокiв 
iншi посади: директор ТОВ «Мевiс». Частка в статутному капiталi Емiтента 
24,662862%.; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Зазначена посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Не 
є незалежним директором. Не є представником акцiонера (акцiонерiв).

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 Вдовиченко Ніна Борисівна 
27.02.2018 р.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА “РОЗА”

Шановний акціонер!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

ШВЕЙНА ФАБРИКА «ВОРОНІН» 
(надалі – Товариство)

інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів 
(надалі - Збори)

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників 
акціонерів) для участі в Зборах: 03 квітня 2018 року з 10 години 00 хвилин 
до 10 годин 50 хвилин 

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 03 квітня 2018 року  
об 11-00 годині

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: Україна, 01033  
м. Київ, вул. Короленківська, 3 актовий зал (сьомий поверх).

Місцезнаходження Товариства: Україна, 01033 м. Київ вул. Короленків-
ська, 3.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня 
проведення Зборів 28 березня 2018 року.

Перелік питань,  
що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про затвердження регламенту проведення Зборів Товариства.
3. Про обрання голови та секретаря Зборів Товариства.
4. Звіт Правління про підсумки роботи Товариства за 2017 р. 
5. Доповідь головного бухгалтера про баланс за 2017 р. та затверджен-

ня річного звіту та балансу за 2017 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ШВЕЙНА ФАБРИКА «ВОРОНІН» 
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6. Звіт Ревізійної Комісії Товариства.
7. Звіт Наглядової Ради Товариства про роботу за звітний період.
8. Про розподіл прибутку.

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

Найменування показника
Період

Звітний 
2017 р.

Попередній
2016 р.

Усього активів 20975 70750
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2951 52883
Запаси 12164 11461
Сумарна дебіторська заборгованість 3905 4888
Гроші та їх еквіваленти 1935 1518
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 15013 55384
Власний капітал 15547 55918
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 351 351
Довгострокові зобов’язання і забезпечення - 8897
Поточні зобов’язання і забезпечення 1297 1077
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 159 600
Середньорічна кількість акцій (шт.) 200300 200300
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0,79365 2,99491

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

Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з яки-
ми вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів: Кожен ак-
ціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 01033 
м. Київ вул. Короленківська, 3, к. 203, кожного робочого дня з 10-00 годи-
ни до 12-00 години, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведен-
ня. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами 
Зборів - головний бухгалтер Товариства Нікульшина Юлія Дмитрівна.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 За-
кону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом 
якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань 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 не пізніше ніж за 
10 до дати проведення Зборів;

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

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: 
Акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноважено-
го представника. Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі:

- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;
- довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та 

фізичних осіб).
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана 

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

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціо-
нерного товариства може містити завдання щодо голосування.

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

Телефони для довідок: (044) 289-52-22 (044) 289-70-16. 
Наглядова рада ПРАТ ШФ «ВОРОНІН»

Дирекція Товариства повідомляє, що Загальні збори акціонерів 
Товариства відбудуться о 11.00 год. 16.04.2018 року 

за адресою місцезнаходження Товариства: вул. Січових 
Стрільців 6, м. Буськ, р-н Буський, обл. Львівська, Україна.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 

зборах акціонерів, станом на 24 годину 10 квітня 2018 року. 
Проект порядку денного 

(перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Това-

риства.
3. Звіт Виконавчого органу (Директора) Товариства про фінансово-

господарську діяльність Товариства за 2017 рік та прийняття рішення 
за наслідками його розгляду.

4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішен-
ня за наслідками його розгляду.

5. Затвердження Річного звіту та Балансу Товариства за 2017 рік.
6. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішен-

ня за наслідками його розгляду.
7. Затвердження порядку розподілу прибутків (покриття збитків) То-

вариства, про виплату дивідендів. 
Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів 

Товариства відбудеться 16 квітня 2018 року, з 10 .00 год. до 10.50 год., 
за місцезнаходженням Товариства. Початок Загальних зборів акціо-
нерів Товариства о 11.00 хв.

Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі 
документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – 
паспорт та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством. 
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного Загальних зборів розміщена на власній веб-
сторінці Товариства: http://bysk_ats@bfg.lviv.ua/ Від дати надіслання по-
відомлення про проведення Загальних зборів до дня проведення За-
гальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитися з 

матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного Загальних зборів (у робочі дні) з 08 год. 10 хв. до 15 год. 40 хв. за 
місцезнаходженням Товариства , а в день проведення Загальних зборів – 
у місці їх проведення . Акціонерам Товариства передбачені права, від-
повідно до вимог статей 36 та 38 Закону «Про цінні папери та фондовий 
ринок», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлен-
ня про проведення загальних зборів. Відповідальною особою за поря-
док ознайомлення акціонерів із зазначеними матеріалами (документа-
ми) – Грабович Роман Степанович. Телефон для довідок: 0952600187. 
Основні показники фінансово-господарської діяльності тис. грн.

Найменування показника
Період 

Звітний 
2017 рік

Попередній 
2016 рік

Усього активів 201,6 206,7
Основні засоби 201,6 206,7
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 0,2 0,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,6 15,5
Нерозподілений прибуток -1206,8 -1188,3
Власний капітал -627,8 -609,3
Статутний капітал 319,0 319,0
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання - -
Чистий прибуток (збиток) -18,5 7,7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1276145 1276145
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 2

ПрАТ «Буський Агротехсервіс»

Шановні акціонери 

ПРАТ «БУСьКИЙ АГРОТЕХСЕРВІС» 
(код за ЄДРПОУ ЄДРПОУ 00905474)!

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



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №42, 1 березня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

16

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

тю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КОНТУР»

2. Код за ЄДРПОУ: 24582123
3. Місцезнаходження: 02099, м. Київ, вул. Бориспiльська, 9
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 369-56-21, 566-13-83
5. Електронна поштова адреса: kontuor@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.kontuor.org.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення

Згiдно з прийнятим рiшенням на рiчних загальних зборах Приватного 
акцiонерного товариства «КОНТУР» вiд 26.02.2018 р. (Протокол №10 
рiчних загальних зборiв АТ «КОНТУР» вiд 26.02.2018 р.) вирiшили: по-
передньо надати згоду Товариства на укладення значних правочинiв 
(кредитних угод, договорiв застави/iпотеки, поставки, комiсiї, 
безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги, купiвлi-продажу, орен-
ди, поруки, зберiгання тощо та вiдповiдних додаткових угод до таких 
договорiв), якi будуть укладенi Товариством протягом року з моменту про-
ведення цих загальних зборiв Товариства, на суму не бiльше як 500 % 
вартостi активiв за даними рiчної звiтностi за 2017 рiк (на загальну сукуп-
ну суму/вартiсть не бiльш 34951,5 тис.грн. (тридцять чотири мiльйони 
дев'ятсот п'ятдесят одна тисяча п'ятсот гривень 00 коп.) за умови надан-
ня попередньої згоди на їх укладення Наглядовою Радою Товариства. 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
за 2017 р. склала 6990,3 тис.грн. (шiсть мiльйонiв дев'ятсот дев'яносто 
тисяч триста гривень 00 копiйок). Уповноважити на пiдписання значних 
правочинiв вiд iменi Товариства Директора Товариства або уповноваже-
ну особу, що дiє на пiдставi нотарiально посвiдченої довiреностi та ви-
значена рiшенням Наглядової Ради Товариства щодо надання попере-
дньої згоди на укладення вiдповiдних договорiв.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із за-
конодавством. Директор Синельниченко Вiктор Тимофiйович, 27.02.2018.

 Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "ТАУРУС ГРУП"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

35311357

3. Місцезнаходження емітента 01010 Україна м. Київ вул. 
Омеляновича-Павленка, буд. 4

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

0442350755 

5. Електронна поштова адреса емітента taurus-group@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації 

http://35311357.smida.gov.ua

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

2. Текст повідомлення
Засiданням Наглядової Ради Товариства вiд 27.02.2018 р. (протокол №27-

02/18-2 вiд 27.02.2018 р.) було прийнято рiшення про змiну складу посадових 
осiб, а саме: - про звiльнення за власним бажанням з посади Генерального 
директора Товариства - Добровольської Олени Миколаївни (згоду, щодо роз-
криття паспортних даних, посадовою особою не надано). Частка у статутному 
капiталi товариства - 0%. Термiн перебування на посадi - 8 рокiв 6 мiсяцiв. За-
значена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
- про призначення на посаду Генерального директора Товариства - Добро-
вольську Олену Миколаївну (згоду, щодо розкриття паспортних даних, посадо-
вою особою не надано). Частка у статутному капiталi товариства - 0%. Призна-
чається на невизначений термiн. Зазначена особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала ця особа за 
останнi 5 рокiв: фiнансовий директор, головний бухгалтер.

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

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

3.2. Найменування посади.
Генеральний Директор ________ Добровольська Олена Миколаївна

М.П.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПОЛТАВСьКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА»

місцезнаходження: 36008, м. Полтава, вул. Фрунзе (Європейська), 158, 
код ЄДРПОУ 00480945,

повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів
28 березня 2018 року о 10-00 годині

за адресою: 36008, м. Полтава, вул. Фрунзе (Європейська), 158 
(приміщення актового залу, 4-й поверх)

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах акціонерів: 22 березня 2018р.

Просимо прийняти до уваги, що в повідомлені про проведення річних 
загальних зборів акціонерів (на зворотній стороні) була допущена помил-
ка стосовно дати реєстрації акціонерів або їх представників.

Фактично датою реєстрації слід вважати день проведення річних за-
гальних зборів акціонерів 28 березня 2018р. з 09.00 до 09.45. 

Решта тексту повідомлення залишається незмінною.

Наглядова рада Товариства.

ПРАТ "СПЕЦСТРОЙ", код ЄДРПОУ 24126007
повідомляє, що в оголошенні про виникнення особливої інформації

про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення знач-
них правочинів , яке опубліковане у газеті Відомості НКЦПФР № 37 (2790)
від 22.02.2018 з технічних причин відсутня наступна інформація: дата
прийняття загальними зборами товариства рішення про попереднє на-
дання згоди на вчинення значних правочинів - 19.02.2018; гранична сукуп-
на вартість правочинів -2000,0 тис.грн.;вартість активів емітента за дани-
ми останньої річної фінансової звітності - 2146,8 тис.грн.;співвідношення
граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за да-
ними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) -93,16%;

Директор ПРАТ "СПЕЦСТРОЙ" А.В. Степанцов

ПРАТ "СПЕЦСТРОЙ", код ЄДРПОУ 24126007
повідомляє, що в оголошенні про виникнення особливої інформації

про надання згоди на вчинення значних правочинів , яке опубліковане у
газеті Відомості НКЦПФР № 37 (2790) від 22.02.2018 з технічних причин
відсутня наступна інформація: дата прийняття загальними зборами това-
риства рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів -
19.02.2018; гранична сукупна вартість правочинів -1500,0 тис.грн.; вар-
тість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності -
2146,8 тис.грн.;співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(у відсотках) -69,87%;

Директор ПРАТ "СПЕЦСТРОЙ" А.В. Степанцов

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 22649344; місцезнаходження:

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

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Наказом Голови Правління ПрАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" 23 лютого

2018 року звільнено Головного бухгалтера ПрАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО"
Бездітко Олену Юріївну, яка не володіє часткою у статутному капіталі То-
вариства, перебувала на посаді з 26.05.2003 року. Наказом Голови Прав-
ління ПрАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" 23 лютого 2018 року призначено на
безстроковий термін Головного бухгалтера ПрАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО"
Маланічева Дмитра Ігоровича, який не володіє часткою у статутному ка-
піталі Товариства, протягом останніх п'яти років обіймав посади фінансо-
вого директора ТОВ "Вайт-Хорс", директора з економіки та фінансів ТОВ
"НВО "ЮБіСі-ПРОМО"", заступника фінансового директора ПрАТ "КОН-
ЦЕРН АВЕК ТА КО". Бездітко О.Ю. та Маланічев Д.І. не надали згоди на
розкриття паспортних даних. Бездітко О.Ю. та Маланічев Д.І. непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

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

Голова Правління Платонов Сергій Володимирович. 

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦI-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА СТРА-
ХОВА КОМПАНIЯ "ПАНАЦЕЯ - 1997"

2. Код за ЄДРПОУ: 24735858
3. Місцезнаходження: 01042, м. Київ , Чигорiна, 59
4. Міжміський код, телефон та факс: 0442847343
5. Електронна поштова адреса: panacea@nbi.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.panacea.co.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,

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

II. Текст повідомлення
27.02.2018 року вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України", що здiй-

снює облiк права власностi на акцiї ПРАТ "УСК "ПАНАЦЕЯ - 1997" у де-
позитарнiй системi України, отримано iнформацiю, вiдповiдно до якої
розмiр частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ТЕРМIНАЛ - БРОК", код за ЄДРПОУ 31663028, мiсцезнаходження: м.
Київ, вул. Чигорiна, 59, що становив 49,504% в загальнiй кiлькостi акцiй
та 73,3% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй, зменшився до 0.

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 

Голова Правлiння 
Чернецька Лариса Вiталiївна

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКА-
ЦІЇ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ"

2. Код за ЄДРПОУ: 03340920
3. Місцезнаходження: 49000 м. Дніпро, вул. Шевченка, буд.2
4. Міжміський код, телефон та факс: (0562)47-13-47, (0562)47-13-47
5. Електронна поштова адреса: Iryna.Moskalenko@dpgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://dp.104.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,

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

ІІ. Текст Повідомлення 

Рiшенням Наглядової ради ПАТ "Дніпропетровськгаз" (Протокол
№26/02-2018 вiд 26.02.2018) обрано членом Правління Товариства Зайця
Ігоря Володимировича - директором з безпеки. Вважати повноваження но-
вообраного члена Правлiння такими, що набули чинностi з 26 лютого 2018
року, у межах строку, на який раніше було обрано Правлiння, а саме до
30.06.2019 (включно). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає. Акцiями Товариства не володiє. Особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних. Посади, якi обiймала посадова особа протя-
гом останнiх п'яти рокiв - начальник управління  ГУ ДФС в Чернівецькій об-
ласті, Заступник голови правління з економічної безпеки ПАТ "Львівгаз",
радник Голови правлiння ПАТ "Львiвгаз" з питань економiчної безпеки,
служба в органах МВС. 

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 Вакуленко І.Є.
27.02.2018 р.

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ТОВАРИСТВО «КОРЧУВАТСьКИЙ»
2. Код за ЄДРПОУ: 30966863
3. Місцезнаходження: 03083 м.Київ, Червонопрапорна (Пирогівський 

шлях) 34
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 5023221, 044 5023221
5. Електронна поштова адреса: zatkkbm@i.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 30966863.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рі-
шення про виплату дивідендів

ІІ. Текст Повідомлення 
Наглядовою радою ПрАТ «КОРЧУВАТСЬКИЙ» на виконання рішення 

річних загальних зборів Товариства від 26.02.2018р. розглянуто питання 
про встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отри-
мання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів за 2017 рік, та 
прийнято відповідне рішення від 27.02.2018р. (протокол № 4/18)

1. Визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отри-
мання дивідендів - 28.02.2018р.

2. Встановити датою початку виплати дивідендів - дату складання пе-
реліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів. Виплатити 
дивіденди в термін до 31.03.2018р.

3. Річними загальними зборами затверджено загальний розмір диві-
дендів у розмірі 1 298 675,20 грн, що становить на одну акцію 1,28 грн.

4. Дивіденди будуть виплачені виключно грошовими коштами та безпо-
середньо акціонерам шляхом перерахування відповідної суми дивідендів 
Товариством на грошові рахунки акціонерів, відкриті у банківській установі.

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

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

2. Генеральний директор  Шамрай В.П.
28.02.2018
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних 

Загальних зборів акціонерів
Публічне акціонерне товариство «КРИВОРІЖГАЗ» (надалі – «Това-

риство»), місцезнаходження якого: 50051, Україна, Дніпропетровська обл., 
м. Кривий Ріг, проспект Металургів, 1, повідомляє про проведення річних 
Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори Товари-
ства») 06 квітня 2018 року о 10.00 годині за адресою: м. Кривий Ріг, 
проспект Металургів, 1 (в учбовому класі Товариства). 

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства буде 
здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, поча-
ток реєстрації - о 09.00, закінчення реєстрації - о 09.45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах Товариства - 02 квітня 2018 р.

Перелік питань,  
включених до проекту порядку денного  

Загальних зборів Товариства:
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів 

Товариства.
4. Звіт Правління Товариства за 2017 рік.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту На-

глядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсум-

ками 2017 року.
10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 

2018 рік.
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом за-

твердження його в новій редакції.
12. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, 

Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом за-
твердження їх у новій редакції.

13. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради То-
вариства.

14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з члена-

ми Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами На-
глядової ради Товариства.

16. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії То-
вариства.

17. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з члена-

ми Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Реві-
зійної комісії Товариства.

19. Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних 
правочинів. 

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених 
до проекту порядку денного, а також інша інформація, що передбачена 
законодавством розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: 
https://kr.104.ua/ .

Від дати надіслання цього повідомлення про проведення Загальних 
зборів Товариства до дати проведення Загальних зборів Товариства, акціо-
нери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів Товариства в 
порядку, передбаченому статтею 36 Закону України «Про акціонерні това-
риства», у приміщенні Товариства за адресою: м. Кривий Ріг, проспект Ме-
талургів, 1 (фахівець з корпоративних відносин, кім. 304), щоденно (крім 
суботи та неділі) з 10:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 13:00 год. до 
14:00 год.), а в день проведення Загальних зборів Товариства - також у 
місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення ак-
ціонерів із зазначеними документами є Голова правління Товариства. Кон-
тактна особа – фахівець з корпоративних відносин Конова І.О. Довідки за 
телефоном (056)409-59-35.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також 
щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не 
може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції 
вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних збо-
рів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не 
пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів Товариства. 
Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного 

повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо 
кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інфор-
мацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера 
(акціонерів). Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів 
Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (най-
менування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу на-
лежних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішен-
ня, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, 
який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. У разі 
внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство 
не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів Товари-
ства повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку передбаченому Ста-
тутом Товариства.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах Товариства акціонер 
повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та 
відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством 
України. 

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах То-
вариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або інши-
ми посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може по-
свідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на 
право участі та голосування на Загальних зборах Товариства від імені 
юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваже-
ною на це її установчими документами. Довіреність на право участі та 
голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання 
щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних 
зборів Товариства із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення 
потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах Това-
риства представник повинен голосувати саме так, як передбачено за-
вданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо 
голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на За-
гальних зборах Товариства на свій розсуд. Акціонер має право видати 
довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товари-
ства декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який 
час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах То-
вариства. Надання довіреності на право участі та голосування на За-
гальних зборах Товариства не виключає право участі на цих Загальних 
зборах Товариства акціонера, який видав довіреність, замість свого 
представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах Товариства 
з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той пред-
ставник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває 
у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на 
Загальних зборах Товариства здійснюється за їх згодою одним із спів-
власників або їх загальним представником.

Загальна кількість акцій Товариства складає 4375000 шт., загальна кіль-
кість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, 
яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Това-
риства складає 4301603 шт.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 - 2017рр. 

(тис.грн.).

Найменування показника період
2017р.* 2016р.

Усього активів 287326 252301 
Основні засоби (за залишковою вартістю) 148278 136113 
Запаси 17176 19217 
Сумарна дебіторська заборгованість 74348 53753 
Грошові кошти та їх еквіваленти 23387 15015 
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

(140059) (90804)

Власний капітал (120112) (71001) 
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

875 875 

Довгострокові зобов’язання і 
забезпечення

79962 81832 

Поточні зобов’язання і забезпечення 327476 241479 
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток) 

(49039) 6100 

Середньорічна кількість 
акцій (шт.)

437000 437000

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

(112,21739) 1,39429

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

ПАТ «КРИВОРІЖГАЗ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КРИВОРІЖГАЗ»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №42, 1 березня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації 
«ЗАПОРІЖГАЗ» (надалі – «Товариство»), місцезнаходження якого: 69035, 
Україна, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Заводська, буд. 7, повідом-
ляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (нада-
лі  – «Загальні збори Товариства») 04 квітня 2018 року об 11.00 годині за 
адресою: м. Запоріжжя, Південне шосе, 52 (в актовому залі Товари-
ства).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства буде 
здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, поча-
ток реєстрації - о 10.00, закінчення реєстрації - о 10.45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах Товариства - 29 березня 2018 р.

Перелік питань, 
включених до проекту порядку денного 

Загальних зборів Товариства:
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів 

Товариства.
4. Звіт Правління Товариства за 2017 рік.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту На-

глядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсум-

ками 2017 року.
10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 

2018 рік.
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом за-

твердження його в новій редакції.
12. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, 

Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом за-
твердження їх у новій редакції.

13. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради То-
вариства.

14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з члена-

ми Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами На-
глядової ради Товариства.

16. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії То-
вариства.

17. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з члена-

ми Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Реві-
зійної комісії Товариства.

19. Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних 
правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. 

20. Звіт Правління Товариства, щодо виконання вимог умов договору 
купівлі-продажу пакета акцій Товариства за конкурсом від 06.09.2012 р. 
№КПП-609 за 2017 рік.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених 
до проекту порядку денного, а також інша інформація, що передбачена 
законодавством розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: 
https://zp.104.ua/ . 

Від дати надіслання цього повідомлення про проведення Загальних 
зборів Товариства до дати проведення Загальних зборів Товариства, акціо-
нери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів Товариства в 
порядку, передбаченому статтею 36 Закону України «Про акціонерні това-
риства», у приміщенні Товариства за адресою: м. Запоріжжя, вул. Завод-
ська, 7 (кім.401), щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 16:00 год. 
(обідня перерва з 12:00 год. до 12:45 год.), а в день проведення Загальних 
зборів Товариства - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за 
порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Голова 
правління Товариства. Контактна особа – фахівець з корпоративних від-
носин Варзанова Юлія Михайлівна. Довідки за телефоном (061)222-74-83, 
222-74-02.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також 
щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не 
може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції 
вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних збо-

рів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не 
пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів Товариства. 
Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного 
повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо 
кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інфор-
мацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера 
(акціонерів). Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів 
Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (най-
менування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу на-
лежних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішен-
ня, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, 
який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. У разі 
внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство 
не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів Товари-
ства повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку передбаченому Ста-
тутом Товариства.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах Товариства акціонер пови-
нен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну 
довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України. 

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах То-
вариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або інши-
ми посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може по-
свідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на 
право участі та голосування на Загальних зборах Товариства від імені 
юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваже-
ною на це її установчими документами. Довіреність на право участі та 
голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання 
щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних 
зборів Товариства із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення 
потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах Това-
риства представник повинен голосувати саме так, як передбачено за-
вданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо 
голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на За-
гальних зборах Товариства на свій розсуд. Акціонер має право видати 
довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товари-
ства декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який 
час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах То-
вариства. Надання довіреності на право участі та голосування на За-
гальних зборах Товариства не виключає право участі на цих Загальних 
зборах Товариства акціонера, який видав довіреність, замість свого 
представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах Товариства 
з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той пред-
ставник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває 
у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на 
Загальних зборах Товариства здійснюється за їх згодою одним із спів-
власників або їх загальним представником.

Загальна кількість акцій Товариства складає 21737600 шт., загальна 
кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку 
осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів 
Товариства складає 21081263 шт.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 - 2017рр. 

(тис.грн.).

Найменування показника період
2017р.* 2016р.

Усього активів 1 797 437 1 447 140 
Основні засоби (за залишковою вартістю) 368 312 337 250 
Запаси 9 812 8 822 
Сумарна дебіторська заборгованість 1 279 416 909 421 
Грошові кошти та їх еквіваленти 14 799 45 492 
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

(431 703) (347 493)

Власний капітал 19 411 102 966 
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

5 434 5 434 

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 74 762 79 686 
Поточні зобов’язання і забезпечення 1 703 264 1 264 488
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток) 

(84 893) (53 569) 

Середньорічна кількість акцій (шт.) 21 737 600 21 737 600
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн) 

(3.91) (2.46)

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

ПАТ «ЗАПОРІЖГАЗ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЗАПОРІЖГАЗ» 
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації 
«ДНІПРОПЕТРОВСьКГАЗ» (надалі – «Товариство»), місцезнаходження 
якого: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Шевченка, б. 2, 
повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства 
(надалі – «Загальні збори Товариства») 05 квітня 2018 року о 10.00 годині 
за адресою: м. Дніпро, вул. Шевченка, б. 2 (в актовому залі Товари-
ства). 

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства буде 
здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, поча-
ток реєстрації - о 09.00, закінчення реєстрації - о 09.45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах Товариства – 30 березня 2018 р.

Перелік питань,  
включених до проекту порядку денного  

Загальних зборів Товариства:
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів 

Товариства.
4. Звіт Правління Товариства за 2017 рік.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту На-

глядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсум-

ками 2017 року.
10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 

2018 рік.
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом за-

твердження його в новій редакції.
12. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, 

Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом за-
твердження їх у новій редакції.

13. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради То-
вариства.

14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з члена-

ми Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами На-
глядової ради Товариства.

16. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії То-
вариства.

17. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з члена-

ми Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Реві-
зійної комісії Товариства.

19. Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних 
правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. 

20. Звіт Правління Товариства, щодо виконання вимог умов договору 
купівлі-продажу пакета акцій Товариства за конкурсом від 05.09.2012 р. 
№КПП-607 за 2017 рік.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених 
до проекту порядку денного, а також інша інформація, що передбачена 
законодавством розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: 
https://dp.104.ua/ .

Від дати надіслання цього повідомлення про проведення Загальних 
зборів Товариства до дати проведення Загальних зборів Товариства, ак-
ціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів Товари-
ства в порядку, передбаченому статтею 36 Закону України «Про акціонер-
ні товариства», у приміщенні Товариства за адресою: 49000, м. Дніпро, 
вул. Шевченка, буд.2 (кім.206), щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. 
до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день прове-
дення Загальних зборів Товариства - також у місці їх проведення. Відпо-
відальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними 
документами є Голова правління Товариства. Контактна особа – Моска-
ленко Ірина Миколаївна, фахівець з корпоративних відносин. Довідки за 
телефоном (0562) 47-13-47.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також 
щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не 
може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції 
вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних збо-

рів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не 
пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів Товариства. 
Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного 
повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо 
кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інфор-
мацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера 
(акціонерів). Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів 
Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (най-
менування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу на-
лежних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішен-
ня, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, 
який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. У разі 
внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство 
не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів Товари-
ства повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку передбаченому Ста-
тутом Товариства.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах Товариства акціонер пови-
нен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну 
довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України. 

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах То-
вариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або інши-
ми посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може по-
свідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на 
право участі та голосування на Загальних зборах Товариства від імені 
юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваже-
ною на це її установчими документами. Довіреність на право участі та 
голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання 
щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних 
зборів Товариства із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення 
потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах Това-
риства представник повинен голосувати саме так, як передбачено за-
вданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо 
голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на За-
гальних зборах Товариства на свій розсуд. Акціонер має право видати 
довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товари-
ства декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який 
час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах То-
вариства. Надання довіреності на право участі та голосування на За-
гальних зборах Товариства не виключає право участі на цих Загальних 
зборах Товариства акціонера, який видав довіреність, замість свого 
представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах Товариства 
з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той пред-
ставник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває 
у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на 
Загальних зборах Товариства здійснюється за їх згодою одним із спів-
власників або їх загальним представником.

Загальна кількість акцій Товариства складає 861 720 шт., загальна кіль-
кість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, 
яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Това-
риства складає 767 079 шт.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 - 2017рр. 

(тис.грн.).

Найменування показника період
2017р.* 2016р.

Усього активів 3 863 470 3 207 122
Основні засоби (за залишковою вартістю) 355 926 346 760
Запаси 26 025 35 056
Сумарна дебіторська заборгованість 3 383 861 2 673 999
Грошові кошти та їх еквіваленти 61 459 109 532
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-856 684 -534 285

Власний капітал -399 616 -67 134
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

2 456 2 456

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 72 294 87 614
Поточні зобов’язання і забезпечення 4 190 792 3 186 642
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток) 

-334 889 -112 597

Середньорічна кількість акцій (шт.) 861 720 861 720
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн) 

-388,63 -130,67

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

ПАТ «ДНІПРОПЕТРОВСьКГАЗ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДНІПРОПЕТРОВСьКГАЗ»
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство «ДНІПРОГАЗ» (надалі – «Товари-
ство»), місцезнаходження якого: 49029, Україна, Дніпропетровська об-
ласть, м. Дніпро, вул. Олександра Кониського, 5, повідомляє про прове-
дення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні 
збори Товариства») 05 квітня 2018 року о 14.00 годині за адресою: 
м.  Дніпро, вул. Олександра Кониського, 5 (в актовому залі Товари-
ства).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства буде 
здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, по-
чаток реєстрації - о 13.00, закінчення реєстрації - о 13.45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах Товариства - 30 березня 2018 р.

Перелік питань,  
включених до проекту порядку денного  

Загальних зборів Товариства:
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів 

Товариства.
4. Звіт Правління Товариства за 2017 рік.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту 

Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсум-

ками 2017 року.
10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 

2018 рік.
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом 

затвердження його в новій редакції.
12. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, 

Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом за-
твердження їх у новій редакції.

13. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради 
Товариства.

14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з члена-

ми Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами На-
глядової ради Товариства.

16. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії 
Товариства.

17. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з члена-

ми Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами 
Ревізійної комісії Товариства.

19. Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних 
правочинів. 

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених 
до проекту порядку денного, а також інша інформація, що передбаче-
на законодавством розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: 
https://dpgor.104.ua/ .

Від дати надіслання цього повідомлення про проведення Загальних 
зборів Товариства до дати проведення Загальних зборів Товариства, 
акціо нери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів Товари-
ства в порядку, передбаченому статтею 36 Закону України «Про акціонер-
ні товариства», у приміщенні Товариства за адресою: 49029, Україна, Дні-
пропетровська область, м. Дніпро, вул. Олександра Кониського, 5 (відділ 
ВЕП, кім.407), щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 16:00 год. 
(обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведення Загальних 
зборів Товариства - також у місці їх проведення. Відповідальною особою 
за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Голо-
ва правління Товариства. Контактна особа – Жевжик В.В., провідний еко-
номіст. Довідки за телефоном (056) 740-22-73.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також 
щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не 
може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції 
вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних збо-
рів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не 
пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів Товари-

ства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку 
денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропо-
зиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають міс-
тити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником 
акціонера (акціонерів). Пропозиція до проекту порядку денного Загаль-
них зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням 
прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/
або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або 
проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що нале-
жать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів 
Товариства. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загаль-
них зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення 
Загальних зборів Товариства повідомляє акціонерів про такі зміни у по-
рядку передбаченому Статутом Товариства.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах Товариства акціонер пови-
нен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповід-
ну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України. 

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах То-
вариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або ін-
шими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може 
посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національ-
ною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність 
на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства від 
імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповно-
важеною на це її установчими документами. Довіреність на право учас-
ті та голосування на Загальних зборах Товариства може містити за-
вдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного 
Загальних зборів Товариства із зазначенням того, як і за яке (проти яко-
го) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних 
зборах Товариства представник повинен голосувати саме так, як пе-
редбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить 
завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо го-
лосування на Загальних зборах Товариства на свій розсуд. Акціонер 
має право видати довіреність на право участі та голосування на За-
гальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Акціонер 
має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника 
на Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі 
та голосування на Загальних зборах Товариства не виключає право 
участі на цих Загальних зборах Товариства акціонера, який видав дові-
реність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загаль-
них зборах Товариства з'явилося декілька представників акціонера, 
реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У 
разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повно-
важення щодо голосування на Загальних зборах Товариства здійсню-
ється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представни-
ком.

Загальна кількість акцій Товариства складає 39 360 720 шт., загальна 
кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку 
осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів 
Товариства складає 37 332 988 шт.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 - 2017рр. 

(тис.грн.).

Найменування показника період
2017р.* 2016р.

Усього активів 434 268 420 477
Основні засоби (за залишковою вартістю) 215 984 212 199
Запаси 9 517 7 820
Сумарна дебіторська заборгованість 130 387 139 071
Грошові кошти та їх еквіваленти 18 038 18 184
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-185 889 -162 206

Власний капітал -110 474 -86 734
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 1 968 1 968
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 85 768 102 112
Поточні зобов’язання і забезпечення 458 974 405 099
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток) 

-26 479 32 892

Середньорічна кількість акцій (шт.) 39 360 720 39 360 720
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн) 

-0,67 0,84

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

ПАТ «ДНІПРОГАЗ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДНІПРОГАЗ» 
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВИРОБНИЧО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛьНИЙ ЗАВОД 
ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ», (скорочене найменування: 
ПрАТ  «ВЕЗОД», місцезнаходження: 08342, Київська обл., Бориспільський 
р-н, с. Вишеньки, вул. Промислова, буд.1, код ЄДРПОУ 05421381) (далі – 
Товариство), повідомляє, що 03 квітня 2018 р. о 10.00 відбудуться річні 
загальні збори акціонерів. Адреса проведення зборів: 08342, Київська 
обл., Бориспільський р-н, с. Вишеньки, вул. Промислова, буд.1, кім-
ната1). Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах: 03.04.2018 з 
9:00 до 9:45 за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціо-
нерів, які мають право на участь у загальних зборах - станом на 24 годину 
28 березня 2018. Перелік питань, включених до проекту порядку ден-
ного: 1.  Обрання членів лічильної комісії. 2. Обрання Голови та Секрета-
ря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних збо-
рів. 3.  Звіт Директора про результати діяльності товариства у 2017 р., 
прийняття рішення за наслідками його розгляду. 4. Звіт Ревізора про фі-
нансові результати діяльності товариства у 2017 р., прийняття рішення за 
наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізора за 2017 рік. 5. 
Звіт Наглядової Ради за 2017 р., прийняття рішення за наслідками його 
розгляду. 6. Затвердження річного звіту, балансу ПрАТ «ВЕЗОД» за 2017р. 
та прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсум-
ками діяльності Товариства у 2017р. з урахуванням вимог, передбачених 
законом. 7. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2018 
р. 8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів, які можуть вчинятися Товариством. Адреса власного 
веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо 
кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також 
інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України 
«Про акціонерні товариства»: 05421381.infosite.com.ua. Від дати наді-
слання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведен-
ня загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, з яки-
ми вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, за 
місцезнаходженням товариства: 08342, Київська обл., Бориспільсь-
кий р-н, с. Вишеньки, вул. Промислова, буд.1, кімната №1 з 11-00 до 16-00 
у робочі дні, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх про-
ведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами - Голова Наглядової ради Острик Ольга Миколаївна, 
тел. (050) 469 24 58. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСьКИЙ 
ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБ-
ЛАДНАННЯ ДЛЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ», 
(скорочене найменування: ПрАТ «ТОДАК», місцезнаходження: 04073, м. Київ, 
вул. Куренівська, 5/7, код ЄДРПОУ 14307340) (далі – Товариство), повідомляє, 
що 04 квітня 2018 р. о 10.00 відбудуться річні загальні збори акціонерів. 
Адреса проведення зборів: 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 5/7, зал засі-
дань №1. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах: 04.04.2018 р. з 
9:00 до 9:45 за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, 
які мають право на участь у загальних зборах - 29.03.2018 р. станом на 24:00. 
Перелік питань включених до проекту порядку денного: 1. Обрання членів 
лічильної комісії. 2. Обрання Голови та Секретаря зборів. Прийняття рішень з 
питань порядку проведення загальних зборів. 3. Звіт Директора про результати 
фінансово-господарської діяльності товариства у 2017 р., прийняття рішення 
за наслідками його розгляду. 4. Звіт Ревізійної комісії про фінансові результати 
діяльності товариства у 2017р. , прийняття рішення за наслідками його розгля-
ду. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2017 рік. 5. Звіт Наглядової 
Ради за 2017 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду. 6. Затвер-
дження річного звіту та балансу товариства за 2017р. та прийняття рішення про 
розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками діяльності у 2017р. з ураху-
ванням вимог, передбачених законом. 7. Визначення основних напрямів діяль-
ності товариства на 2018 р. 8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди 
на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством. 9. Припи-
нення повноважень голови та членів Наглядової Ради Товариства. 10. Обрання 
членів Наглядової ради Товариства. 11. Затвердження умов цивільно-правових 
договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами орга-
нів Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка упо-
вноважується на підписання таких договорів (контрактів). Адреса власного 
веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кож-
ного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформа-
цію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонер-
ні товариства»: 14307340.infosite.com.ua. Від дати надіслання повідомлення 
про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціо-
нери можуть ознайомитись з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися 
під час підготовки до загальних зборів, за місцезнаходженням товариства: 
04073, м. Київ, вул. Куренівська, буд. 5/7, к.505 з 11-00 до 16-00 у робочі дні, а в 
день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова 
особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – 
Головний бухгалтер Сєдова Ольга Сергіївна, тел. (050) 469 24 58. 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «НОВАГАЗ». 2. Код за ЄДРПОУ: 24940452. 
3.  Місцезнаходження: 01033 м. Київ вул. Жилянська, буд. 29. 4. Міжміський 
код, телефон та факс: 0442290509 0445411133. 5. Електронна поштова адре-
са: novagaz@ukr.net. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково ви-
користовується емітентом для розкриття інформації: 24940452.infosite.com.ua. 
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
Рішення про припинення повноважень та призначення посадових осіб при-

йнято загальними зборами акціонерів 26.02.2018 р. Припинення повноважень 
та призначення посадових осіби виконано у зв'язку з прийняттям рішення про 
припинення товариства шляхом перетворення в ТОВ та призначенням комісії 
з припинення. Посадові особи не надали згоди на розкриття паспортних даних. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадові особи не 
мають. Строк, на який обрано осіб: до закінчення процесу перетворення. По-
садова особа Коломєєва Оксана Борисівна, яка займала посаду Генеральний 
директор, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 4%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 2400 грн. Строк, протя-
гом якого особа перебувала на посаді: 2 роки 11 місяців. На посаду нікого не 
обрано. Посадова особа Мазурська Наталія Вікторівна, яка займала посаду 
Ревізор акціонерного товариства, припинила повноваження. Акціями товари-
ства не володiє. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік 10  мі-
сяців. На посаду нікого не обрано. Коломєєва Оксана Борисівна призначена на 
посаду Голова комісії з припинення. Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 4%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 2400грн. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п'яти років: Генеральний директор 
ПрАТ  «Новагаз». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 4 акції. 
Посадова особа Мазурська Наталія Вікторівна призначена на посаду Член ко-
місії з припиненя. Акціями товариства не володіє. Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п'яти років: Ревізор, Головний бухгалтер ПрАТ «Нова-
газ». Посадова особа Шихалєва Світлана Юріївна призначена на посаду Член 
комісії з припинення. Акціями товариства не володіє. Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п'яти років: Технічний директор ПрАТ «Новагаз».

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 2. Генеральний директор Коломєєва О. Б.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «НОВАГАЗ». 2. Код за ЄДРПОУ: 24940452. 
3.  Місцезнаходження: 01033 м. Київ вул. Жилянська, буд. 29. 4. Міжмісь-
кий код, телефон та факс: 0442290509 0445411133. 5. Електронна пошто-
ва адреса: novagaz@ukr.net. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
24940452.infosite.com.ua. 7. Вид особливої інформації: Припинення емі-
тента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства 
за рішенням вищого органу емітента або суду.

II. Текст повідомлення 
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцыонерного 

товариства «Новагаз» від 26.02.2018 року прийнято рiшення про припинення 
ПрАТ «Новагаз» у зв'язку з реорганiзацiєю шляхом перетворення у Товариство 
з обмеженою вiдповiдальнiстю. Результати голосування з питання припинення: 
«за» - 100 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися 
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання 
акцій; «проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів. Причини прийняття такого 
рішення: в з в'язку з необхідністю зменшення адміністративно-господарських 
витрат, пов'язаних з обслуговуванням такої організаційно-правової форми, як 
акціонерне товариство. Спосіб припинення: перетворення. Повне найменуван-
ня юридичної особи - правонаступника: Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Новагаз». Розмiр статутного капiталу товариства - право-
наступника дорiвнює розмiру статутного капiталу ПрАТ «Новагаз» і становити-
ме 60000 грн. Активи та зобов'язання ПрАТ «Новагаз» передаються до право-
наступника згідно з передавальним актом. Порядок та умови обміну акцій на 
частки товариства - правонаступника: акції товариства, що перетворюється, 
конвертуються в частки товариства - правонаступника та розподіляються се-
ред його учасників. При перетворенні товариства всі акціонери (їх правонас-
тупники), стають засновниками (учасниками) товариства - правонаступника. 
Розподіл часток створюваного ТОВ «Новагаз» відбувається із збереженням 
співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі 
ПрАТ «Новагаз». Одна акція ПрАТ «Новагаз» номінальною вартістю 600 грн. 
дорівнює розміру частки у сумі 600 грн. ТОВ «Новагаз».

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 2. Генеральний директор Коломєєва О. Б.
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМИРИБГОСП» (іденти-
фікаційний код 00476760, місцезнаходження: 40002, Сумська обл.  
м. Суми, вул. Роменська, буд 105, далі – ПРАТ «СУМИРИБГОСП» або 
Товариство) повідомляє Вас, що 02 квітня 2018 року о 14.00 год. відбу-
дуться річні Загальні збори акціонерів ПРАТ «СУМИРИБГОСП» (далі – 
річні Загальні Збори). 

Місце проведення річних Загальних Зборів: Україна, Сумська обл., 
м. Суми, вул. Роменська, буд.105, приміщення актового залу. 

Реєстрація Акціонерів (представників акціонерів) для участі у За-
гальних Зборах буде проводитись 02 квітня 2018 року з 13.30 до  
13.50 год. за місцем проведення Загальних Зборів.

Реєстрація Акціонерів (представників акціонерів) для участі у Загальних 
Зборах проводитиметься на підставі переліку акціонерів, які мають право 
на участь у Загальних Зборах, складеного в порядку, передбаченому за-
конодавством про депозитарну систему, станом на 24 годину за 3 (три) ро-
бочих дні до дня проведення річних Загальних Зборів, тобто на 24.00 год. 
27.03.2018 року.

Акціонерам для реєстрації та участі у зборах при собі необхідно мати 
паспорт або документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - пас-
порт або документ, що посвідчує особу, та належним чином оформлену 
довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів. 
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. Довіре-
ність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може 
містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денно-
го Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення 
потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах пред-
ставник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо го-
лосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, пред-
ставник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій 
розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосу-
вання на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має 
право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на За-
гальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на 
Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акці-
онера, який видав довіреність, замість свого представника.

Перелік питань, 
включених до проекту порядку денного Загальних Зборів:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів: 
обрання Голови та членів Лічильної комісії та прийняття рішення про при-
пинення їх повноважень; обрання Голови та Секретаря Загальних зборів; 
затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів  
ПРАТ «СУМИРИБГОСП».

2. Розгляд звіту Наглядової ради ПРАТ «СУМИРИБГОСП» про роботу 
за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

3. Розгляд звіту Директора ПРАТ «СУМИРИБГОСП» про роботу за 2017 
рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

4. Розгляд звіту Ревізійної комісії ПРАТ «СУМИРИБГОСП» про роботу 
за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Затвердження річного звіту ПРАТ «СУМИРИБГОСП» за 2017 рік, в 
тому числі фінансового звіту і балансу Товариства за 2017 рік.

6. Про розподіл прибутку та збитків ПРАТ «СУМИРИБГОСП» за підсум-
ками роботи за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. 

7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 
8. Про надання згоди на вчинення ПРАТ «СУМИРИБГОСП» правочинів 

із заінтересованістю.
Основні показники 

фінансово-господарської діяльності 
ПРАТ «СУМИРИБГОСП» (тис. грн.)

Найменування показника період
2017 рік 2016 рік

Усього активів 59 161 63 695
Основні засоби (за залишковою вартістю) 11 898 10 890
Запаси 21 433 22 015
Сумарна дебіторська заборгованість 4 255 7 053
Гроші та їх еквіваленти 1 175 365
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (11 131) (5 211)
Власний капітал (1 190) 4 638
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 2 700 2 700
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 666 492
Поточні зобов'язання і забезпечення 59 685 58 565
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (5 920) 1 171
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10800000 10800000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

(0,54815) 0,10843

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів що-
денно (крім суботи та неділі) з 09.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 
13.00 год. до 14.00 год.) за місцезнаходженням ПРАТ «СУМИРИБГОСП»: 
40002, Сумська обл., м. Суми, вул. Роменська, буд. 105, каб. №3 (кабінет 
заступника Директора Товариства). У день проведення Загальних Зборів 
Товариства ознайомитися з документами можливо у місці проведення річ-
них Загальних Зборів акціонерів з 13.30 години до 13.50 години. 

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного, не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 
Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту по-
рядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Про-
позиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмо-
вій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її 
вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропози-
ції до питання та/або проекту рішення. Зміни до проекту порядку денного 
Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та про-
ектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити 
зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі 
внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не 
пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє 
акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також про-
екти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного загальних зборів Товариства, та інформація, пе-
редбачена ч.4 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства» розміщена в мережі 
Інтернет за адресою: http://00476760.emitents.org/

Відповідальною особою за порядок ознайомлення Акціонерів з доку-
ментами є Директор – Олійник Тетяна Петрівна. Телефон для довідок: 
(050)3042723.

Директор ПРАТ «СУМИРИБГОСП»  Т.П. Олійник

Шановні акціонери 

ПРАТ «СУМИРИБГОСП»!

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ПIВДЕНЬ».

2. Код за ЄДРПОУ: 14312625. 3. Місцезнаходження: 02121 Київ Хар-
ківське шосе 201/203. 4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 562-62-30 
(044) 562-62-30. 5. Електронна поштова адреса: vat_pivden@i.ua.  
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: http://14312625.smida.gov.ua. 7. Вид 
особливої інформації: Прийняття рішення про попереднє надання згоди 
на вчинення значних правочинів.

II. Текст повідомлення 
Загальними зборами акцiонерiв Приватного акціонерного товариства 

«Південь» (далi - Товариство), якi вiдбулись 26.02.2018 року, прийнято 
рiшення попередньо надати Голові правління згоду на вчинення значних 
правочинів будь-якого характеру, якщо ринкова вартість майна або пос-

луг, що є предметом значного правочину, перевищує 10 відсотків вартос-
ті активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства 
(щодо кожного правочину), із дати прийняття цього рішення. Гранична 
сукупна вартість правочинів: не визначено. Вартість активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності: 2763,9 тис. грн. Співвідно-
шення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітен-
та за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): не ви-
значено. Загальна кількість голосуючих акцій: 2215247 шт. Кількість 
голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 
2213424 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прий-
няття рішення: 2213424 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосува-
ли «проти» прийняття рішення: 0 шт.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 2. Голова Правління Летніков О.В.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПIВДЕНь»
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Повідомлення про проведення річних 
Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні Збори) 

з проектом порядку денного 
До уваги акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЧЕРНІГІВ-СОРТНАСІННЄОВОЧ» 

(надалі – Товариство)
Місцезнаходження Товариства: вул. В’ячеслава Чорновола, буд. 25, 

м. Чернігів, Україна, 14021.
Повідомляємо про скликання «09» квітня 2018 р. о 11 годині 00 хв. 

річних Загальних Зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ЧЕРНІГІВ-СОРТНАСІННЄОВОЧ», Код ЄДРПОУ 00492397, місце 
проведення: за місцезнаходженням Товариства: вул. В’ячеслава Чорно-
вола, буд. 25, каб.№1, м. Чернігів, Україна, 14021. 

Реєстрація акціонерів та їх представників в день за місцем проведення 
Загальних Зборів акціонерів Товариства з 10 год. 30 хв. до 10 год. 50 хв.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, 
включених до Проекту порядку денного:

1. Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про при-
пинення повноважень членів лічильної комісії. 

2. Про обрання робочих органів, затвердження регламенту роботи За-
гальних Зборів.

3. Про звіт Директора Товариства про фінансово-господарську діяль-
ність Товариства за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Директора Товариства за 2017 р. 

4. Про розгляд та затвердження звіту та висновків Наглядової ради То-
вариства за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та 
висновків Наглядової ради Товариства за 2017 р.

5. Про розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства 
за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків 
Ревізора Товариства за 2017 р.

6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 р.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, пе-

редбачених законом за підсумками роботи у 2017 р.
8. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного 
року з дня проведення Загальних Зборів.

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

Найменування показника Період 
2017 р. 2016 р.

Усього активів 92,4 68,7
Основні засоби 18,3 21,1
Довгострокові фінансові інвестиції:
Запаси 17,1 15
Сумарна дебіторська заборгованість 36,00 19,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 21,00 12,8
Нерозподілений прибуток (851,9) (757,6)
Власний капітал 609,1 609,1
Статутний капітал 150,9 150,9
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 184,3 66,3
Чистий прибуток (збиток) (94,3) (73,7)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 603 680 603 680
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 3 4

Дата складення переліку акціонерів, які мають право брати участь у За-
гальних Зборах: станом на 24 годину - на «03» квітня 2018 року - за три 
робочих дні до дня проведення Загальних Зборів. З документами (матеріа-
лами), необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денно-
го акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних Зборів 
в робочі дні з 09 год.00 хв. до 11 год.00 хв., звернувшись за місцезнахо-
дженням Товариства: кабінет № 1, вул. В’ячеслава Чорновола, буд.25, 
м. Чернігів, Україна, 14021, а також а в день проведення Загальних Збо-
рів  - у місці їх проведення. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го Загальних Зборів, а також інформація, зазначена в ч.4 ст.35 ЗУ «Про 
акціонерні товариства»: chesort.com.ua. Посадова особа Товариства, від-
повідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріа-
лами), необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку ден-
ного – Директор Товариства Соронович Євгеній Львович. Тел. для довідок: 
+3804622 2-50-49.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного Загальних Зборів. Пропозиції вносяться не піз-
ніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних Зборів. Пропозиції щодо 
включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити від-
повідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денно-
го Загальних Зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища 
(найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу на-
лежних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. 
Пропозиції акціонера (акціонерів), які сукупно є власниками 5 або більше 
відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до про-
екту порядку денного Загальних Зборів. У разі внесення змін до проекту 
порядку денного Загальних Зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до 
дати проведення Загальних Зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та 
направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються 
на підставі пропозицій акціонерів. Зміни до проекту порядку денного За-
гальних Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та про-
ектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має право вносити 
зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Акціо-
нери мають право оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх 
пропозицій до проекту порядку денного Загальних Зборів.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах, ви-
дана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими 
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депо-
зитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на 
право участі та голосування на Загальних Зборах від імені юридичної осо-
би видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її уста-
новчими документами. Довіреність на право участі та голосування на За-
гальних Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік 
питань порядку денного Загальних Зборів із зазначенням того, як перед-
бачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдан-
ня щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування 
на Загальних Зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіре-
ність на право участі та голосування на Загальних Зборах декільком своїм 
представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити 
свого 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. У разі, якщо для участі в Загальних Зборах з’явилося 
декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіре-
ність якому видана пізніше. 

Директор Товариства  Є.Л.Соронович 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «МОНДЕЛІС УКРАЇНА»

2. Код за ЄДРПОУ: 00382220
3. Місцезнаходження: 42600, Сумська обл., м. Тростянець,  

вул. Набережна, 28а
4. Міжміський код, телефон та факс: телефон (044) 490 13 72; факс 

(044) 490 13 10
5. Електронна поштова адреса: Tetiana.Tishchenko@mdlz.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://ua.mondelezinternational.com//
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення

На підставі рішення наглядової ради Приватного акцiонерного товариства 

«Монделіс Україна» (надалі – емітент) від 28.02.2018 року (протокол №2 від 
28.02.2018 року), відбулися зміни в складі посадових осіб емітента, а саме:

- 28.02.2018 року припинено повноваження члена правління емітента - Пан-
чака Віктора Івановича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) на 
підставі його письмової заяви. На зазначеній посаді перебував з 29.04.2016 
року. Посадова особа акціями емітента не володіє. Посадова особа непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Замiсть особи, повно-
важення якої припинено, на посаду члена правління емітента нiкого не обрано. 

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

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

2. Юрист 
(за довіреністю №28 від 28.12.2017 року) ___________ Тіщенко Тетяна 

Володимирівна 
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.
  28.02.2018 року
  (дата)
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До уваги акціонерів!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«МИРОНІВСьКА ДРУКАРНЯ»
(ідентифікаційний код 02467089)

повідомляє
ПРО СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПрАТ «Миронівська друкарня» запрошує акціонерів прийняти участь
у загальних зборах, які відбудуться 06 квітня 2018 року о 11-00 год.

за адресою: Київська обл., м.Миронівка, вул. Соборності, 50.
Телефон для довідок: (04574) 5-14-96.

Реєстрація проводитиметься в день проведення зборів в тому ж 
приміщенні з 10-00 - 10-50

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання голови, секретаря зборів, лічильної комісії.
2. Затвердження звіту голови правління Товариства про результати 

фінансово-господарської діяльності товариства у 2017 році.
3. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії по результатах ді-

яльності Товариства за 2017 рік.
4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства за 2016 рік (тис. грн.)

Найменування показника
період

Звітний
2017 р.

Попередній 
2016 р.

Усього активів 120,1 135,1
Основні засоби 107,2 117,3
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 10,5 14,9
Сумарна дебіторська заборгованість 1,3 -
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,1 2,9
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал 53,3 53,3
Інший додатковий капітал 229,8 229,8
Довгострокові зобов`язання - -
Поточні зобов`язання 3,1 10,2
Чистий прибуток (збиток) -166,1 -158,2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1066 1066
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець період (осіб) 5 5
В.о.Голови правління  Жданова К.К.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ПIВДЕНь».

2. Код за ЄДРПОУ: 14312625. 3. Місцезнаходження: 02121 Київ Харків-
ське шосе 201/203. 4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 562-62-30 
(044) 562-62-30. 5. Електронна поштова адреса: vat_pivden@i.ua. 6. Адре-
са сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації: http://14312625.smida.gov.ua. 7. Вид особливої 
інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
Рішення про припинення повноважень та обарння прийнято Загальни-

ми зборами акціонерів 26.02.2018 р. Припинення повноважень посадових 
осіб виконано у зв'язку з закінченням дії повноважень. Посадові особи 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає та не на-
дали згоди на розкриття паспортних даних. Строк, на який обрано осіб:  
3 роки. Посадова особа Соколовський Олександр Iванович, яка займала 
посаду Голова Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє част-
кою в статутному капіталі емiтента 0,0004%. Володiє пакетом акцій емі-
тента у розмірі 2,5грн. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 
7 років, 1 місяць. Посадова особа Лук'янова Мартинiана Михайлiвна, яка 
займала посаду Члена Наглядової ради, припинила повноваження. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0049%. Володiє пакетом 
акцій емітента у розмірі 29грн. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посаді: 7 років, 1 місяць. Посадова особа Охрiменко Катерина Олегiвна, 
яка займала посаду Члена Наглядової ради, припинила повноваження. 
Акціями товариства не володіє. Строк, протягом якого особа перебувала 
на посаді: 7 років, 1 місяць. Соколовський Олександр Iванович обраний на 
посаду Члена Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0,0004%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 2,5грн. Інші 
посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Наглядо-
вої ради ПрАТ «Південь» Розмір пакета акцій емітента, які належать цій 
особі: 10 шт. Є акціонером Товариства, не виступає представником акціо-
нера, групи акціонерів, не є незалежним директором. Лук'янова Мартинiана 
Михайлiвна обрана на посаду Члена Наглядової ради. Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 0,0049%. Володiє пакетом акцій емітента у 
розмірі 29,00 грн. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти 
років: Член Наглядової ради, Головний бухгалтер ПрАТ «Південь». Розмір 
пакета акцій емітента, які належать цій особі: 116 шт. акцій. Є акціонером 
Товариства, не виступає представником акціонера, групи акціонерів, не є 
незалежним директором. Охрiменко Катерина Олегiвна обрана на посаду 
Члена Наглядової ради. Акціями товариства не володіє. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради, ме-
неджер ПрАТ «Пiвдень». Не є акціонером ПрАТ «Південь», є представни-
ком акціонера Соколовського О. I. Посадова особа Сiдiч Наталiя Iванiвна, 
яка займала посаду Ревізора акціонерного товариства, припинила повно-
важення. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0013%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 7,5грн. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посаді: 7 років, 1 місяць. Сiдiч Наталiя Iванiвна об-
рана на посаду Ревізор акціонерного товариства. Володiє часткою в ста-
тутному капіталі емiтента 0,0013%. Володiє пакетом акцій емітента у роз-
мірі 7,5грн. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
Ревізор ПрАТ «Південь». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій 
особі: 30 шт. акцій.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 2. Голова Правління Летніков О.В.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-

ПОВІДАЛьНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА БУДІВЕЛьНА КОМ-
ПАНІЯ «АРТЕМ» (код за ЄДРПОУ – 33566130). Місцезнаходження – 
07443, Київська обл., Броварський р-н, с.м.т. Калинівка, вул. Ігорева, 15. 
Телефон (факс) – (044) 483-66-41. Електронна поштова адреса – ibk_artem@
emitent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет – http://ibk.pat.ua. Вид особ-
ливої інформації – відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2.Текст повідомлення Згідно з рішенням загальних зборів учасників 
28.02.18р., в зв»язку з закінченням терміну повноважень, переобраний 
терміном на 5 років директор Калугін Віктор Миколайович, часткою в ста-
тутному капіталі не володіє, термін перебування на посаді 6 років, інші 
посади які обіймав протягом останніх п’яти років – директор ПАТ «Артем-
будсервіс», непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має, не надав згоду на розкриття паспортних даних.

3. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством.Директор Калугін В.М. 28.02.18р.

ПРАТ "СПЕЦСТРОЙ", код ЄДРПОУ 24126007
повідомляє, що в оголошенні про виникнення особливої інформації

про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення знач-
них правочинів , яке опубліковане у газеті Відомості НКЦПФР № 37 (2790)
від 22.02.2018 з технічних причин відсутня наступна інформація: дата
прийняття загальними зборами товариства рішення про попереднє на-
дання згоди на вчинення значних правочинів - 19.02.2018; гранична сукуп-
на вартість правочинів -2000,0 тис.грн.;вартість активів емітента за дани-
ми останньої річної фінансової звітності - 2146,8 тис.грн.;співвідношення
граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за да-
ними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) -93,16%;

Директор ПРАТ "СПЕЦСТРОЙ" А.В. Степанцов

ПРАТ "СПЕЦСТРОЙ", код ЄДРПОУ 24126007
повідомляє, що в оголошенні про виникнення особливої інформації

про надання згоди на вчинення значних правочинів , яке опубліковане у
газеті Відомості НКЦПФР № 37 (2790) від 22.02.2018 з технічних причин
відсутня наступна інформація: дата прийняття загальними зборами това-
риства рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів -
19.02.2018; гранична сукупна вартість правочинів -1500,0 тис.грн.; вар-
тість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності -
2146,8 тис.грн.;співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(у відсотках) -69,87%;

Директор ПРАТ "СПЕЦСТРОЙ" А.В. Степанцов

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 22649344; місцезнаходження:

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

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Наказом Голови Правління ПрАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" 23 лютого

2018 року звільнено Головного бухгалтера ПрАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО"
Бездітко Олену Юріївну, яка не володіє часткою у статутному капіталі То-
вариства, перебувала на посаді з 26.05.2003 року. Наказом Голови Прав-
ління ПрАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" 23 лютого 2018 року призначено на
безстроковий термін Головного бухгалтера ПрАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО"
Маланічева Дмитра Ігоровича, який не володіє часткою у статутному ка-
піталі Товариства, протягом останніх п'яти років обіймав посади фінансо-
вого директора ТОВ "Вайт-Хорс", директора з економіки та фінансів ТОВ
"НВО "ЮБіСі-ПРОМО"", заступника фінансового директора ПрАТ "КОН-
ЦЕРН АВЕК ТА КО". Бездітко О.Ю. та Маланічев Д.І. не надали згоди на
розкриття паспортних даних. Бездітко О.Ю. та Маланічев Д.І. непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

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

Голова Правління Платонов Сергій Володимирович. 

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦI-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА СТРА-
ХОВА КОМПАНIЯ "ПАНАЦЕЯ - 1997"

2. Код за ЄДРПОУ: 24735858
3. Місцезнаходження: 01042, м. Київ , Чигорiна, 59
4. Міжміський код, телефон та факс: 0442847343
5. Електронна поштова адреса: panacea@nbi.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.panacea.co.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,

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

II. Текст повідомлення
27.02.2018 року вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України", що здiй-

снює облiк права власностi на акцiї ПРАТ "УСК "ПАНАЦЕЯ - 1997" у де-
позитарнiй системi України, отримано iнформацiю, вiдповiдно до якої
розмiр частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ТЕРМIНАЛ - БРОК", код за ЄДРПОУ 31663028, мiсцезнаходження: м.
Київ, вул. Чигорiна, 59, що становив 49,504% в загальнiй кiлькостi акцiй
та 73,3% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй, зменшився до 0.

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 

Голова Правлiння 
Чернецька Лариса Вiталiївна

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКА-
ЦІЇ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ"

2. Код за ЄДРПОУ: 03340920
3. Місцезнаходження: 49000 м. Дніпро, вул. Шевченка, буд.2
4. Міжміський код, телефон та факс: (0562)47-13-47, (0562)47-13-47
5. Електронна поштова адреса: Iryna.Moskalenko@dpgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://dp.104.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,

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

ІІ. Текст Повідомлення 

Рiшенням Наглядової ради ПАТ "Дніпропетровськгаз" (Протокол
№26/02-2018 вiд 26.02.2018) обрано членом Правління Товариства Зайця
Ігоря Володимировича - директором з безпеки. Вважати повноваження но-
вообраного члена Правлiння такими, що набули чинностi з 26 лютого 2018
року, у межах строку, на який раніше було обрано Правлiння, а саме до
30.06.2019 (включно). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає. Акцiями Товариства не володiє. Особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних. Посади, якi обiймала посадова особа протя-
гом останнiх п'яти рокiв - начальник управління  ГУ ДФС в Чернівецькій об-
ласті, Заступник голови правління з економічної безпеки ПАТ "Львівгаз",
радник Голови правлiння ПАТ "Львiвгаз" з питань економiчної безпеки,
служба в органах МВС. 

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 Вакуленко І.Є.
27.02.2018 р.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394
(044) 4983816
(044) 4983815
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «МОНДЕЛІС УКРАЇНА»

2. Код за ЄДРПОУ: 00382220
3. Місцезнаходження: 42600, Сумська обл., м. Тростянець,  

вул. Набережна, 28а
4. Міжміський код, телефон та факс: телефон (044) 490 13 72; факс 

(044) 490 13 10
5. Електронна поштова адреса: Tetiana.Tishchenko@mdlz.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://ua.mondelezinternational.com//
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про 

надання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. Текст повідомлення

1. У відповідності до рішення наглядової ради Приватного акцiонерного 
товариства «Монделіс Україна» (надалі – емітент) від 28.02.2018 року 
(протокол №2 від 28.02.2018 року) надано згоду на вчинення емітентом 
значного правочину (надалі – правочин), а саме: на укладання Доповнен-
ня №67 до контракту №1300-5751 від 20.12.2013 року з Компанією 
«CHOCOLUX» S.R.L. (юридична особа, що зареєстрована та діє відповід-
но до законодавства Республіки Молдова, з місцем знаходження за адре-
сою: Республіка Молдова, м. Кишинеу, вул. Гредіна Ботаніке 14/3) пред-
метом якого є поставка Товару, на загальну суму 21 500 000 доларів США, 
що на день прийняття зазначеного рішення, за офіційним курсом Націо-
нального банку України, еквівалентно 579 386 тис. грн.

Предметом зазначеного правочину є поставка Товару, згідно асорти-
менту та ціни, затверджених в доповненнях до Контракту.

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена вiдповiдно до законодавства, складає 579 386 тис. грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi складає: 3 269 519 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 17,72%.

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

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

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

Юрист 
(за довіреністю №28 від 28.12.2017 року) _____ Тіщенко Тетяна Воло-

димирівна 
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.
  28.02.2018 року
  (дата)

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

нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ 

КОМПЛЕКС «КУРС»
2. Код за ЄДРПОУ: 21607389
3. Місцезнаходження: 02099, м. Київ, вул. Бориспiльська, 9
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 369-58-21 566-65-21
5. Електронна поштова адреса: npk_kurs@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: www.kurs.kiev.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про 

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення

Згiдно з прийнятим рiшенням на рiчних загальних зборах ПРИВАТ-
НОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ 
КОМПЛЕКС «КУРС» 27.02.2018 р. (Протокол №7 рiчних загальних 
зборiв ПРАТ «НВК «КУРС» вiд 27.02.2018 р.) вирiшили попередньо 
надати згоду на укладення значних правочинiв (кредитних угод, 
договорiв застави/iпотеки, поставки, комiсiї, безвiдсоткової поворотної 
фiнансової допомоги, купiвлi-продажу, задоволення вимог кредиторiв, 
оренди, поруки, зберiгання договорiв надання послуг тощо та 
вiдповiдних додаткових угод до таких договорiв), якi будуть укладенi 
Товариством протягом року з моменту проведення цих загальних 
зборiв Товариства, на суму не бiльше як 500 % вартостi активiв за 
даними рiчної звiтностi за 2017 рiк за умови надання попередньої зго-
ди на їх укладення Наглядовою Радою Товариства (на загальну сукуп-
ну суму/вартiсть не бiльш як 183500,0 тис. грн. (сто вiсiмдесят три 
мiльйони п'ятсот тисяч гривень 00 коп.). Вартiсть активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi за 2017 р. склала 36700,0 
тис.грн. (тридцять шiсть мiльйонiв сiмсот тисяч грн. 00 коп.). Уповно-
важити на пiдписання значних правочинiв вiд iменi Товариства  
В.о. Голови правлiння Товариства, або уповноважену особу, що дiє на 
пiдставi нотарiально посвiдченої довiреностi та визначена рiшенням 
Наглядової ради Товариства щодо надання попередньої згоди на 
укладення вiдповiдних договорiв. Особа, зазначена нижче, пiдтверджує 
достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що 
вона несе вiдповiдальнiсть згiдно чинного законодавства. В.о. Голови 
правлiння Беляков Володимир Павлович.

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. В.о. Голови правлiння Беляков Воло-
димир Павлович, 27.02.2018 р.
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕНЕРГОПОСТАЧАЛьНА КОМПАНІЯ 

«ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»
(далі за текстом – ПрАТ «ЕК «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»

або «Товариство»)
місцезнаходження якого: 

Україна, 58000, м. Чернівці, вул. Прутська, 23-А
Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціо-

нерів ПрАТ «ЕК «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» (надалі – «Загальні збори»), 
що відбудуться 03 квітня 2018 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: 
58000, Україна, м. Чернівці, вул. Прутська, 23-А, каб. № 101 (актовий 
зал).

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися у день проведення Загаль-
них зборів акціонерів з 09 години 00 хвилин до 09 години 50 хвилин за 
адресою: м. Чернівці, вул. Прутська, 23-А, в холі адмінбудівлі (1-й по-
верх). 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ак-
ціонерів ПрАТ «ЕК «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО», буде складено станом на 
24 годину 28 березня 2018 року.

Проект порядку денного 
1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів  

ПрАТ «ЕК «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариство), припинення по-
вноважень членів лічильної комісії.

2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду зві-
ту Правління Товариства.

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

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Затвердження звіту та 
висновків Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства. 
8. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства. 
9. Про внесення змін до статуту Товариства.
10. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товари-

ства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та 

членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винаго-
роди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з 
Головою та членами Наглядової ради.

14. Про схвалення та/або вчинення правочинів.
Адреса веб-сайту ПрАТ «ЕК «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО», на якому 

розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, 
включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначе-
на в частині четвертій ст. 35 Закону України «Про акціонерні товари-
ства» – http://oblenergo.cv.ua

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення За-
гальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 
Загальних зборів та з проектом договору про викуп товариством акцій 
за місцезнаходженням ПрАТ «ЕК «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» – м. Чер-
нівці, вул. Прутська, 23-А, канцелярія, у робочі дні (понеділок – чет-

вер) з 8-00 до 17-00, (п’ятниця) з 8-00 до 15-45 (перерва з 12-30 до 
13-15), а в день проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх 
проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлен-
ня акціонерів з документами – директор фінансовий Гуменюк З.Я. Те-
лефон для довідок: (0372) 58-49-20.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кож-
ний 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 пе-
ревищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться 
не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо 
кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати 
проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань 
до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з 
цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Това-
риства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат 
представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропо-
нується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Про-
позиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в пись-
мовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її 
вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропо-
зиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або 
класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером 
до складу органів Товариства.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно 
мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформ-
лену відповідно до законодавства України.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, ви-
дана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадо-
вими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчувати-
ся депозитарною установою у встановленому Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі 
та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видаєть-
ся її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими 
документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних 
зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто пе-
релік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і 
за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосу-
вання на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, 
як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не міс-
тить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання 
щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має 
право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних 
зборах декільком своїм представникам. До закінчення строку, відведе-
ного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право змі-
нити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та 
Виконавчий орган Товариства. Надання довіреності на право участі та 
голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих За-
гальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого пред-
ставника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька 
представників акціонера, реєструється той представник, довіреність 
якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності 
декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах 
здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним пред-
ставником.

Правління ПрАТ «ЕК «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»
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ПРАТ "СПЕЦСТРОЙ", код ЄДРПОУ 24126007
повідомляє, що в оголошенні про виникнення особливої інформації

про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення знач-
них правочинів , яке опубліковане у газеті Відомості НКЦПФР № 37 (2790)
від 22.02.2018 з технічних причин відсутня наступна інформація: дата
прийняття загальними зборами товариства рішення про попереднє на-
дання згоди на вчинення значних правочинів - 19.02.2018; гранична сукуп-
на вартість правочинів -2000,0 тис.грн.;вартість активів емітента за дани-
ми останньої річної фінансової звітності - 2146,8 тис.грн.;співвідношення
граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за да-
ними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) -93,16%;

Директор ПРАТ "СПЕЦСТРОЙ" А.В. Степанцов

ПРАТ "СПЕЦСТРОЙ", код ЄДРПОУ 24126007
повідомляє, що в оголошенні про виникнення особливої інформації

про надання згоди на вчинення значних правочинів , яке опубліковане у
газеті Відомості НКЦПФР № 37 (2790) від 22.02.2018 з технічних причин
відсутня наступна інформація: дата прийняття загальними зборами това-
риства рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів -
19.02.2018; гранична сукупна вартість правочинів -1500,0 тис.грн.; вар-
тість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності -
2146,8 тис.грн.;співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(у відсотках) -69,87%;

Директор ПРАТ "СПЕЦСТРОЙ" А.В. Степанцов

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 22649344; місцезнаходження:

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

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Наказом Голови Правління ПрАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" 23 лютого

2018 року звільнено Головного бухгалтера ПрАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО"
Бездітко Олену Юріївну, яка не володіє часткою у статутному капіталі То-
вариства, перебувала на посаді з 26.05.2003 року. Наказом Голови Прав-
ління ПрАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" 23 лютого 2018 року призначено на
безстроковий термін Головного бухгалтера ПрАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО"
Маланічева Дмитра Ігоровича, який не володіє часткою у статутному ка-
піталі Товариства, протягом останніх п'яти років обіймав посади фінансо-
вого директора ТОВ "Вайт-Хорс", директора з економіки та фінансів ТОВ
"НВО "ЮБіСі-ПРОМО"", заступника фінансового директора ПрАТ "КОН-
ЦЕРН АВЕК ТА КО". Бездітко О.Ю. та Маланічев Д.І. не надали згоди на
розкриття паспортних даних. Бездітко О.Ю. та Маланічев Д.І. непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

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

Голова Правління Платонов Сергій Володимирович. 

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦI-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА СТРА-
ХОВА КОМПАНIЯ "ПАНАЦЕЯ - 1997"

2. Код за ЄДРПОУ: 24735858
3. Місцезнаходження: 01042, м. Київ , Чигорiна, 59
4. Міжміський код, телефон та факс: 0442847343
5. Електронна поштова адреса: panacea@nbi.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.panacea.co.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,

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

II. Текст повідомлення
27.02.2018 року вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України", що здiй-

снює облiк права власностi на акцiї ПРАТ "УСК "ПАНАЦЕЯ - 1997" у де-
позитарнiй системi України, отримано iнформацiю, вiдповiдно до якої
розмiр частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ТЕРМIНАЛ - БРОК", код за ЄДРПОУ 31663028, мiсцезнаходження: м.
Київ, вул. Чигорiна, 59, що становив 49,504% в загальнiй кiлькостi акцiй
та 73,3% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй, зменшився до 0.

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 

Голова Правлiння 
Чернецька Лариса Вiталiївна

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКА-
ЦІЇ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ"

2. Код за ЄДРПОУ: 03340920
3. Місцезнаходження: 49000 м. Дніпро, вул. Шевченка, буд.2
4. Міжміський код, телефон та факс: (0562)47-13-47, (0562)47-13-47
5. Електронна поштова адреса: Iryna.Moskalenko@dpgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://dp.104.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,

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

ІІ. Текст Повідомлення 

Рiшенням Наглядової ради ПАТ "Дніпропетровськгаз" (Протокол
№26/02-2018 вiд 26.02.2018) обрано членом Правління Товариства Зайця
Ігоря Володимировича - директором з безпеки. Вважати повноваження но-
вообраного члена Правлiння такими, що набули чинностi з 26 лютого 2018
року, у межах строку, на який раніше було обрано Правлiння, а саме до
30.06.2019 (включно). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає. Акцiями Товариства не володiє. Особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних. Посади, якi обiймала посадова особа протя-
гом останнiх п'яти рокiв - начальник управління  ГУ ДФС в Чернівецькій об-
ласті, Заступник голови правління з економічної безпеки ПАТ "Львівгаз",
радник Голови правлiння ПАТ "Львiвгаз" з питань економiчної безпеки,
служба в органах МВС. 

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 Вакуленко І.Є.
27.02.2018 р.
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Повідомлення про ставки відсоткового доходу за облігаціями
1. Повне найменування емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІ-
ШЕНЬ» 

2. Організаційно-правова форма емітента: Товариство з обмеженою 
відповідальністю

3. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ емітента: 35725063
4. Місцезнаходження емітента: 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 72
5. Міжміський код, телефон, факс: (044) 593-73-09
6. Електронна поштова адреса: info@fincom-fsc.com.ua
7. Адреса сторінки в мережі Інтернет: https://kreditmarket.ua/rus/about.html
ТОВ «ФК «Центр Фінансових Рішень» повідомляє про незмінність по-

передньої відсоткової ставки по облігаціях серії В. 
Відповідно до умов випуску облігацій, які викладено в проспекті емісії 

облігацій, ставка відсоткового доходу по дев’ятнадцятому відсотковому пе-
ріоду, що триває з 20.04.2018 р. по 19.07.2018 р. по облігаціям серії В (Сві-
доцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств від 18.12.2013 р. 
№185/2/2013) становить 22% (двадцять два) відсотки річних. 

ТОВ «ФК «Центр Фінансових Рішень» повідомляє про незмінність по-
передньої відсоткової ставки по облігаціях серії С. 

Відповідно до умов випуску облігацій, які викладено в проспекті емісії 
облігацій, ставка відсоткового доходу по вісімнадцятому відсотковому 
періоду, що триває з 16.04.2018 р. по 15.07.2018 р. по облігаціям серії С 
(Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств від 05.02.2014 р. 
№186/2/2013) становить 22% (двадцять два) відсотки річних. 

ТОВ «ФК «Центр Фінансових Рішень» повідомляє про незмінність по-
передньої відсоткової ставки по облігаціях серії D.

Відповідно до умов випуску облігацій, які викладено в проспекті емісії 
облігацій, ставка відсоткового доходу по сімнадцятому відсотковому 
періоду, що триває з 27.03.2018 р. по 25.06.2018 р. по облігаціям серії D 
(Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств від 25.04.2014 р. 
№187/2/2013) становить 22% (двадцять два) відсотки річних.

ТОВ «ФК «Центр Фінансових Рішень» повідомляє про незмінність по-
передньої відсоткової ставки по облігаціях серії Е.

Відповідно до умов випуску облігацій, які викладено в проспекті емісії 
облігацій, ставка відсоткового доходу по одинадцятому відсотковому 
періоду, що триває з 29.03.2018 р. по 27.06.2018 р. по облігаціям серії Е 

(Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств від 13.10.2015 р. 
№99/2/2015) становить 22% (двадцять два) відсотки річних.

ТОВ «ФК «Центр Фінансових Рішень» повідомляє про незмінність 
попередньої відсоткової ставки по облігаціях серії F.

Відповідно до умов випуску облігацій, які викладено в проспекті емісії 
облігацій, ставка відсоткового доходу по одинадцятому відсотковому 
періоду, що триває з 29.03.2018 р. по 27.06.2018 р. по облігаціям серії F 
(Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств від 13.10.2015 р. 
№100/2/2015) становить 22% (двадцять два) відсотки річних.

ТОВ «ФК «Центр Фінансових Рішень» повідомляє про незмінність 
попередньої відсоткової ставки по облігаціях серії G.

Відповідно до умов випуску облігацій, які викладено в проспекті емісії 
облігацій, ставка відсоткового доходу по одинадцятому відсотковому 
періоду, що триває з 29.03.2018 р. по 27.06.2018 р. по облігаціям серії G 
(Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств від 05.11.2015 р. 
№101/2/2015) становить 22% (двадцять два) відсотки річних.

ТОВ «ФК «Центр Фінансових Рішень» повідомляє про незмінність 
попередньої відсоткової ставки по облігаціях серії Н.

Відповідно до умов випуску облігацій, які викладено в проспекті емісії 
облігацій, ставка відсоткового доходу по одинадцятому відсотковому 
періоду, що триває з 29.03.2018 р. по 27.06.2018 р. по облігаціям серії Н 
(Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств від 05.11.2015 р. 
№102/2/2015) становить 22% (двадцять два) відсотки річних.

ТОВ «ФК «Центр Фінансових Рішень» повідомляє про незмінність 
попередньої відсоткової ставки по облігаціях серії І.

Відповідно до умов випуску облігацій, які викладено в проспекті емісії 
облігацій, ставка відсоткового доходу по сьомому відсотковому періоду, що 
триває з 06.04.2018 р. по 05.07.2018 р. по облігаціям серії І (Свідоцтво про 
реєстрацію випуску облігацій підприємств від 27.09.2016 р. №106/2/2016) 
становить 22% (двадцять два) відсотки річних.

ТОВ «ФК «Центр Фінансових Рішень» повідомляє про незмінність 
попередньої відсоткової ставки по облігаціях серії J.

Відповідно до умов випуску облігацій, які викладено в проспекті емісії 
облігацій, ставка відсоткового доходу по сьомому відсотковому періоду, що 
триває з 06.04.2018 р. по 05.07.2018 р. по облігаціям серії J (Свідоцтво про 
реєстрацію випуску облігацій підприємств від 27.09.2016 р. №107/2/2016) 
становить 22% (двадцять два) відсотки річних.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛьНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНь» 

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ГАРАНТСПЕЦСЕРВІС»

 (надалі - Товариство) інформує
про проведення загальних зборів акціонерів (надалі - Збори) 

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників 
акціонерів) для участі в Зборах: 

17 квітня 2018 року з 11 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв. Дата та час відкрит-
тя (проведення) Зборів: 17 квітня 2018 року о 12 год. 00 хв. Місце реє-
страції учасників та проведення Зборів: Україна, 02099, м. Київ-99, 
вул.  Бориспільська, 9, корпус 57. Місцезнаходження Товариства: Украї-
на, 02099, м. Київ-99, вул. Бориспільська, 9.

Перелік питань, 
що виносяться на голосування, 

згідно з порядком денним:
1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товари-

ства.
3. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду зві-
ту.

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

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

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 

2017 рік.
8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 

рік.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.) 

Найменування показника

Період

Звітний
2017 р.

Попере-
дній

2016 р.
Усього активів 1313,0 2340,0
Основні засоби ( залишкова вартість ) – 29,0

Довгострокові фінансові інвестиції – –
Запаси – –
Сумарна дебіторська заборгованість 643,0 1921,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 664,0 388,0
Нерозподілений прибуток 1087,0 2088,0
Власний капітал 1313,0 2314,0
Статутний капітал 181,0 181,0
Довгострокові зобов'язання – –
Поточні зобов'язання – 26,0
Чистий прибуток (збиток) –1001,0 578,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 724000 724000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

– –

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

– –

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 5

Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі :
 документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника,
 довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних 

та фізичних осіб).
Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для 

прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Това-
риства за адресою: Україна, 02099, м. Київ-99, вул. Бориспільська, 9 кожно-
го робочого дня з 08.30 до 17.00 години, а в день проведення загальних 
зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами Директор Товариства. Адреса власного 
веб–сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожно-
го з питань: http://emitent.tetra-studio.com.ua/gcs. Дата складення переліку 
акціонерів, які мають право на участь у Зборах, визначається станом на 
24.00 год. 11 квітня 2018 року.

Звертаємо Вашу увагу, що у разі, якщо акціонером до 11 квітня 2018 р. 
(дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах) не буде укладено з депозитарною установою, що обслуговує рахун-
ки в цінних паперах, відповідного договору, акції такого акціонера не вра-
ховуватимуться при визначенні кворуму та при голосуванні в органах 
Товариства.

Телефони для довідок : + 38 (044) 566-66-47 

Директор ПрАТ «Гарантспецсервіс» Р.В. БІЛИК



№42, 1 березня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

31

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «РАДОМИШЛь-
СьКЕ АВТОПIДПРИЄМСТВО 
11848»

2. Код за ЄДРПОУ 03116708
3. Місцезнаходження 12201, Житомирська обл., м. Радо-

мишль, вул. Русанівська, буд.23
4. Міжміський код, телефон та факс 04132 42116, 42116
5. Електронна поштова адреса 11848@emzvit.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації 

www.radatp11848.ho.ua

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

ІІ. Текст повідомлення
Рішенням Наглядової ради Товариства вiд 28.02.2018 р. (Протокол №2 

вiд 28.02.2018 р.) прийнято рішення про припинення з 14.03.2018 р. повно-
важень голови та члена Наглядової ради Товариства Пивоваренка Анатолія 
Антоновича, за його бажанням на підставі поданої ним особистої заяви. Пи-
воваренко А.А. володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 
1.91128 %. Підстава для прийняття вищевказаного рішення Наглядовою ра-
дою - необхідність задоволення поданої Пивоваренком А.А. заяви про при-
пинення його повноважень як голови та члена Наглядової ради Товариства. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не 
має. На посадi голови та члена Наглядової ради перебував з 23.03.2017 р. 
Посадова особа не надавала згоди на розкриття своїх паспортних даних. 

В звязку з необхідністю обрання голови Наглядової ради Товариства На-
глядовою радою 28.02.2018 р. (Протокол №2 вiд 28.02.2018 р.) прийнято рі-
шення про обрання члена Наглядової ради Твердовського Сергія Олексан-
дровича з 14.03.2018 р. головою Наглядової ради на строк до обрання нового 
складу Наглядової ради або переобрання голови Наглядової ради. Володіє 
часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 0.93873 %. Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини Твердовський С.О. не має. Перелік 
інших посад, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: слюсар-механік. 
Посадова особа є акцiонером (не є представником акцiонера, не є представ-
ником групи акцiонерiв, не є незалежним директором). Посадова особа не 
надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

Рішенням Наглядової ради Товариства вiд 28.02.2018 р. (Протокол №2 
вiд 28.02.2018 р.) в зв’язку із закінченням 01.03.2018 р. термінів повнова-
жень припинено з 01.03.2018 р. повноваження :

- голови Правління Товариства Ігнатова Віктора Івановича, який не во-
лодіє часткою в статутному капіталі Емітента. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. На посадi голови Правління перебу-
вав з 01.03.2013 р. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх 
паспортних даних;

- члена Правління Товариства Пархоменка Бориса Сергійовича, який 
володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 1.36807 %. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi чле-
на Правління перебував з 01.03.2013 р. Посадова особа не надала згоди 
на розкриття своїх паспортних даних;

- члена Правління Товариства Нікітіної Наталії Арсентівни, яка володіє 
часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 0.84539 %. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi члена Прав-
ління перебувала з 01.03.2013 р. Посадова особа не надала згоди на роз-
криття своїх паспортних даних. Замість звільненої особи на посаду члена 
Правління нікого не обрано, так як кількісний склад Правління Товариства 
зменшується з п’яти до трьох осіб;

- члена Правління Товариства Маньківської Наталії Миколаївни, яка во-
лодіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 1.06006 %. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi члена 
Правління перебувала з 01.03.2013 р. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття своїх паспортних даних. Замість звільненої особи на посаду чле-
на Правління нікого не обрано, так як кількісний склад Правління Товари-
ства зменшується з п’яти до трьох осіб;

- члена Правління Товариства Хруленка Петра Андрійовича, який воло-
діє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 1.06006 %. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi члена 
Правління Товариства перебував з 01.03.2013 р. Посадова особа не нада-
ла згоди на розкриття своїх паспортних даних.

Рішенням Наглядової ради Товариства вiд 28.02.2018 р. (Протокол №2 
вiд 28.02.2018 р.) в зв’язку із необхідністю обрання Правління на новий 
термін обрано:

- головою Правління з 14.032018 р., строком на 5 років Пивоваренка 
Анатолія Антоновича, який володіє часткою в статутному капіталі Емітента 
в розмірі 1.91128 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Перелік інших посад, які обіймала дана особа протягом остан-
ніх 5 років - начальник автотранспортного вiддiлу. Посадова особа не нада-
ла згоди на розкриття своїх паспортних даних;

- членом Правління з 14.03.2018р., строком на 5 років Пархоменка Бо-
риса Сергійовича, який володіє часткою в статутному капіталі Емітента в 
розмірі 1.36807 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни немає. Перелік інших посад, які обіймала дана особа протягом останніх 
5 років – заступник голови правління з пасажирських перевезень. Посадо-
ва особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних;

- членом Правління з 14.03.2018 р., строком на 5 років Хруленка Петра 
Андрійовича, який володіє часткою в статутному капіталі Емітента в роз-
мірі 1.06006 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Перелік інших посад, які обіймала дана особа протягом останніх  
5 років – заступник голови правління з технічних питань. Посадова особа 
не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

ІІІ. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством. 2. Голова правління Ігнатов Віктор 
Іванович 28 лютого 2018 року.

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 "СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ "ГРIНВУД ЛАЙФ 
IНШУРАНС"

2. Код за ЄДРПОУ 34981210
3. Місцезнаходження 04050, м. Київ, вул. Сiчових Стрiльцiв, 52-Д
4. Міжміський код, телефон 
та факс

(044) 222-69-39 д/н

5. Електронна поштова 
адреса

info@gli.com.ua

6. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка 
додатково використовуєть-
ся емітентом для розкриття 
інформації

https://gli.com.ua/

7. Вид особливої інформа-
ції

Відомості про зміну власників акцій, яким нале-
жить: 10 і більше відсотків простих акцій акціо-
нерного товариства (крім публічного акціонер-
ного товариства); 5 і більше відсотків простих 
акцій публічного акціонерного товариства

II. Текст повідомлення
За даними реєстру, складеного ПАТ «НДУ» станом на 21.02.2018 р. 

вiдбулись змiни у складi власникiв, яким належить 10% та бiльше голосую-
чих акцiй. Дата вчинення дiї (дата отримання реєстру в ПАТ «НДУ»): 
28.02.2018. Власник: фiзична особа. Розмiр частки акцiонера в загальнiй 
кiлькостi акцiй до змiни розмiру пакета акцiй: 58,3636%.

Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни 
розмiру пакета акцiй: 58,3636%. Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi 
акцiй пiсля змiни розмiру пакета акцiй: 0%. Розмiр частки акцiонера в 
загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля змiни розмiру пакета акцiй: 0%.

За даними реєстру, складеного ПАТ «НДУ» станом на 21.02.2018 р. 
вiдбулись змiни у складi власникiв, яким належить 10% та бiльше голосуючих 
акцiй. Дата вчинення дiї (дата отримання реєстру в ПАТ «НДУ»): 28.02.2018. 
Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцiй: ТОВАРИСТВО 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ГРIН ГЛОУБ ЕНТЕРПРАЙЗIС». 
Мiсцезнаходження юридичної особи - власника пакета акцiй: 04070, м. Київ, 
вул. Набережно-Хрещатицька, 1. Iдентифiкацiйний код згiдно з Єдиним дер-
жавним реєстром юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських 
формувань: 40938366. Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй до 
змiни розмiру пакета акцiй: 0%. Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi 
голосуючих акцiй до змiни розмiру пакета акцiй: 0%. Розмiр частки акцiонера в 
загальнiй кiлькостi акцiй пiсля змiни розмiру пакета акцiй: 95%. Розмiр частки 
акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля змiни розмiру пакета 
акцiй (у разi наявностi iнформацiї): 95%.

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

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

2. Найменування посади Бобан Борiслав
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №42, 1 березня 2018 р. 
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ПРАТ «СТРИЙСьКА ШВЕЙНА ФАБРИКА 
«СТРІТЕКС»

(ЄДРПОУ 05468127, 
місцезнаходження 82400 м.Стрий вул.. Новаківського 5)

Повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 
04/04/2018р. о 14.00 год. в приміщенні швейної фабрики, зал їдальні

за адресою: м.Стрий вул. Новаківського 5 
Реєстрація з 13.30 год. по13.55 год.

Порядок денний:
1.Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження 

регламенту загальних зборів. 
3. Звіт Голови Правління про результати діяльності ПрАТ «Стрітекс» за 

2017р.
4. Звіт Голови Ревізійної комісії.
5. Звіт Голови Спостережної ради.
6.Затвердження звітів та річних результатів діяльності ПрАТ «Стрітекс».
7.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту спостережної ради, 

звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії.
8.Переобрання Голови Правління (Генерального Директора) Товариства.
9.Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
10.Внесення змін в Статут ПрАТ «Стрітекс».
11.Розподіл чистого прибутку.
Дата складання переліку акціонерів, що мають право брати участь у 

чергових загальних зборах акціонерів – 24.00 год 30/03/2018р.
Акціонери можуть ознайомитись з документами необхідними для прий-

няття рішень з питань порядку денного, за адресою: м.Стрий вул. Новаків-
ського 5, кабінет 308, у робочі дні підприємства та в робочий час або на 
сторінці в інтернеті за адресою www.stritex.com.ua де розміщена інфор-
мація відповідно до частини четвертої статті 35 Закону України «Про акціо-
нерні товариства». Відповідальний за ознайомлення голова правління Ко-
колюс Ярослав Володимирович.

Для участі у зборах при собі необхідно мати документ, що посвідчує 
особу, а представникам акціонерів додатково – доручення на право участі 
та голосування на зборах, оформлене відповідно до чинного законодав-
ства. Телефон для довідок (03245) 5-21-04.

Акціонерам надані права якими вони можуть користуватися після отри-
мання повідомлення про проведення загальних зборів у строк відповідно 
до статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Проекти рішень порядку денного:
1. Обрати голову та членів лічильної комісії згідно пропозицій.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів згідно пропози-

цій та затвердження регламенту загальних зборів.
3. Затвердити звіт Голови Правління про результати діяльності ПрАТ 

«Стрітекс» за 2017р.
4. Затвердити звіт Голови Ревізійної комісії.
5. Затвердити звіт Голови Спостережної ради.
6. Затвердити звіти та річні результати діяльності ПрАТ «Стрітекс».
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту спостережної ради, 

звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії.
8. Переобрання Голови Правління (Генерального Директора) Товари-

ства згідно пропозицій акціонерів.
9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
10. Внести зміни в Статут ПрАТ «Стрітекс» згідно запропонованої ре-

дакції.
11. Розподілити чистий прибуток.

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

Найменування показника Період
2016 рік 2017 рік

Усього активів 21194.00 20400,00
Основні засоби 1816.00 1311,00
Довгострокові фінансові інвестиції 168.00 153,00
Запаси 1944.00 2880,00
Сумарна дебіторська заборгованість 7647.00 11527,00
Грошові кошти та їх еквіваленти 9607.00 4459,00
Нерозподілений прибуток (збиток) -5334.00 -10363,00
Власний капітал -3883.00 -8912,00
Статутний капітал 1160.90 1160,90
Довгострокові зобов’язання ---- ----
Поточні зобов’язання 25077.00 29132,00
Чистий прибуток (збиток) -2411.00 -5029
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4643509 4643509
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
року (шт.)

----- -----

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

----- -----

Чисельність працівників на кінець періоду осіб) 301 297

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

операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості 
1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-

ВАРИСТВО «МІСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ»
1.2.Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне 

товариство
1.3. Код за ЄДРПОУ: 32587736
1.4. Місцезнаходження: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя 

Липківського, 45
1.5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 585-41-01, (044) 585-41-01
1.6. Електронна поштова адреса: misk_invest@security-cb.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: www.misinvest.com.ua
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників 

акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акці-
онерного товариства (крім публічного акціонерного товари-
ства)).

II. Текст повідомлення
23 лютого 2018 року емітент ПрАТ «МІСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ» отримав 

від Центрального депозитарію ПАТ «НДУ» перелік акціонерів, яким над-
силається письмове повідомлення про проведення загальних зборів 
станом на 21.02.2018р., у зв’язку з чим емітенту стало відомо, що змен-
шився розмір пакету акцій у власності акціонера Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «Компанії з управління активами «Капітал Груп», 
що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок Пайового венчурного 
інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «Нові 
будівельні технології» (місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Вікентія 
Хвойки, 18/14, код за ЄДРПОУ 32307531, ЄДРІСІ 233097). Розмір частки 
акціонера в загальній кількості акцій до зміни розміру пакета акцій: 
43,5796%. Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій після змі-

ни розміру пакета акцій: 25,8360%. Розмір частки акціонера в загальній 
кількості голосуючих акцій до зміни розміру пакета акцій 43,6132%. Роз-
мір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій після зміни 
розміру пакета акцій 25,8561%; зменшився розмір пакету акцій у влас-
ності акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанії з 
управління активами «Капітал Груп», що діє від свого імені, в інтересах 
та за рахунок Пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифі-
кованого виду закритого типу «Національний капітал» (місцезнахо-
дження: 04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 18/14, код за ЄДРПОУ 
32307531, ЄДРІСІ 233328). Розмір частки акціонера в загальній кількос-
ті акцій до зміни розміру пакета акцій: 15,4496%. Розмір частки акціоне-
ра в загальній кількості акцій після зміни розміру пакета акцій:11,8998% 
Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій до зміни 
розміру пакета акцій: 15,4615%. Розмір частки акціонера в загальній 
кількості голосуючих акцій після зміни розміру пакета акцій: 11,9091%; 
збільшився розмір пакету акцій у власності акціонера Товариства з об-
меженою відповідальністю «М-КІНО» (місцезнаходження: 04050, 
м. Київ, вул. Глибочицька, 32-В, код за ЄДРПОУ 41768644, ЄДРІСІ 
233455). Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій до зміни 
розміру пакета акцій: 0%. Розмір частки акціонера в загальній кількості 
акцій після зміни розміру пакета акцій:0% Розмір частки акціонера в за-
гальній кількості голосуючих акцій до зміни розміру пакета акцій: 
21,8164%. Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих ак-
цій після зміни розміру пакета акцій: 21,8333%.

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. 
2. Генеральний директор Г.А.Нагаєвська 

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника) 

М. П. 23.02.2018р.
(дата) 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МІСьКІ ІНВЕСТИЦІЇ»
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1. Повне найменування та місцезнаходження товариства
Приватне акціонерне товариство «ІДС АКВА СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 

22424953, місцезнаходження: 82482, Україна, Львівська область, м. Мор-
шин, вул. Геологів, 12А);

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

02 квітня 2018 року о 12:00 год. (за місцевим часом) у приміщенні 
конференц-залу офісу товариства на 1-му поверсі за адресою: 82482, 
Україна, Львівська область, м. Моршин, вул. Геологів, 12А.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах

Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюватиметься 02 квітня 
2018 року з 11:00 год. до 11:45 год. за місцевим часом по місцю проведення 
зборів (у конференц-залі офісу). 

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах

Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних збо-
рах акціонерів, станом на 27 березня 2018 року.

4. Перелік питань, включених до проекту порядку денного
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ,  
ЯКІ ВИНОСЯТьСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ:

1. Про обрання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «ІДС АКВА СЕРВІС».

2. Про затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів. 
3. Звіт генерального директора Товариства про підсумки фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту генерального директора.

4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

5. Затвердження річного звіту товариства та фінансової звітності за 
2017 рік.

6. Затвердження висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів 
за результатами його розгляду.

7. Затвердження річних результатів діяльності дочірнього підприємства 
«Нова.Ком».

8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік. 
9. Визначення основних напрямів діяльності та розвитку Товариства в 

2018 році.
10. Про попереднє надання згоди на укладення договорів поставки 

товарно-матеріальних цінностей (значних правочинів). 
11. Про розгляд заяви генерального директора ПрАТ «ІДС АКВА СЕР-

ВІС» Гуцмана Сергія Ярославовича від 19.02.2018 року про припинення 
трудового договору за власним бажанням з 02.04.2018 року та звільнення 
(відкликання) з посади генерального директора.

12. Про обрання (призначення) виконуючого обов’язки генерального ди-
ректора ПрАТ «ІДС АКВА СЕРВІС», затвердження трудового контракту з 
виконуючим обов’язки генерального директора ПрАТ «ІДС АКВА СЕРВІС» 

та визначення особи для підписання контракту з виконуючим обов’язки ге-
нерального директора.

13. Припинення повноважень членів лічильної комісії. 
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

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

ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.
Акціонери можуть ознайомитися з документами та матеріалами, необ-

хідними для прийняття рішень з питань порядку денного, шляхом надання 
їм відповідних документів за місцезнаходженням Товариства: 82482, Украї
на, Львівська область, м. Моршин, вул. Геологів, 12А, кабінет 207, у робо-
чі дні, з 9:00 год. до 16:00 год., а в день проведення зборів - також у місці їх 
проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами: Іванів Любов Романівна, телефон: +38 (03260) 62288, e-mail: 
l.ivaniv@ids-service.com.ua.

51. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформа-
ція з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку ден-
ного, а також інформація у відповідності до ч. 4 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні 
товариства»: http://ids-service.com.ua/

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 120074 79974
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

16504 13167

Запаси 38872 35029
Сумарна дебіторська заборгованість 48250 19773
Гроші та їх еквіваленти 10709 7775
Нерозподілений прибуток 7078 5799
Власний капітал 15578 14299
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал 

8500 8500

Довгострокові зобов'язання і 
забезпечення

5961 3907

Поточні зобов'язання і забезпечення 98535 61768
Чистий фінансовий результат: 
прибуток 

1279 474

Середньорічна кількість акцій (шт.) 850000000 850000000
Чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0,00150 0,00056

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

Генеральний директор  Гуцман С.Я.

ПОВІДОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРАМ 

ПРАТ «ІДС АКВА СЕРВІС»
про проведення чергових загальних зборів акціонерів

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

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ФОЗЗІ ГРУП»

2. Код за ЄДРПОУ: 33870713
3. Місцезнаходження: 08132 м. Вишневе, вул. Промислова, 5
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 496-32-00, (044) 496-32-00
5. Електронна поштова адреса: ir.nesterenko@ip-group.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.fozzy.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

ІІ. Текст Повідомлення 
26 лютого 2018 року Загальними зборами акціонерів Товариства було 

прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством в 
ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведен-
ня цих Загальних зборів Товариства значних правочинів, у тому числі, але не 
виключно правочинів, пов'язаних з укладенням та/або пролонгацією кредит-
них договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладе-
них Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових 
та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі 

співробітникам Товариства, поставки, укладення договорів придбання та від-
чуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухо-
мого та нерухомого майна Товариства, укладення договорів придбання/про-
дажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг тощо, правочинів пов'язаних 
з укладенням мирових угод, будь-яких інших господарських договорів, за 
якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін граничною 
сукупною вартістю 1 572 088 тис.грн., при цьому вчинення такого (таких) пра-
вочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому рин-
кової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів 
Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можли-
вих коливань курсу гривні до іноземних валют. Вартість активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності - 1 572 088 тис.грн. Співвідно-
шення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента 
за даними останньої річної фінансової звітності - 100%. Загальна кількість 
голосуючих акцій -2 000 000 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстрова-
ні для участі у загальних зборах - 1 999 679 шт., кількість голосуючих акцій, 
що проголосували «за» - 1 999 679 шт., кількість голосуючих акцій, що про-
голосували «проти» прийнятття рішення - 0 шт.

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

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

2. Генеральний директор  Костельман В.М.
27.02.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОЗЗІ ГРУП»
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ПРАТ "СПЕЦСТРОЙ", код ЄДРПОУ 24126007
повідомляє, що в оголошенні про виникнення особливої інформації

про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення знач-
них правочинів , яке опубліковане у газеті Відомості НКЦПФР № 37 (2790)
від 22.02.2018 з технічних причин відсутня наступна інформація: дата
прийняття загальними зборами товариства рішення про попереднє на-
дання згоди на вчинення значних правочинів - 19.02.2018; гранична сукуп-
на вартість правочинів -2000,0 тис.грн.;вартість активів емітента за дани-
ми останньої річної фінансової звітності - 2146,8 тис.грн.;співвідношення
граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за да-
ними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) -93,16%;

Директор ПРАТ "СПЕЦСТРОЙ" А.В. Степанцов

ПРАТ "СПЕЦСТРОЙ", код ЄДРПОУ 24126007
повідомляє, що в оголошенні про виникнення особливої інформації

про надання згоди на вчинення значних правочинів , яке опубліковане у
газеті Відомості НКЦПФР № 37 (2790) від 22.02.2018 з технічних причин
відсутня наступна інформація: дата прийняття загальними зборами това-
риства рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів -
19.02.2018; гранична сукупна вартість правочинів -1500,0 тис.грн.; вар-
тість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності -
2146,8 тис.грн.;співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(у відсотках) -69,87%;

Директор ПРАТ "СПЕЦСТРОЙ" А.В. Степанцов

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 22649344; місцезнаходження:

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

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Наказом Голови Правління ПрАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" 23 лютого

2018 року звільнено Головного бухгалтера ПрАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО"
Бездітко Олену Юріївну, яка не володіє часткою у статутному капіталі То-
вариства, перебувала на посаді з 26.05.2003 року. Наказом Голови Прав-
ління ПрАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" 23 лютого 2018 року призначено на
безстроковий термін Головного бухгалтера ПрАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО"
Маланічева Дмитра Ігоровича, який не володіє часткою у статутному ка-
піталі Товариства, протягом останніх п'яти років обіймав посади фінансо-
вого директора ТОВ "Вайт-Хорс", директора з економіки та фінансів ТОВ
"НВО "ЮБіСі-ПРОМО"", заступника фінансового директора ПрАТ "КОН-
ЦЕРН АВЕК ТА КО". Бездітко О.Ю. та Маланічев Д.І. не надали згоди на
розкриття паспортних даних. Бездітко О.Ю. та Маланічев Д.І. непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

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

Голова Правління Платонов Сергій Володимирович. 

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦI-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА СТРА-
ХОВА КОМПАНIЯ "ПАНАЦЕЯ - 1997"

2. Код за ЄДРПОУ: 24735858
3. Місцезнаходження: 01042, м. Київ , Чигорiна, 59
4. Міжміський код, телефон та факс: 0442847343
5. Електронна поштова адреса: panacea@nbi.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.panacea.co.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,

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

II. Текст повідомлення
27.02.2018 року вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України", що здiй-

снює облiк права власностi на акцiї ПРАТ "УСК "ПАНАЦЕЯ - 1997" у де-
позитарнiй системi України, отримано iнформацiю, вiдповiдно до якої
розмiр частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ТЕРМIНАЛ - БРОК", код за ЄДРПОУ 31663028, мiсцезнаходження: м.
Київ, вул. Чигорiна, 59, що становив 49,504% в загальнiй кiлькостi акцiй
та 73,3% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй, зменшився до 0.

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 

Голова Правлiння 
Чернецька Лариса Вiталiївна

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКА-
ЦІЇ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ"

2. Код за ЄДРПОУ: 03340920
3. Місцезнаходження: 49000 м. Дніпро, вул. Шевченка, буд.2
4. Міжміський код, телефон та факс: (0562)47-13-47, (0562)47-13-47
5. Електронна поштова адреса: Iryna.Moskalenko@dpgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://dp.104.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,

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

ІІ. Текст Повідомлення 

Рiшенням Наглядової ради ПАТ "Дніпропетровськгаз" (Протокол
№26/02-2018 вiд 26.02.2018) обрано членом Правління Товариства Зайця
Ігоря Володимировича - директором з безпеки. Вважати повноваження но-
вообраного члена Правлiння такими, що набули чинностi з 26 лютого 2018
року, у межах строку, на який раніше було обрано Правлiння, а саме до
30.06.2019 (включно). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає. Акцiями Товариства не володiє. Особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних. Посади, якi обiймала посадова особа протя-
гом останнiх п'яти рокiв - начальник управління  ГУ ДФС в Чернівецькій об-
ласті, Заступник голови правління з економічної безпеки ПАТ "Львівгаз",
радник Голови правлiння ПАТ "Львiвгаз" з питань економiчної безпеки,
служба в органах МВС. 

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 Вакуленко І.Є.
27.02.2018 р.

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 :

Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
«Нiкопольський хлiбокомбiнат», Код за ЄДРПОУ 00381381 Місцезна-
ходження: 53207 Нiкополь Першотравнева 22/1 Міжміський код, теле-
фон та факс 0566 691-660 0566 680-180 Електронна поштова адреса 
office@nhk.com.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет: nhk.com.ua Вид 
особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про надання 
згоди на вчинення значних правочинів 

II. Текст повідомлення 
26.02.2018р. на позачергових загальних зборах акцiонерiв Товари-

ства було прийнято рiшення про передачу ПАТ «Кредi Агрiколь Банк» 
в iпотеку/заставу майна Товариства (нерухомiсть, обладнання, тран-

спорт) на загальну суму 47482 тис.грн, в якостi забезпечення зобовя-
зань за Договором про надання банкiвських послуг, укладеного з 
ПАТ «Кредi Агрiколь Банк».Вартiсть активiв емiтента за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi складає 130860 тис. грн. Спiввiдношення 
ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi скла-
дає 36,28%.Загальна кiлькiсть акцiй емiтента складає 20000000шт., 
зареєструвалося для участi в зборах 16291666 акцiй, iз них голосую-
чих 16275816 шт; Голосувало «за» прийняття рiшення про вчинення 
значного правочину – 16275816 шт, що складає 81,37% вiд загальної 
кiлькостi акцiй акцiонерiв; голосувало «проти» - 0шт. 

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. Голова правлiння Рудовський Юрiй Бо-
рисович М.П.26.02.2018 г.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НIКОПОЛьСьКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "АКЦIО-
НЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ 
БАНК "КОНКОРД"

2. Код за ЄДРПОУ 34514392
3. Місцезнаходження 49000 м. Днiпро площа Троїцька, 

буд. 2
4. Міжміський код, телефон та факс 0562-31-13-14 0562-31-04-38
5. Електронна поштова адреса info@concord.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://concord.ua

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

II. Текст повідомлення
Наглядова рада банку на своєму засiданнi прийняла рiшення (протокол 

вiд 27.02.2018) перевести з 27.02.2018 року Кияницю Олега Анатолiйовича 
з посади начальника управлiння безпеки на посаду заступника голови 
правлiння на безстроковий строк. Кияниця О.А. не володiє часткою у ста-
тутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має, згоду на розкриття паспортних даних не надано. Iншi посади, 
якi вiн обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: начальник вiддiлу iнформацiйної 
безпеки управлiння безпеки; начальник вiддiлу iнформацiйних технологiй; 
заступника начальника вiддiлу iнформацiйної безпеки; начальник вiддiлу 
системи управлiння iнформацiйною безпекою департаменту з правової, 
iнформацiйної безпеки та адмiнiстративних питань; начальник вiддiлу 
iнформацiйної безпеки; начальник управлiння безпеки.

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 Мiняйло Валентин Францевич
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.02.27
(дата)

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

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

ТОВАРИСТВО «ФIЛIП МОРРIС УКРАЇНА»
2. Код за ЄДРПОУ: 00383231
3. Місцезнаходження: 62482 Харківська обл., Харкiвський р-н., с. Доку-

чаєвське, Польовий в`їзд, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: 057 786-77-00, 057 786-77-01
5. Електронна поштова адреса: Sergii.Bert@pmi.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття інформації: https://www.pmi.com/markets/ukraine/uk
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
ІІ. Текст Повідомлення 

Членами Наглядової ради Товариства 27.02.2018 р. було прийнято рішен-
ня припинити повноваження 28.02.2018 р. першого Заступника Генерального 
директора Товариства Александара Яковлєвича. Підстава такого рішення: 
рішення членів Наглядової Ради Товариства від 27.02.2018 р. (Протокол 
№112 від 27.02.2018 р). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою осо-
бою не надано. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді 
першого Заступника Генерального директора Товариства з 28.04.2017 р.

Членами Наглядової ради Товариства 27.02.2018 р. було прийнято рішення 
призначити з 01.03.2018 р. на посаду першого Заступника Генерального дирек-
тора Товариства Барабаша Максима Володимировича, який займає в Товари-
стві посаду Фінансового директора. Підстава такого рішення: рішення членів 
Наглядової Ради Товариства від 27.02.2018 р. (Протокол №112 від 27.02.2018  р). 
Строк, на який призначено: безстроково. Згоди на розкриття паспортних даних 
посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Акціями Товариства не володіє. Інші посади, які обіймала по-
садова особа протягом останніх п'яти років: Фінансовий менеджер країн Кавка-
зу та Молдови; Менеджер з фінансового планування та з розвитку бізнесу; 
Менеджер з бюджетування та репортингу країн Ближнього Сходу.

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

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

2. Член Дирекції Владімірова Ірина Вікторівна 27.02.2018
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕНЕРГОРЕЗЕРВ» 

код за ЄДРПОУ: 22910777 (надалі – Товариство), місцезнаходження: 
Україна, 04070, м. Київ, вулиця Братська, будинок 4, квартира 1) повідом-
ляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
02  квітня 2018 року о 12 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, вулиця 
Братська, будинок 4, квартира 1. Реєстрація акціонерів та їх представни-
ків буде здійснюватися 02 квітня 2018 року з 11 години 30 хвилин до 11 го-
дини 55 хвилин за місцем проведення річних Загальних зборів акціонерів . 
Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, який посвід-
чує особу, представникам акціонерів — документ, який посвідчує особу і 
довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України. 
Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах 
акціонерів Товариства, буде складено станом на 24 годину 27 березня 2018 
року. 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
1. Про обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припи-

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

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

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

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

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

6. Про припинення повноваження членів Наглядової ради.
7. Про обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-

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

8. Затвердження звіту та висновок Ревізора Товариства за підсумками 
2017 року та прийняття рішення за результатами розгляду звіту та висно-
вку.

9. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
10. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 

2017  рік.
Акціонери та їх повноважені представники можуть ознайомитись з 

документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного річних Загальних зборів акціонерів до 02 квітня 2018 року (включ-
но) за місцезнаходженням Товариства - : 04070, м. Київ, вулиця Брат-
ська, будинок 4, квартира 1, (за винятком обідньої перерви з 13.00 год. 
до 14.00 год.), за попередньою домовленістю з відповідальною особою, 
а в день проведення річних Загальних зборів акціонерів – за місцем їх 
проведення. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціоне-
рів з документами – Голова правління Бажутіна Тетяна Геннадіївна.

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ТУРИСТИЧНО – ГОТЕЛьНИЙ КОМПЛЕКС 

«ДНІСТЕР»
(далі за текстом – ПрАТ ТГК «ДНІСТЕР»

 або «Товариство»)
місцезнаходження якого: Україна, 79000, місто Львів, вул. Матейка, 6

Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціоне-
рів ПрАТ ТГК «ДНІСТЕР», що відбудуться 04 квітня 2018 року о 10 годині 
00 хвилин за адресою:Україна, м.Львів,вул. Матейка, 6, 2-й поверх, 
приміщення конференц-залу.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися у день проведення Загаль-
них зборів акціонерів з 8 години 45 хвилин до 9 години 45 хвилин за адре-
сою: м. Львів, вул. Матейка, 6, 1-й поверх, вестибюль.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 
акціонерів ПрАТ ТГК «ДНІСТЕР», буде складено станом на 24 годину 29 
березня 2018 року.

Проект порядку денного.
1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів 

ПрАТ  ТГК «ДНІСТЕР» (далі – Товариство), припинення повноважень чле-
нів лічильної комісії.

2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської 

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

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

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Затвердження звіту та 
висновків Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства.
8. Про внесення змін до статуту Товариства.
9. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та чле-

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

12. Про схвалення та/або вчинення правочинів.
Адреса веб-сайту ПрАТ ТГК «ДНІСТЕР», на якому розміщена інформа-

ція з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій ст. 35 
Закону України «Про акціонерні товариства» – www.phnr.com.

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Загальних 
зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів та 
з проектом договору про викуп товариством акцій за місцезнаходженням 
ПрАТ ТГК «ДНІСТЕР»: м. Львів, вул. Матейка, 6, фінансово-економічний 
відділ (9 поверх), у робочі дні (середа - п’ятниця) з 10.00 до 15.00 (перерва 
з 13.00 до 14.00), а в день проведення Загальних зборів акціонерів – у 
місці їх проведення. 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами - головний бухгалтер Дєдик Тетяна Олександрівна. 

Телефон для довідок: (032) 297-43-08
Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кож-

ний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до про-
екту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових 
кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може переви-
щувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізні-
ше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів 
до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення 
Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту по-
рядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Про-
позиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають місти-
ти інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником 
акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду 
члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту 
порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазна-
ченням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу 
та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або про-
екту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кан-
дидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно мати 
паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену 
відповідно до законодавства України.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, ви-
дана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадови-
ми особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися 
депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цін-
них паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та 
голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її 
органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими доку-
ментами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних збо-
рах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік 
питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке 
(проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на За-
гальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбаче-
но завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання 
щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування 
на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіре-
ність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм 
представникам. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасни-
ків Загальних зборів, акціонер має право змінити свого представника, по-
відомивши про це реєстраційну комісію та Виконавчий орган 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. У разі, якщо для участі в Загаль-
них зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той 
представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція пере-
буває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосуван-
ня на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників 
або їх загальним представником.

Генеральний директор ПрАТ ТГК «ДНІСТЕР»

ПРАТ "СПЕЦСТРОЙ", код ЄДРПОУ 24126007
повідомляє, що в оголошенні про виникнення особливої інформації

про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення знач-
них правочинів , яке опубліковане у газеті Відомості НКЦПФР № 37 (2790)
від 22.02.2018 з технічних причин відсутня наступна інформація: дата
прийняття загальними зборами товариства рішення про попереднє на-
дання згоди на вчинення значних правочинів - 19.02.2018; гранична сукуп-
на вартість правочинів -2000,0 тис.грн.;вартість активів емітента за дани-
ми останньої річної фінансової звітності - 2146,8 тис.грн.;співвідношення
граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за да-
ними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) -93,16%;

Директор ПРАТ "СПЕЦСТРОЙ" А.В. Степанцов

ПРАТ "СПЕЦСТРОЙ", код ЄДРПОУ 24126007
повідомляє, що в оголошенні про виникнення особливої інформації

про надання згоди на вчинення значних правочинів , яке опубліковане у
газеті Відомості НКЦПФР № 37 (2790) від 22.02.2018 з технічних причин
відсутня наступна інформація: дата прийняття загальними зборами това-
риства рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів -
19.02.2018; гранична сукупна вартість правочинів -1500,0 тис.грн.; вар-
тість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності -
2146,8 тис.грн.;співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(у відсотках) -69,87%;

Директор ПРАТ "СПЕЦСТРОЙ" А.В. Степанцов

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 22649344; місцезнаходження:

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

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Наказом Голови Правління ПрАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" 23 лютого

2018 року звільнено Головного бухгалтера ПрАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО"
Бездітко Олену Юріївну, яка не володіє часткою у статутному капіталі То-
вариства, перебувала на посаді з 26.05.2003 року. Наказом Голови Прав-
ління ПрАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" 23 лютого 2018 року призначено на
безстроковий термін Головного бухгалтера ПрАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО"
Маланічева Дмитра Ігоровича, який не володіє часткою у статутному ка-
піталі Товариства, протягом останніх п'яти років обіймав посади фінансо-
вого директора ТОВ "Вайт-Хорс", директора з економіки та фінансів ТОВ
"НВО "ЮБіСі-ПРОМО"", заступника фінансового директора ПрАТ "КОН-
ЦЕРН АВЕК ТА КО". Бездітко О.Ю. та Маланічев Д.І. не надали згоди на
розкриття паспортних даних. Бездітко О.Ю. та Маланічев Д.І. непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

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

Голова Правління Платонов Сергій Володимирович. 

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦI-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА СТРА-
ХОВА КОМПАНIЯ "ПАНАЦЕЯ - 1997"

2. Код за ЄДРПОУ: 24735858
3. Місцезнаходження: 01042, м. Київ , Чигорiна, 59
4. Міжміський код, телефон та факс: 0442847343
5. Електронна поштова адреса: panacea@nbi.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.panacea.co.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,

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

II. Текст повідомлення
27.02.2018 року вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України", що здiй-

снює облiк права власностi на акцiї ПРАТ "УСК "ПАНАЦЕЯ - 1997" у де-
позитарнiй системi України, отримано iнформацiю, вiдповiдно до якої
розмiр частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ТЕРМIНАЛ - БРОК", код за ЄДРПОУ 31663028, мiсцезнаходження: м.
Київ, вул. Чигорiна, 59, що становив 49,504% в загальнiй кiлькостi акцiй
та 73,3% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй, зменшився до 0.

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 

Голова Правлiння 
Чернецька Лариса Вiталiївна

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКА-
ЦІЇ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ"

2. Код за ЄДРПОУ: 03340920
3. Місцезнаходження: 49000 м. Дніпро, вул. Шевченка, буд.2
4. Міжміський код, телефон та факс: (0562)47-13-47, (0562)47-13-47
5. Електронна поштова адреса: Iryna.Moskalenko@dpgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://dp.104.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,

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

ІІ. Текст Повідомлення 

Рiшенням Наглядової ради ПАТ "Дніпропетровськгаз" (Протокол
№26/02-2018 вiд 26.02.2018) обрано членом Правління Товариства Зайця
Ігоря Володимировича - директором з безпеки. Вважати повноваження но-
вообраного члена Правлiння такими, що набули чинностi з 26 лютого 2018
року, у межах строку, на який раніше було обрано Правлiння, а саме до
30.06.2019 (включно). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає. Акцiями Товариства не володiє. Особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних. Посади, якi обiймала посадова особа протя-
гом останнiх п'яти рокiв - начальник управління  ГУ ДФС в Чернівецькій об-
ласті, Заступник голови правління з економічної безпеки ПАТ "Львівгаз",
радник Голови правлiння ПАТ "Львiвгаз" з питань економiчної безпеки,
служба в органах МВС. 

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 Вакуленко І.Є.
27.02.2018 р.
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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)
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ФОЗЗІ ГРУП»

2. Код за ЄДРПОУ: 33870713
3. Місцезнаходження: 08132 м. Вишневе, вул. Промислова, 5
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 496-32-00, (044) 496-32-00
5. Електронна поштова адреса: ir.nesterenko@ip-group.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.fozzy.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рі-
шення про виплату дивідендів

ІІ. Текст Повідомлення 
26 лютого 2018 року Загальними зборами акціонерів Товариства 

було прийнято рішення про виплату Акціонерам Товариства дивідендів 
за простими іменними акціями. 26 лютого 2018 року рішенням Нагля-
дової ради Товариства було затверджено: дата складення переліку 
осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими іменними 
акціями - 14 березня 2018 року. Розмір дивідендів, що підлягають ви-
платі відповідно до рішення загальних зборів - 1 161 000 000,00 грн., 
строк виплати дивідендів: з 15 березня 2018 року по 26 серпня 2018 
року, порядок виплати дивідендів: шляхом переказу грошових коштів у 
безготівковій формі на вказані Акціонерами поточні рахунки в банків-
ських установах, виплата всієї суми дивідендів здійснюватиметься в 
повному обсязі

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

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

2. Генеральний директор  Костельман В.М.
27.02.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОЗЗІ ГРУП»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДИ-
ТЯЧИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПО-
ЧИНКУ «ВОГНИК» (ідентифікаційний код – 23789898) (надалі – 
Товариство), місцезнаходження якого: Україна, 69096, м. Запоріжжя, 
вул.  Ленська,29, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціо-
нерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 16.02.2018 
року, призначених на 04 квітня 2018 року о 15-00 годині за адресою: 
Україна, 69600, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 8, каб.7, з наступним 
проектом порядку денного (переліком питань, що виносяться на голо-
сування):

1. Про обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціоне-
рів Товариства.

2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних Зборів акціонерів 
Товариства.

3. Про затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціо-
нерів Товариства.

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

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

сумками діяльності Товариства у 2017 році.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

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

ства.
10. Про визнання Положення про Ревізійну комісію Товариства таким, 

що втратило чинність.
11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом ви-

кладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту То-
вариства.

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

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)
Найменування показника Період 

звітний попере-
дній 

Усього активів 1279 1288
Основні засоби 1218 1218
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 20 20
Сумарна дебіторська заборгованість 33 43
Грошові кошти та їх еквіваленти 8 7
Нерозподілений прибуток -434 -423
Власний капітал 889 900
Статутний капітал 1298 1298
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 390 388
Чистий прибуток (збиток) -11 -46
Середньорічна кількість акцій (шт.) 144255 144255
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду  (осіб) 1 1
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 

Загальних зборах акціонерів – 29.03.2018 року.
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 ЗУ «Про акціонерні товариства»: 
http://ogonek.prat.ua/.

Порядок участі та голосування на річних Загальних зборах за дові-
реністю:

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загаль-
них зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації –  
о 14:00 год.; закінчення реєстрації - о 14:45 год.

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

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

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

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах, 
видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадови-
ми особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися де-
позитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голо-
сування на річних Загальних зборах від імені юридичної особи видається її 
органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими докумен-
тами.

Внесення пропозицій до проекту порядку денного річних Загаль-
них зборів: 

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

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

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

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, не-
обхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнахо-
дженням Товариства: Україна, 69096, м. Запоріжжя, вул. Ленська,29, до 
дати скликання (проведення) річних зборів в робочі дні: понеділок – 
п’ятниця з 10:00 до 17:00 та в день проведення річних Загальних зборів 
акціонерів за адресою: Україна, 69600, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 8, 
каб.7. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів 
з документами – т.в.о.директора Єрмарченко А.А.. Контактна особа – Ши-
ляєв А.М.. Довідки за телефоном: (061) 286-07-00.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Т.в.о.Директора  Єрмарченко А.А.
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДИТЯЧИЙ 
ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ 
«САЛЮТ» (ідентифікаційний код – 23880558) (надалі – Товариство), 
місцезнаходження якого: Україна, 72563, Запорізька обл., Якимівський 
р-н, смт. Кирилівка, вул. Коса Пересип, буд.134 повідомляє про скликання 
річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової 
Ради Товариства від 16.02.2018 року, призначених на 03 квітня 2018 
року о 12:00 годині за адресою: Україна, 72563, Запорізька обл, 
Якимівський р-н, смт.Кирилівка, вул. Приморський бульвар, 30, 
корпус №5, кім. №22, з наступним проектом порядку денного 
(переліком питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціоне-
рів Товариства.

2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних Зборів акціонерів 
Товариства.

3. Про затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціо-
нерів Товариства.

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

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

сумками діяльності Товариства у 2017 році.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

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

ства.
10. Про визнання Положення про Ревізійну комісію Товариства таким, 

що втратило чинність.
11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом ви-

кладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту То-
вариства.

13. Про визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції 
Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)
Найменування показника Період 

звітний попередній 
Усього активів 3439 3140
Основні засоби 2525 2298
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 146 76
Сумарна дебіторська заборгованість 31 32
Грошові кошти та їх еквіваленти 723 722
Нерозподілений прибуток 915 646
Власний капітал 3348 3079
Статутний капітал 2395 2395
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 91 61
Чистий прибуток (збиток) 269 340
Середньорічна кількість акцій (шт.) 239460 239460
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 10 8

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 

Загальних зборах акціонерів – 28.03.2018 року.
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 ЗУ «Про акціонерні 
товариства»:http://doc-salut.com.ua.

Порядок участі та голосування на річних Загальних зборах за дові-
реністю:

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загаль-
них зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації –  
о 11:00 год.; закінчення реєстрації - о 11:45 год.

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

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

порт) та довіреність для участі в річних Загальних зборах акціонерів, 
оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб  – 
документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на по-
саду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій 
визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціоне-
ра – юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах, 
видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадови-
ми особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися де-
позитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голо-
сування на річних Загальних зборах від імені юридичної особи видається її 
органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими докумен-
тами.

Внесення пропозицій до проекту порядку денного річних Загаль-
них зборів: 

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

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

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

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, не-
обхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнахо-
дженням Товариства: Україна, 72563, Запорізька обл, Якимівський р-н,  
смт.Кирилівка, вул.Коса Пересип, буд.134, адміністративний корпус до 
дати скликання (проведення) річних зборів в робочі дні: понеділок – 
п’ятниця з 10:00 до 17:00 та в день проведення річних Загальних зборів 
акціонерів за адресою: Україна, 72563, Запорізька обл, Якимівський р-н, 
смт.Кирилівка, вул. Приморський бульвар, 30, корпус №5, кімната №22 . 
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами – Директор Кузнєцова Є.В. Контактна особа – Шиляєв А.М. До-
відки за телефоном: (061) 286-07-00.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Директор ______ Кузнєцова Є.В.

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

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

СТВО «РIТМ»
2. Код за ЄДРПОУ: 36376078
3. Місцезнаходження: 03680 м. Київ, вул. Панаса Любченка, 15
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 529-60-11, (044) 529-71-37
5. Електронна поштова адреса: ritm@emitents.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://ritm.emitents.net.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
ІІ. Текст Повідомлення 

Членами Наглядової ради Товариства 26.02.2018 р. прийнято 

рішення обрати на посаду Голови Наглядової ради Іванову Вікторію 
Ігорівну. Підстава такого рішення: рішення членів Наглядової ради 
Товариства від 26.02.2018 р. (Протокол №1/2018 від 26.02.2018 р.). 
Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Акціями Товариства не володіє. Строк, на який обрано, - на строк дії 
повноважень Наглядової ради, обраної 27.04.2016 р. Перелiк 
попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: спеціаліст по адміністративній 
діяльності, спеціаліст по управлінню товарними запасами, головний 
спеціаліст.

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

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

2. Директор  Манзенко В.О.  27.02.2018

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«РIТМ»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №42, 1 березня 2018 р. 
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДИТЯЧИЙ 
ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ «ЗМІНА» 
(ідентифікаційний код – 23880430) (надалі – Товариство), місцезнахо-
дження якого: Україна, 72563, Запорізька обл., Якимівський р-н, смт. Кири-
лівка, вул. Коса Пересип, буд.128 повідомляє про скликання річних Загаль-
них зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства 
від 16.02.2018 року, призначених на 03 квітня 2018 року о 14:00 годині за 
адресою: Україна, 72563, Запорізька обл, Якимівський р-н, смт.Кири-
лівка, вул. Приморський бульвар, 30, корпус №5, кім. №22, з наступ-
ним проектом порядку денного (переліком питань, що виносяться на 
голосування):

1. Про обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціоне-
рів Товариства.

2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних Зборів акціонерів 
Товариства.

3. Про затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціо-
нерів Товариства.

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

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

сумками діяльності Товариства у 2017 році.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

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

ства.
10. Про визнання Положення про Ревізійну комісію Товариства таким, 

що втратило чинність.
11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом ви-

кладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту То-
вариства.

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

14. Призначення Члена Дирекції – Головного бухгалтера Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)
Найменування показника Період 

звітний попередній 
Усього активів 3950 3124
Основні засоби 1982 2058
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 504 183
Сумарна дебіторська заборгованість 91 195
Грошові кошти та їх еквіваленти 1371 687
Нерозподілений прибуток 1785 1100
Власний капітал 3754 3069
Статутний капітал 1880 1880
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 164 37
Чистий прибуток (збиток) 685 283
Середньорічна кількість акцій (шт.) 187987 187987
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 9 8

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних зборах акціонерів – 28.03.2018 року.

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 ЗУ «Про акціонерні товариства»: 
http://smena.zp.ua/informatsiya/.

Порядок участі та голосування на річних Загальних зборах за дові-
реністю:

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загаль-
них зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації – о 13:00 
год.; закінчення реєстрації - о 13:45 год.

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

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

порт) та довіреність для участі в річних Загальних зборах акціонерів, 
оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб  – 
документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на по-
саду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій 
визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціоне-
ра – юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах, 
видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадови-
ми особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися де-
позитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голо-
сування на річних Загальних зборах від імені юридичної особи видається її 
органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими докумен-
тами.

Внесення пропозицій до проекту порядку денного річних Загаль-
них зборів: 

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

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

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

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходжен-
ням Товариства: Україна, вул. Коса Пересип, буд. 128 , смт. Кирилівка, Яки-
мівський район, Запорізька область, 72563, до дати скликання (проведення) 
річних зборів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 10:00 до 17:00 та в день 
проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, Запо-
різька область, Якимівський район, смт. Кирилівка, вул. Приморський буль-
вар, 30, корпус №5, кімната №22. Посадова особа, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами –Директор Чеботарьов В.В. Контак-
тна особа – Шиляєв А.М. Довідки за телефоном: (061) 286-07-00.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Директор  В.В. Чеботарьов

ПРАТ "СПЕЦСТРОЙ", код ЄДРПОУ 24126007
повідомляє, що в оголошенні про виникнення особливої інформації

про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення знач-
них правочинів , яке опубліковане у газеті Відомості НКЦПФР № 37 (2790)
від 22.02.2018 з технічних причин відсутня наступна інформація: дата
прийняття загальними зборами товариства рішення про попереднє на-
дання згоди на вчинення значних правочинів - 19.02.2018; гранична сукуп-
на вартість правочинів -2000,0 тис.грн.;вартість активів емітента за дани-
ми останньої річної фінансової звітності - 2146,8 тис.грн.;співвідношення
граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за да-
ними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) -93,16%;

Директор ПРАТ "СПЕЦСТРОЙ" А.В. Степанцов

ПРАТ "СПЕЦСТРОЙ", код ЄДРПОУ 24126007
повідомляє, що в оголошенні про виникнення особливої інформації

про надання згоди на вчинення значних правочинів , яке опубліковане у
газеті Відомості НКЦПФР № 37 (2790) від 22.02.2018 з технічних причин
відсутня наступна інформація: дата прийняття загальними зборами това-
риства рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів -
19.02.2018; гранична сукупна вартість правочинів -1500,0 тис.грн.; вар-
тість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності -
2146,8 тис.грн.;співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(у відсотках) -69,87%;

Директор ПРАТ "СПЕЦСТРОЙ" А.В. Степанцов

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 22649344; місцезнаходження:

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

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Наказом Голови Правління ПрАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" 23 лютого

2018 року звільнено Головного бухгалтера ПрАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО"
Бездітко Олену Юріївну, яка не володіє часткою у статутному капіталі То-
вариства, перебувала на посаді з 26.05.2003 року. Наказом Голови Прав-
ління ПрАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" 23 лютого 2018 року призначено на
безстроковий термін Головного бухгалтера ПрАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО"
Маланічева Дмитра Ігоровича, який не володіє часткою у статутному ка-
піталі Товариства, протягом останніх п'яти років обіймав посади фінансо-
вого директора ТОВ "Вайт-Хорс", директора з економіки та фінансів ТОВ
"НВО "ЮБіСі-ПРОМО"", заступника фінансового директора ПрАТ "КОН-
ЦЕРН АВЕК ТА КО". Бездітко О.Ю. та Маланічев Д.І. не надали згоди на
розкриття паспортних даних. Бездітко О.Ю. та Маланічев Д.І. непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

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

Голова Правління Платонов Сергій Володимирович. 

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦI-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА СТРА-
ХОВА КОМПАНIЯ "ПАНАЦЕЯ - 1997"

2. Код за ЄДРПОУ: 24735858
3. Місцезнаходження: 01042, м. Київ , Чигорiна, 59
4. Міжміський код, телефон та факс: 0442847343
5. Електронна поштова адреса: panacea@nbi.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.panacea.co.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,

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

II. Текст повідомлення
27.02.2018 року вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України", що здiй-

снює облiк права власностi на акцiї ПРАТ "УСК "ПАНАЦЕЯ - 1997" у де-
позитарнiй системi України, отримано iнформацiю, вiдповiдно до якої
розмiр частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ТЕРМIНАЛ - БРОК", код за ЄДРПОУ 31663028, мiсцезнаходження: м.
Київ, вул. Чигорiна, 59, що становив 49,504% в загальнiй кiлькостi акцiй
та 73,3% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй, зменшився до 0.

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 

Голова Правлiння 
Чернецька Лариса Вiталiївна

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКА-
ЦІЇ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ"

2. Код за ЄДРПОУ: 03340920
3. Місцезнаходження: 49000 м. Дніпро, вул. Шевченка, буд.2
4. Міжміський код, телефон та факс: (0562)47-13-47, (0562)47-13-47
5. Електронна поштова адреса: Iryna.Moskalenko@dpgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://dp.104.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,

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

ІІ. Текст Повідомлення 

Рiшенням Наглядової ради ПАТ "Дніпропетровськгаз" (Протокол
№26/02-2018 вiд 26.02.2018) обрано членом Правління Товариства Зайця
Ігоря Володимировича - директором з безпеки. Вважати повноваження но-
вообраного члена Правлiння такими, що набули чинностi з 26 лютого 2018
року, у межах строку, на який раніше було обрано Правлiння, а саме до
30.06.2019 (включно). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає. Акцiями Товариства не володiє. Особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних. Посади, якi обiймала посадова особа протя-
гом останнiх п'яти рокiв - начальник управління  ГУ ДФС в Чернівецькій об-
ласті, Заступник голови правління з економічної безпеки ПАТ "Львівгаз",
радник Голови правлiння ПАТ "Львiвгаз" з питань економiчної безпеки,
служба в органах МВС. 

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 Вакуленко І.Є.
27.02.2018 р.
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Повідомлення про проведення річних 
Загальних зборів акціонерів Товариства 

(надалі –Загальні Збори) з проектом порядку денного 
До уваги акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Автотранспортне підприєм-
ство 17461» (надалі – Товариство)

Місцезнаходження Товариства: вул. Пирятинська, буд. 127, м. Прилуки, 
Чернігівська обл., Україна, 17500.

Повідомляємо про скликання «04» квітня 2018 р. о 14 годині 00 хв. 
річних Загальних Зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства 
«Автотранспортне підприємство 17461», Код ЄДРПОУ 03119581, місце 
проведення: за місцезнаходженням Товариства: 2-й поверх, актовий 
зал, вул. Пирятинська, буд. 127, м. Прилуки, Чернігівська обл., Украї-
на, 17500. 

Реєстрація акціонерів та їх представників в день за місцем проведення 
Загальних Зборів з 13 год. 30 хв. до 14 год. 00 хв.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, 
включених до Проекту порядку денного:

1. Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про при-
пинення повноважень членів лічильної комісії.

2. Про обрання робочих органів, затвердження регламенту роботи За-
гальних Зборів.

3. Про звіт Директора Товариства про фінансово-господарську діяль-
ність Товариства за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду зві-
ту Директора Товариства за 2017 р. 

4. Про розгляд та затвердження звіту та висновків Наглядової ради То-
вариства за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та 
висновків Наглядової ради Товариства за 2017 р.

5. Про розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства 
за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків 
Ревізора Товариства за 2017 р.

6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, пе-

редбачених законом, за підсумками роботи у 2017 р.
8. Про державну реєстрацію змін відомостей про Товариство, що міс-

тяться в Єдиному державному реєстрі, а саме – внесення додаткових Кодів 
видів економічної діяльності (КВЕД) до Єдиного державного реєстру.

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

Найменування показника Період 
2017 р. 2016 р.

Усього активів 1958,5 1710,8
Основні засоби 299,5 354,6
Довгострокові фінансові інвестиції: 0
Запаси 281,6 504,4
Сумарна дебіторська заборгованість 1327,9 781,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 49,5 69,9
Нерозподілений прибуток 0
Власний капітал 1103,9 1103,9
Статутний капітал 226,1 226,1
Довгострокові зобов’язання 0
Поточні зобов’язання 524,2 380,8
Чистий прибуток (збиток) 64,5 124,9
Середньорічна кількість акцій (шт.) 904520 904520
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 18 25
Дата складення переліку акціонерів, які мають право брати участь у За-

гальних Зборах: станом на 24 годину - на «29» березня 2018 року - за три 
робочих дні до дня проведення Загальних Зборів.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідо-
млення про проведення Загальних зборів, а саме 01.03.2018 року, загальна 
кількість акцій складає 904520 штук простих акцій, кількість голосуючих ак-
цій становить 714195 штук. 

Учасникам Загальних Зборів необхідно мати при собі документ, що по-
свідчує особу, представникам акціонерів – довіреність про передачу їм 
прав на участь у Загальних Зборах, оформлену згідно з законодавством 
України та документ, що посвідчує особу. 

З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з пи-
тань проекту порядку денного акціонери можуть ознайомитися під час під-
готовки до Загальних Зборів в робочі дні з 9 год.00 хв. до 17 год.00 хв., 
звернувшись за місцезнаходженням Товариства: м. Прилуки, Чернігів-
ська  обл., Україна, 17500, вул. Пирятинська, буд. 127, 2-й поверх, бухгал-
терія, а також а в день проведення Загальних Зборів - у місці їх проведен-
ня. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного За-
гальних Зборів, а також інформація, зазначена в ч.4 ст.35 ЗУ «Про акціо-
нерні товариства»: metanatp17461.pat.ua. Посадова особа Товариства, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матері-
алами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – Ди-
ректор Тарабанов Микола Юрійович. Тел. для довідок: +3804637 5-36-27.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного Загальних Зборів. Пропозиції вносяться не піз-
ніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних Зборів. Пропозиції щодо 
включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відпо-
відні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного 
Загальних Зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища 
(найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу на-
лежних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. 
Пропозиції акціонера (акціонерів), які сукупно є власниками 5 або більше 
відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до про-
екту порядку денного Загальних Зборів. У разі внесення змін до проекту 
порядку денного Загальних Зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до 
дати проведення Загальних Зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та 
направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються 
на підставі пропозицій акціонерів. Зміни до проекту порядку денного За-
гальних Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та про-
ектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має право вносити 
зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Акціо-
нери мають право оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх 
пропозицій до проекту порядку денного Загальних Зборів.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах, вида-
на фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими 
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депози-
тарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на пра-
во участі та голосування на Загальних Зборах від імені юридичної особи 
видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установ-
чими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загаль-
них Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань 
порядку денного Загальних Зборів із зазначенням того, як передбачено за-
вданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо 
голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на За-
гальних Зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на 
право участі та голосування на Загальних Зборах декільком своїм пред-
ставникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити сво-
го представника на Загальних Зборах Товариства. Надання довіреності на 
право участі та голосування на Загальних Зборах не виключає право учас-
ті на цих Загальних Зборах акціонера, який видав довіреність, замість сво-
го представника. У разі, якщо для участі в Загальних Зборах з’явилося де-
кілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність 
якому видана пізніше. 

Директор Товариства  М.Ю.Тарабанов 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 17461»

Повідомляємо Вас про скликання позачергових Загальних зборів акціо-
нерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Фенікс» 
(надалі - Товариство), які відбудуться 03 квітня 2018 року за місцезнахо-
дженням Товариства: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 1, павіль-
йон 77, конференц-зал о 12 годині. 

Реєстрація учасників зборів проводиться з 11-00 до 11-45 години за 
адресою: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 1, павільйон №77, 
конференц-зал. Початок Зборів о 12-00 годині.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах акціонерів Товариства є 28 березня 2018 року.

Для реєстрації та участі Ви повинні мати при собі паспорт, а ваші пред-
ставники - паспорт та доручення, оформлене відповідно до вимог чинного 
законодавства. 

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, за 
місцезнаходженням Товариства: м. Київ, проспект Академіка Глушко-

До відома акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФЕНІКС»
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ва, 1, павільйон 77, кімната 8, у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 
09-00 до 18-00 години. Проекти рішень щодо кожного з питань, включе-
них до проекту порядку денного, розміщені на веб-сайті Товариства: 
http://www.skfenix.net.ua/.

Довідки за телефоном: (044) 596-95-17. Особа відповідальна за 
ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного: юрист, Архипова Вікторія Олексан-
дрівна.

Проект порядку денного:
1. Про обрання голови і секретаря Зборів, обрання лічильної комісії, а 

також затвердження регламенту Зборів.
2. Обрання зовнішнього аудитора Товариства та визначення умов дого-

вору, що укладатиметься з ним.

3. Про внесення змін до Положення про службу внутрішнього аудиту 
(контролю) ПрАТ «Страхова компанія «Фенікс» та до Посадової інструкції 
фахівця з внутрішнього аудиту ПрАТ «Страхова компанія «Фенікс» шляхом 
викладення їх в новій редакції та затвердження нових редакцій Положення 
про службу внутрішнього аудиту (контролю) ПрАТ «Страхова компанія «Фе-
нікс» та Посадової інструкції фахівця з внутрішнього аудиту ПрАТ «Страхо-
ва компанія «Фенікс». 

4. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження нової ре-
дакції Статуту у зв’язку із набранням чинності змін до Закону України «Про 
акціонерні товариства».

5. Здійснення дій з реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Генеральний директор  В.В. Кривошапка

Повідомлення 
про проведення річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «АВТОКРАЗ»

Приватне акціонерне товариство «АвтоКрАЗ», розташоване за адре-
сою: 39631, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 62., повідомляє, 
що річні загальні збори акціонерів ПрАТ «АвтоКрАЗ» відбудуться 03 квітня 
2018 року.

Збори відбудуться в актовому залі №1 адміністративного корпу-
су № 2 за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Ярослав-
ський, 2. Початок зборів – о 11.00. Реєстрація учасників – з 09.00 до 
10.45.

З документами щодо питань порядку денного Загальних зборів акціоне-
ри особисто можуть ознайомитися в робочі дні з 9.00 до 12.00 год. за адре-
сою: м. Кременчук, проїзд Ярославський, 2, кімната № 44, а в день прове-
дення зборів – у місці їх проведення. Відповідальний за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор 
ПрАТ  «АвтоКрАЗ» Черняк Р.Є. 

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

Порядок реалізації акціонерами зазначених прав встановлений ст. 36, 
38 Закону України «Про акціонерні товариства», статутом та внутрішніми 
нормативними документами ПрАТ «АвтоКрАЗ».

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, скла-
дається на 24 годину 28 березня 2018 року.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлен-
ня про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій ПрАТ «Авто-
КрАЗ» – 2 262 969 820 шт., кількість голосуючих акцій – 2 157 998 269 шт.

При реєстрації для участі у зборах акціонерам необхідно мати доку-
мент, що посвідчує їх особу (паспорт), а представникам акціонерів - доку-
менти, що посвідчують їх особу (паспорт) та повноваження (оформлену 
відповідно вимог законодавства довіреність).

Порядок участі та голосування на загальних зборах представників акці-
онерів за довіреністю встановлено ст. 39 Закону України «Про акціонерні 
товариства», статутом та внутрішніми нормативними документами 
ПрАТ  «АвтоКрАЗ».

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
із проектами рішення щодо кожного з питань

1. Обрання лічильної комісії, визначення термінів її повноважень. 
Проект рішення:
1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авто-

КрАЗ» у складі: Сатурненко Ольга Валеріївна, Андрейча Надія Олексіївна, 
Маслюк Олена Олексіївна.

2. Визначити наступний термін дії повноважень лічильної комісії: з мо-
менту обрання лічильної комісії до моменту закриття цих Загальних збо-
рів.

2. Звіт Генерального директора ПрАТ «АвтоКрАЗ» про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, основні напря-
ми діяльності на 2018 рік та затвердження заходів за результатами його 
розгляду.

Проект рішення:
Затвердити звіт Генерального директора ПрАТ «АвтоКрАЗ» про ре-

зультати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, 
основні напрями діяльності на 2018 рік та заходи за результатами його 
розгляду.

3. Звіт Наглядової ради ПрАТ «АвтоКрАЗ» та затвердження заходів за 
результатами його розгляду.

Проект рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «АвтоКрАЗ» та заходи за ре-

зультатами його розгляду.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяль-
ність Товариства у 2017 році. 

Проект рішення:
Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-

господарську діяльність ПрАТ «АвтоКрАЗ» у 2017 році.
5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за ре-

зультатами його розгляду.
Проект рішення:
Затвердити висновок зовнішнього аудитора та заходи за результатами 

його розгляду
6. Затвердження річного звіту ПрАТ «АвтоКрАЗ» за 2017 рік. 
Проект рішення:
Затвердити річний звіт ПрАТ «АвтоКрАЗ» за 2017 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства та виплату дивідендів за 

підсумками роботи у 2017 році. 
Проект рішення:
В зв’язку з відсутністю в звітному періоді прибутку дивіденди за 2017 рік 

не нараховувати, відрахування на формування фондів Товариства не здій-
снювати.

8. Про внесення змін до Статуту шляхом викладення його в новій 
редакції.

Проект рішення:
1. Внести зміни до Статуту шляхом викладення його в новій редак-

ції.
2. Право підпису Статуту ПрАТ «АвтоКрАЗ» надати Генеральному ди-

ректору ПрАТ «АвтоКрАЗ» Черняку Роману Євгеновичу.
9. Про внесення змін до внутрішніх нормативних актів шляхом викла-

дення їх в новій редакції.
Проект рішення:
1. Внести зміни до положень «Про Загальні збори акціонерів», «Про На-

глядову раду», «Про порядок ознайомлення акціонерів та інших заінтере-
сованих осіб з інформацією в ПрАТ «АвтоКрАЗ» шляхом викладення їх в 
новій редакції.

2. Право підпису внутрішніх нормативних актів Товариства в новій ре-
дакції надати голові та секретарю цих загальних зборів.

10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Авто-
КрАЗ».

Проект рішення:
Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради, а саме: 

Сазонова Сергія Васильовича, Шишкіної Зої Леонідівни, Вдович Наталії 
Костянтинівни, та дію договорів, укладених з ними як членами Наглядової 
ради.

11. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «АвтоКрАЗ».
12. Про укладання договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «Авто-

КрАЗ».
Проект рішення:
Затвердити умови договорів, які будуть укладатися з членами Наглядо-

вої ради, та уповноважити Генерального директора ПрАТ «АвтоКрАЗ» Чер-
няка Романа Євгеновича на їх підписання.

13. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ «Авто-
КрАЗ».

Проект рішення:
Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії, а саме: 

Богомол Наталії Іванівни, Нерубаєва Костянтина Ігоровича, Кузьми Ірини 
Миколаївни, та дію договорів, укладених з ними як членами Ревізійної комі-
сії, у відповідності до чинного законодавства

Проект рішення:
Передати до комунальної власності територіальної громади м. Кремен-

чука гуртожиток, що знаходиться за адресою: м. Кременчук, вул. Вадима 
Пугачова, 14-а.

Адеса веб-сайту ПрАТ «АвтоКрАЗ», на якому розміщено інформацію та 
документи, що підлягають оприлюдненню згідно із Законом України «Про 
акціонерні товариства»: http://autokraz.com.ua 

Телефон для довідок (0536) 76-63-07

Генеральний директор ПрАТ «АвтоКрАЗ»  Р.Є. Черняк
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АГРО ПАРТНЕР»

(код ЄДРПОУ: 05479668, місцезнаходження: Київська область, м. Кагар-
лик, вул. Комунарська, 93) повідомляє, про проведення Загальних зборів 
акціонерів, які відбудуться 05 квітня 2018 року о 14.00 год. за адресою: 
Київська область, м. Кагарлик, вул. Комунарська, 93, адмінбудинок, 
кімн.№1. Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться  
з 13.00 год. до 13.45 год. за місцем та в день проведення зборів. Телефон 
для довідок: (04573) 5-41-87.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: 30 березня 2018р.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1.Обрання Лічильної комісії, Голови та Секретаря загальних зборів акці-

онерів Товариства..
2. Звіт Голови Правління про фінансово-господарську діяльність Това-

риства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2017 року та прий-

няття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за під-

сумками 2017 року та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства, річних результатів діяльнос-

ті, річного балансу Товариства за 2017 рік. Затвердження порядку викорис-
тання прибутку (покриття збитків) 

6. Затвердження договорів, укладених Товариством в 2017р.
7. Припинення повноважень Голови Правління Товариства.
8. Обрання Голови Правління Товариства.
9. Припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
10. Обрання Наглядової ради Товариства.
11. Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання Ревізійної комісії Товариства.
13. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження та 

підписання Статуту Товариства в новій редакції. Уповноваження особи на 
підписання та державної реєстрації нової редакції Статуту товариства.

14. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 
які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати 
прийняття такого рішення.

15. Про визначення особи уповноваженої на вчинення дій пов'язаних з 
реалізацією рішень прийнятих Зборами.

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

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 1394 1278
Основні засоби (за залишковою вартістю) 321 344
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 679 640
Гроші та їх еквіваленти 355 293
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 386 266
Власний капітал 1277 1157
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 891 891
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 117 121
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 120 372
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3564452 3564452
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

0,03 0,10

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://05479668.smida.gov.ua

Аціонери у робочі дні, робочий час з 9.00 до 16.00 в кабінеті Голови 
Правління за місцезнаходженням Товариства в строк від дати надіслання 
повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення за-
гальних зборів можуть можливість ознайомитися з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного; Кожний акціонер, 
відповідно до чинного законодавства, має право внести пропозиції щодо 
питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів.

Для реєстрації акціонерам (учасникам), їх уповноваженим представни-
кам необхідно мати документи, що посвідчують їх особу. Уповноважений 
представник також повинен мати довіреність (або інший документ), що по-
свідчує його повноваження. 

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з вищезазначеними документами: Голова Правління Груша Сер-
гій Олексійович.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законом Голова Правління – С.О. Груша 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КАГАРЛИЦьКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ»

(код ЄДРПОУ: 00904517, місцезнаходження: Київська область, м. Кагар-
лик, вул. Комунарська, 54) повідомляє, про проведення Загальних зборів 
акціонерів, які відбудуться 05 квітня 2018 року о 09.00 год. за адресою: 
Київська область, м. Кагарлик, вул. Комунарська, 54, адмінбудинок, 
кімн.№1. Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться  
з 08.00 год. до 08.45 год. за місцем та в день проведення зборів. Телефон 
для довідок: (04573) 5-41-87.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: 30 березня 2018р.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1.Обрання Лічильної комісії, Голови та Секретаря загальних зборів 

акціонерів Товариства..
2. Звіт Голови Правління про фінансово-господарську діяльність Това-

риства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2017 року та прий-

няття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за під-

сумками 2017 року та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства, річних результатів діяльнос-

ті, річного балансу Товариства за 2017 рік. Затвердження порядку викорис-
тання прибутку (покриття збитків) 

6. Затвердження договорів, укладених Товариством в 2017р.
7. Припинення повноважень Голови Правління Товариства.
8. Обрання Голови Правління Товариства.
9. Припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
10. Обрання Наглядової ради Товариства.
11. Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання Ревізійної комісії Товариства.
13. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження та 

підписання Статуту Товариства в новій редакції. Уповноваження особи на 
підписання та державної реєстрації нової редакції Статуту товариства.

14. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 
які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати 
прийняття такого рішення.

15. Про визначення особи уповноваженої на вчинення дій пов'язаних з 
реалізацією рішень прийнятих Зборами.

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

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 948 353
Основні засоби (за залишковою вартістю) 192 97
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 3 193
Гроші та їх еквіваленти 1 63
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -218 -262
Власний капітал 325 282
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 211 211
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 623 71
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 43 93
Середньорічна кількість акцій (шт.) 842480 842480
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

0,05 0,11

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://00904517.smida.gov.ua

Аціонери у робочі дні, робочий час з 9.00 до 16.00 в кабінеті Голови 
Правління за місцезнаходженням Товариства в строк від дати надіслання 
повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення за-
гальних зборів можуть можливість ознайомитися з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного; Кожний акціонер, 
відповідно до чинного законодавства, має право внести пропозиції щодо 
питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів.

Для реєстрації акціонерам (учасникам), їх уповноваженим представни-
кам необхідно мати документи, що посвідчують їх особу. Уповноважений 
представник також повинен мати довіреність (або інший документ), що по-
свідчує його повноваження. 

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з вищезазначеними документами: Голова Правління Наріжний 
Віталій Григорович.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законом Голова Правління – В.Г. Наріжний 
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Повідомлення про продовження строку діяльності 

ПАТ «ЗНКІФ «АЛьТЕРА ФІНАНС – ФОНД 
НЕРУХОМОСТІ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ 
АКТИВАМИ «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», яке діє на підставі Закону 
України «Про інститути спільного інвестування» та договору про управлін-
ня активами Фонду № КУА-02/14 від 03.04.2014 р., від імені та в інтересах 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИ-
ФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ФОНД «АЛЬТЕРА ФІ-
НАНС – ФОНД НЕРУХОМОСТІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 
35689764, надалі - Фонд) повідомляє, що 23 лютого 2018 року Загальними 
зборами учасників Фонду (далі – «Збори») було прийнято рішення про про-
довження строку діяльності Фонду та про пов’язаний з цим викуп Фондом 
власних акцій в учасників Фонду, які повідомлять про бажання продати акції 
Фонду (далі – «Акції») та здійснять усі передбачені цим повідомленням 
(далі – «Повідомлення») дії у строки, визначені Повідомленням. Викуп Ак-
цій здійснюється безпосередньо компанією з управління активами Фон-
ду  – ПрАТ «КУА«АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ».

Зборами встановлений наступний порядок викупу акцій:
1. Приймання передбачених цим Повідомлення документів від учас-

ників Фонду здійснюється з 24 лютого 2018 року по 23 травня 2018 року 
включно. Їх приймання відбувається кожного дня, крім вихідних (субота 
та неділя), а також святкових та неробочих днів з 0900 до 1800 за адре-
сою: 03040, місто Київ, проспект Голосіївський, будинок 70, офіс 403. У 
випадку, коли документи надсилаються поштою, такі документи повинні 
бути відправлені за вказаною вище адресою обов’язково рекомендова-
ним листом з описом вкладення та передані до поштового відділення не 
пізніше 23 травня 2018 року. 

2. Для здійснення викупу належних учаснику Фонду Акцій та одер-
жання розрахунку, учаcник Фонду повинен:

2.1. пред'явити уповноваженій особі ПрАТ «КУА«АЛЬТЕРА ЕССЕТ 
МЕНЕДЖМЕНТ» особисто або через представника чи надіслати реко-
мендованим листом наступні документи:

2.1.1. для фізичних осіб:
- два примірники Заявки, оформленої та підписаної учасником Фонду 

(його законним представником, іншою уповноваженою особою) відпо-
відно до форми, наведеної у Додатку 5 до Положення про порядок роз-
міщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестуван-
ня, яке затверджено Рішенням НКЦПФР від 30.07.2013 N 1338 ;

- довідку з банківської установи, у якій зазначені реквізити банків-
ського рахунку учасника Фонду;

- паспорт учасника Фонду (законного представника, іншої уповноваже-
ної особи) чи фотокопію паспорта, засвідчену підписом учасника Фонду, 
якщо документи для розрахунку направляються рекомендованим листом 
або пред’являються уповноваженою учасником Фонду особою;

-довідку про присвоєння учаснику Фонду ідентифікаційного номера 
платника податків чи засвідчену підписом учасника Фонду фотокопію 
такої довідки, якщо документи для розрахунку направляються рекомен-
дованим листом або пред’являються уповноваженою учасником Фонду 
особою;

2.1.2. для юридичних осіб:
- два примірники Заявки, оформленої та підписаної керівником учас-

ника Фонду (уповноваженою ним особою) відповідно до форми, наведе-
ної у Додатку 6 до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу 
цінних паперів інституту спільного інвестування, яке затверджено Рі-
шенням НКЦПФР від 30.07.2013 N 1338. 

- довідку з банківської установи, у якій зазначені реквізити банків-
ського рахунку учасника Фонду;

- оригінали чи належним чином засвідчені копії документів, необхід-
них для здійснення ПрАТ «КУА«АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» за-
ходів з ідентифікації учасника Фонду, що передбачені Законом України 
«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержа-
них злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню роз-
повсюдження зброї масового знищення»;

- належним чином засвідчені документи, що підтверджують повно-
важення особи на представництво інтересів учасника Фонду (наказ, 
протокол про призначення (обрання) керівника або довіреність).

3. Оплата переданих згідно Договору Акцій буде здійснена Фондом 
за розрахунковою вартістю станом на день прийняття рішення про про-
довження строку діяльності Фонду, тобто станом на 23 лютого 2018 року, 
а саме 2012,95 грн. (дві тисячі дванадцять гривень 95 копійок), а кіль-
кість Акцій, які викуповуються в учасника, не може перевищувати кіль-
кості Акцій, власником яких він був на день прийняття зазначеного рі-
шення.

4. Розрахунки за передані Учасником Фонду згідно з Договором Акції 
здійснюються не пізніше 23 вересня 2018 року.

5. У разі неможливості здійснення розрахунків по Акціях згідно наве-
дених в Заявці та інших наданих Учасником документах його банків-
ських реквізитів, ПрАТ «КУА«АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» від іме-
ні Фонду протягом 10 робочих днів з дати закінчення розрахунків 
здійснює депонування таких коштів на ім’я Учасника Фонду в обраній 
ПрАТ «КУА«АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» банківській установі для 
їх наступної передачі Учаснику Фонду.

До уваги акціонерів 
ПРАТ "ФОРМУЛА-2000"

Приватне акціонерне товариство "Формула-2000" (код ЄДРПОУ
31184241, місцезнаходження: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемо-
ги,5 (надалі-Товариство) повідомляє,що:

1. 06 квітня 2018 року о 10-00 годині за адресою: Україна, 49094,  м.
Дніпро, вул. Набережна Перемоги,5 в кабінеті голови правління у примі-
щенні СТО відбудуться чергові річні загальні  збори акціонерів Товариства.

2. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у чергових річ-
них загальних зборах 06 квітня 2018 року відбудеться з 9-00 год. до 09-50
год. 

3. Право на участь у чергових річних загальних зборах акціонерів ПрАТ
"Формула-2000" мають особи, які будуть наведені у реєстрі акціонерів то-
вариства, складеному станом на 02 квітня 2018 року.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування згідно проекту поряд-
ку денного:

1. Прийняття рішення з питань проекту порядку проведення загальних
зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Об-
рання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. 

2. Обрання членів Наглядової Ради.
3. Обрання ревізора.
4. Затвердження річного звіту та результатів діяльності товариства за

2017 рік
5. Розподіл прибутку і збитків товариства.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту голови правління.
5. Під час підготовки до чергових річних загальних зборів, акціонери то-

вариства мають можливість ознайомитись з документами , необхідними
для прийняття рішень з питань проекту порядку денного. Ознайомлення з
матеріалами відбувається до 05 квітня 2018 року (включно) з понеділка по
п'ятницю, з 09-00 год. до 18-00 год. (обідня перерва з 13-00 до 14-00)  за
адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги,5, приватне акці-

онерне товариство "Формула-2000",кімната бухгалтерії. Відповідальна за
ознайомлення з матеріалами зборів посадова особа товариства -головний
бухгалтер Семенченко І.О. 02 квітня 2018 року ознайомлення акціонерів з
документами, необхідними для прийняття рішень з проекту порядку ден-
ного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних
зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів. Для участі у збо-
рах акціонерам-фізичним особам необхідно мати при собі документ, що
посвідчує особу - паспорт. Інформація з проектом рішень щодо кожного з
питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті
підприємства - f2000.e-plus.com.ua.Телефон для довідок -робочий 067-
566-2000.

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 507,8 521,7
Основні засоби 490,8 496,2
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 10,7 15,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 5,6 9,6
Нерозподілений прибуток -308,4 -309,4
Власний капітал 248,3 250,9
Статутний капітал 150 150
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 259,5 270,8
Чистий прибуток (збиток) -2,5 3,6
Середньорічна кількість акцій (шт.) 150 000 150 000
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом року - -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 10

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації  емітента

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

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВАГОН-
МАШ" 

2. Код за ЄДРПОУ: 05669819 
3. Місцезнаходження: 51925,  м. Кам'янське,  вул. Українська, буд. 4 
4. Міжміський код, телефон та факс: (0569) 584727; (0569) 584708
5. Електронна поштова адреса: ivashina@dvmash.biz
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.dvmash.biz
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значних правочинів 

ІІ. Текст повідомлення 
26.02.2018р.  наглядовою радою ПАТ "Дніпровагонмаш" прийнято рі-

шення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме укла-
дання Договору та Специфікації № 1 до нього, предметом якого є реаліза-
ція готової продукції виробництва ПАТ "Дніпровагонмаш". Ринкова вартість
майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до за-
конодавства: 242820  тис.грн. Вартість активів емітента за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 1634218 тис.грн. Співвідношення ринкової
вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів
емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках):
14,86%. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного право-
чину не передбаченi законодавством, статутом ПАТ "Дніпровагонмаш" не
визначенi.

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

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

2. Генеральний директор ПАТ "Дніпровагонмаш"
О.Ю. Корнецький 

26.02.2018 року

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

1. Загальні відомості
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ХІММЕТ",
код за ЄДРПОУ: 33473408, місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул.

Старокозацька, буд. 40Б, блок 1, міжміський код, телефон та факс:
(056)3739793, електронна поштова адреса: chimmet@academy.in.ua; ад-
реса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-
том для розкриття інформації: http://chimmet.academy.in.ua; вид особли-
вої інформації: відомості про зміну власників акцій, яким належить
10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім
публічного акціонерного товариства).

2. Текст повідомлення
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХIММЕТ" (далi - Товарис-

тво) повiдомляє, що 26.02.2018р. вiд депозитарiю ПАТ "Нацiональний

депозитарiй України" було отримано перелік акціонерів станом на
23.02.2018р. Пакет власника акцій Товариства Приватного акцiонерного
товариства "Конструкторське бюро "Транспортер" (49094, м. Днiпро, вул.
Набережна Перемоги, буд. 58-А, блок 1, код за ЄДРПОУ 33516488) змен-
шився, а саме: до зміни становив 18,709304% вiд загальної кiлькостi ак-
цій Товариства, 18,747328% в загальній кількості голосуючих акцiй
(18440639 шт.), після зміни розмір частки ПрАТ "КБ "Транспортер" скла-
дає 12,723346% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства, 12,749204% в
загальній кількості голосуючих акцій (12540639 шт.).

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

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

Директор  ПрАТ "ХІММЕТ"  
Пашковська О.М.

27.02.2018 р.

Повідомлення 
про виникнення особливої емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ
ЗАВОД";

2. Код за ЄДРПОУ:  14367980;
3. Місцезнаходження:  49000, м. Днiпро, вул. Любарського, 181;
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 794-79-79, (056)794-18-07,

(056) 790-21-22
5. Електронна поштова адреса: dsz2@dsz.dp.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.dsz.dp.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,

яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акці-
онерного товариства

II. Текст повідомлення

26.02.2018 року ПАТ "ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРIЛОЧНИЙ ЗАВОД"
отримало вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" iнформацiйну до-
вiдку про акцiонерiв, якi володiють 5% та бiльше вiдсотками статутного ка-
пiтала емiтента станом на 31.12.2017 р., з якої стало вiдомо про змiни, яки
вiдбулися на рахунках власникiв акцiй, яким належить 5 i бiльше вiдсоткiв
простих акцiй, а саме: Розмiр пакету акцiй фiзичної особi в загальної кiль-
костi акцiй збiльшився на 46574 простих акцiй та складає 46574. Розмiр
частки акцiонера до змiни пакету акцiй в загальної кiлькостi акцiй та в за-
гальнiй кiлькостi голосуючих акцiй - 0%. Розмiр частки акцiонера пiсля змi-
ни пакету акцiй в загальної кiлькостi акцiй - 18,295883%. В реєстрах влас-
никiв iменних цiнних паперiв станом на 21.01.2018 р та на 16.02.2018 р.
вказаної фiзичної особi не зазначено.

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

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

Перший заступник голови 
Правління Крячко В.О. 

27.02.2018 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації про 
ПАТ "ХАРКІВХОЛОДМАШ"

1. Загальні відомості 
1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО "ХАРКІВХОЛОДМАШ"
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 14307966
1.3. Місцезнаходження емітента: 61037, м.Харків,  вул. Плеханівська,

буд. 117 
1.4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (057) 7383619
1.5. Електронна поштова адреса емітента: info@holodmash.pat.ua
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: holodmash.pat.ua.
1.7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емі-

тента

2. Текст повідомлення 
У зв`язку з закінченням повноважень Директора ПрАТ "ХАРКІВХО-

ЛОДМАШ" (далі - Товариство) Наглядовою радою 26 лютого 2018 р. бу-
ли прийняти наступні рішення:

- припинити повноваження  Директора Товариства Коренева Афана-
сія Ілліча. Перебував на посаді 3  роки.; - обрати Директором Товариства
Коренева Афанасія Ілліча строком на 3 роки.   

Коренев А.І. володіє часткою у статутному капіталі Товариства -
0,84%. Попередні посади які обіймав: Голова правління, Генеральний
директор Товариства.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та
не має непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. 

3. Підпис 
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-

ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. 

Директор  А.І. Коренев 
27.02.2018 р.  



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №42, 1 березня 2018 р. 
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"НПП ІНТЕРЕНЕРГО"

(код ЄДРПОУ 33291690, місцезнаходження: 61001, м.Харків, вул.Пле-
ханівська, буд.20А) повідомляє про проведення "02" квітня 2018 року
річних (чергових) загальних зборів акціонерів  за адресою: м.Харків,
вул. Полтавський шлях, буд. 56, 8 пов., кім. 82. Час проведення за-
гальних зборів: 12.00. Перелік акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах, буде складено станом на 24 годину "27" березня 2018 р.,
у порядку, передбаченому діючим законодавством України.  Реєстрація
акціонерів та їх представників буде здійснюватися за місцем проведення
загальних зборів з 11.00 до 11.45 год. в день їх проведення. Для ознай-
омлення з документами, реєстрації,  участі та голосуванні на загальних
зборах учасникам цих зборів (акціонерам та/або їх представникам)  при
собі необхідно мати: документ, що посвідчує їх особу та довіреність (для
представників) на право ознайомлення з документами з підготовки та
проведення загальних зборів, реєстрації, участі та голосування на за-
гальних зборах, оформлену відповідно до вимог діючого законодавства
України. Порядок денний: 1.Затвердження порядку засвідчення бюлете-
нів для голосування. 2.Обрання лічильної комісії загальних зборів. 3.Об-
рання Голови та секретаря загальних зборів. 4.Затвердження порядку
(регламенту) проведення загальних зборів акціонерів. 5.Розгляд звіту Ге-
нерального директора Товариства за результатами роботи в 2017р. та
прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту. 6.Розгляд звіту та
висновків Ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності
Товариства в 2017р. і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
Ревізора. 7.Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження захо-
дів за результатами його розгляду. 8.Затвердження річного звіту Това-
риства за 2017р. 9.Розподіл прибутку Товариства за 2017р.  з урахуван-
ням вимог, передбачених законом. 10.Затвердження значних правочинів,
вчинених Товариством у 2017р. 11.Обрання (переобрання) Генерально-
го директора Товариства у зв'язку з закінченням строку повноважень.
12.Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які
можуть вчинятися Товариством протягом 2018 року з дати прийняття та-
кого рішення та надання повноважень на укладання таких правочинів.
13.Затвердження основних напрямків розвитку Товариства на 2018р. 

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

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, не-
обхідними для прийняття рішень з питань порядку денного,  в робочі дні
(понеділок-п'ятниця) з 9.00 до 17.00 (перерва:12.30-13.00) за адресою:
вул.Полтавський шлях, буд.56, 8пов., кім.82, м.Харків, а/с10674,
п.і.61052, та в день проведення зборів за вказаною адресою, або нап-
равляти на вище вказану адресу свої пропозиції. Пропозиції вважаються
прийнятими, якщо вони відповідають вимогам, встановленим законом та
подані або отримані поштою не пізніше ніж за 20 днів до дати проведен-
ня цих зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не піз-
ніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. На дату скла-
дання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення
загальних зборів, загальна кількість акцій становить 4018шт., кількість го-
лосуючих акцій становить 3368шт. Відповідальним за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами є Генеральний директор Товариства.
Більш детальніша інформація та інформація з проектом рішень щодо
кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на
веб-сайті Товариства: www.interenergo.net   По всім питанням звертатися
за тел.: /057/ 760-16-10, 760-16-11. 

Виконавчий орган  ПрАТ "НПП Інтеренерго".

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КОМБІКОРМ",

ідентифікаційний код 00686747, місцезнаходження (юридична адреса)
якого 52410, Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, с.Сурсько-Михай-
лівка, вул.Центральна, буд.1, далі Товариство, повідомляє:

1. Річні загальні збори акціонерів  відбудуться 12 квітня 2018 року о
12.00 год. за адресою: Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, с.
Сурсько-Михайлівка, вул.Центральна, буд.1, адмінбудівля, кімн. 214.

2. Реєстрація учасників загальних зборів буде здійснюватись з 11-30 го-
дини до 11-50, в день та за місцем проведення зборів. Для реєстрації акці-
онерам Товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу
(паспорт), представникам акціонерів - належним чином оформлену довіре-
ність та документ, що посвідчує особу (паспорт).

3. Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних збо-
рах буде складено станом на 24 годину 05 квітня 2018 року. 

4. Перелік питань, що виносяться на голосування (Проект порядку  ден-
ного):

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

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

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

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

яльності Товариства за 2017 рік.
Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6) Звіт та висновки ревізійної комісії, щодо фінансової звітності Това-

риства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків
ревізійної комісії. 

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

тва за підсумками роботи у 2017 році.
9) Обрання  ревізійної комісії  Товариства. 
10) Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами ревізій-

ної комісії Товариства. Обрання уповноваженої особи на підписання від
особи Товариства цивільно-правових договорів з членами  ревізійної комі-
сії.

5. Відповідно  до законодавства України акціонери можуть ознайоми-
тись з документами, пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою:
Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, с.Сурсько-Михайлівка, вул.Цен-
тральна, буд.1,  адмінбудівля, кімн.214, після надання письмового запиту
до Виконавчого органу Товариства. 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го - директор Товариства Мартиновський В.П.

6. Адреса веб-сайту товариства, на якому розміщена інформація з про-
ектами рішень щодо питань включених до проекту порядку денного річних
загальних  зборів: prat-kombikorm.com.ua

Довідки за телефоном: (056) 370-32-13, (0269) 3-01-42 
7. Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Комбі-

корм" (тис.грн.)

Виконавчий орган ПрАТ «Комбікорм» 

Найменування показника
Період

звітний попередній
Усього активів 39 113 6653
Основні засоби (за залишковою вартістю) 36 25
Запаси 11 066 2610
Сумарна дебіторська заборгованість 6 725 3497
Гроші та їх еквіваленти 20 746 515
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1 057 -1066
Власний капітал 259 250
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 1 316 1316
Довгострокові зобов’язання і забеспечення - -
Поточні зобов’язання і забеспечення 38 854 6403
Чистий фінансовий результат: прибуток
(збиток) 11,1 -

Середньорічна кількість акцій (шт.) 4018 4018
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн.) 0,0027 0

Найменування показників
Період

Звітний Попередній
Усього активів                                                        33314 33446
Основні засоби                                                      24614 24699
Довгострокові фінансові інвестиції                         -
Запаси, товари                                                       2478 1547
Сумарна дебіторська заборгованість                      3576 4525
Грошові кошти та їх еквіваленти                            85 105
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -3904 -3786
Власний капітал                                                     6332 6235
Статутний капітал                                                  3297 3297
Довгострокові зобов’язання                                    - -
Поточні зобов’язання                                             26982 27211
Чистий прибуток (збиток)                                       97 137
Середньорічна кількість акцій (шт.)                         329700 329700
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 33 38
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД"

(далі - Товариство) код ЄДРПОУ 00378738 місцезнаходження якого:
28000, Кіровоградська область, місто Олександрія, вулиця Анатолія Ко-
хана, будинок 11, повідомляє про проведення річних загальних зборів ак-
ціонерів, які відбудуться "02" квітня 2018 року об 12:00 годині за адре-
сою місцезнаходження Товариства 28000, Кіровоградська область,
місто Олександрія, вулиця Анатолія Кохана, будинок 11 на другому
поверсі корпусу прохідної в кабінеті директора, кімната №1 (надалі
Збори). Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) буде здій-
снюватись "02" квітня 2018 року з 11:30 год. до 11:50 год. за місцем про-
ведення Зборів. За даними Переліку акціонерів, яким надсилатиметься
письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного
товариства, складеного ПАТ "НДУ" станом на 07.02.2018 року загальна
кількість простих іменних акцій Товариства складає 682 000 шт., в тому
числі голосуючих - 499 823 шт. Дата складання переліку акціонерів, які
мають право на участь у Зборах "27" 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 чле-
нів лічильної комісії. Про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для
голосування. Затвердження регламенту.

3. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2017 рік.

4. Розгляд звіту директора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту директора за 2017 рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Розподіл при-
бутку 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 під-
писання нової редакції статуту та здійснення усіх необхідних дій, пов'яза-
них з державною реєстрацією нової редакції статуту та з внесенням змін
до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фі-
зичних осіб-підприємців та громадських формувань.

7. Про відміну положення про наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД".

8. Затвердження положення про наглядову раду Товариства.
9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які

можуть вчинятися Товариством у ході поточної фінансово-господарської
діяльності протягом одного року, визначення їх предмету (характеру) та
сукупної граничної вартості, надання повноважень на визначення до-
цільності 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://00378738.smida.gov.ua/. Від дати надіслання цього
повідомлення до дати проведення Зборів акціонери мають право ознай-
омитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань
проекту порядку денного (порядку денного), з проектом (проектами) рі-
шення з питань проекту порядку денного (порядку денного), за місцезна-
ходженням Товариства за адресою:  28000, Кіровоградська область, міс-
то Олександрія, вулиця Анатолія Кохана, будинок 11 на другому поверсі
корпусу прохідної в кабінеті директора, кімната ?1 у робочі дні у робочий
час, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення,
або/та надсилати на адресу місцезнаходження Товариства письмові за-
питання щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та
порядку денного Зборів.  Посадовою особою, відповідальною за порядок
ознайомлення акціонерів з документами є член наглядової ради Мар-
ченко Тамара Олексіївна. Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення
Зборів акціонери мають право вносити письмові пропозиції щодо питань,
включених до проекту порядку денного Зборів та/або проектів рішень до
питань проекту порядку денного, а також не пізніше ніж за 7 днів до да-
ти проведення Зборів - письмові пропозиції щодо нових кандидатів до
складу наглядової ради Товариства, кількість яких не може перевищува-
ти її кількісного складу. Пропозиції акціонерів подаються лише в письмо-
вій формі та обов'язково мають містити всю інформацію, яка визначена
законодавством України та статутом Товариства, а пропозиції щодо
включення нових питань до проекту порядку денного обов'язково повин-
ні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції подаються
(надсилаються) Товариству на адресу місцезнаходження 28000, Кіровог-
радська область, місто Олександрія, вулиця Анатолія Кохана, будинок
11. Відмову про включення пропозицій до проекту порядку денного акці-
онер має право оскаржити в судовому порядку.

При реєстрації для участі у Зборах акціонеру (представнику акціоне-

ра):
1. Для встановлення особистості та дієздатності необхідно надати ре-

єстраційній комісії: паспорт (у випадку пред'явлення паспорта громадя-
нина України з безконтактним електронним носієм додатково пред'явля-
ється витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєс-
трації місця проживання); неповнолітнім акціонером, у випадку його од-
руження до досягнення вісімнадцятирічного віку, додатково пред'явля-
ється свідоцтво про одруження або рішення суду про надання особі пов-
ної цивільної дієздатності.

2. Для підтвердження права на участь у Зборах акціонеру, який є не-
повнолітнім, або представнику акціонера реєстраційній комісії при реєс-
трації для участі у Зборах додатково необхідно надати документи або їх
копії, засвідчені нотаріально або іншим чином, передбаченому законо-
давством України (залишаються у реєстраційної комісії): 

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

для представників акціонерів - документи, що підтверджують право
участі у Зборах від імені акціонера: документ, що підтверджує право на
представництво малолітньої особи-акціонера; довіреність 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
юридичної особи такі повноваження не належать до компетенції керівни-
ка, рішення уповноваженого органу управління юридичної особи щодо
делегування керівнику повноважень щодо участі та голосування на Збо-
рах.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, ви-
дана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадови-
ми особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися
депозитарною установою у встановленому порядку. Довіреність на пра-
во участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи
видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її уста-
новчими документами. Акціонер має право видати довіреність на право
участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представни-
кам. 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. Довіреність на пра-
во 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) рі-
шення потрібно проголосувати, або повноваження щодо голосування мо-
жуть бути обмежені кількістю голосів в межах пакету голосуючих акцій,
належного акціонеру. Під час голосування на загальних зборах представ-
ник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голо-
сування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, пред-
ставник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах ак-
ціонерів на свій розсуд.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Това-
риства (тис.грн.)

НАГЛЯДОВА РАДА

Найменування показника
Період (тис.грн)

2017 рік 2016 рік
Усього активів 17451 17433
Основні засоби (за залишковою вартістю) 10641 10642
Запаси 6572 6581
Сумарна дебіторська заборгованість 218 183
Гроші та їх еквіваленти 20 27
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -8164 -8183
Власний капітал 7 -12
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 171 171
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення 17444 17445
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 19 14
Середньорічна кількість акцій (шт.) 682000 682000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн) 0,02786 0,02053

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"НПП ІНТЕРЕНЕРГО"

(код ЄДРПОУ 33291690, місцезнаходження: 61001, м.Харків, вул.Пле-
ханівська, буд.20А) повідомляє про проведення "02" квітня 2018 року
річних (чергових) загальних зборів акціонерів  за адресою: м.Харків,
вул. Полтавський шлях, буд. 56, 8 пов., кім. 82. Час проведення за-
гальних зборів: 12.00. Перелік акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах, буде складено станом на 24 годину "27" березня 2018 р.,
у порядку, передбаченому діючим законодавством України.  Реєстрація
акціонерів та їх представників буде здійснюватися за місцем проведення
загальних зборів з 11.00 до 11.45 год. в день їх проведення. Для ознай-
омлення з документами, реєстрації,  участі та голосуванні на загальних
зборах учасникам цих зборів (акціонерам та/або їх представникам)  при
собі необхідно мати: документ, що посвідчує їх особу та довіреність (для
представників) на право ознайомлення з документами з підготовки та
проведення загальних зборів, реєстрації, участі та голосування на за-
гальних зборах, оформлену відповідно до вимог діючого законодавства
України. Порядок денний: 1.Затвердження порядку засвідчення бюлете-
нів для голосування. 2.Обрання лічильної комісії загальних зборів. 3.Об-
рання Голови та секретаря загальних зборів. 4.Затвердження порядку
(регламенту) проведення загальних зборів акціонерів. 5.Розгляд звіту Ге-
нерального директора Товариства за результатами роботи в 2017р. та
прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту. 6.Розгляд звіту та
висновків Ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності
Товариства в 2017р. і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
Ревізора. 7.Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження захо-
дів за результатами його розгляду. 8.Затвердження річного звіту Това-
риства за 2017р. 9.Розподіл прибутку Товариства за 2017р.  з урахуван-
ням вимог, передбачених законом. 10.Затвердження значних правочинів,
вчинених Товариством у 2017р. 11.Обрання (переобрання) Генерально-
го директора Товариства у зв'язку з закінченням строку повноважень.
12.Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які
можуть вчинятися Товариством протягом 2018 року з дати прийняття та-
кого рішення та надання повноважень на укладання таких правочинів.
13.Затвердження основних напрямків розвитку Товариства на 2018р. 

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

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, не-
обхідними для прийняття рішень з питань порядку денного,  в робочі дні
(понеділок-п'ятниця) з 9.00 до 17.00 (перерва:12.30-13.00) за адресою:
вул.Полтавський шлях, буд.56, 8пов., кім.82, м.Харків, а/с10674,
п.і.61052, та в день проведення зборів за вказаною адресою, або нап-
равляти на вище вказану адресу свої пропозиції. Пропозиції вважаються
прийнятими, якщо вони відповідають вимогам, встановленим законом та
подані або отримані поштою не пізніше ніж за 20 днів до дати проведен-
ня цих зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не піз-
ніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. На дату скла-
дання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення
загальних зборів, загальна кількість акцій становить 4018шт., кількість го-
лосуючих акцій становить 3368шт. Відповідальним за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами є Генеральний директор Товариства.
Більш детальніша інформація та інформація з проектом рішень щодо
кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на
веб-сайті Товариства: www.interenergo.net   По всім питанням звертатися
за тел.: /057/ 760-16-10, 760-16-11. 

Виконавчий орган  ПрАТ "НПП Інтеренерго".

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КОМБІКОРМ",

ідентифікаційний код 00686747, місцезнаходження (юридична адреса)
якого 52410, Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, с.Сурсько-Михай-
лівка, вул.Центральна, буд.1, далі Товариство, повідомляє:

1. Річні загальні збори акціонерів  відбудуться 12 квітня 2018 року о
12.00 год. за адресою: Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, с.
Сурсько-Михайлівка, вул.Центральна, буд.1, адмінбудівля, кімн. 214.

2. Реєстрація учасників загальних зборів буде здійснюватись з 11-30 го-
дини до 11-50, в день та за місцем проведення зборів. Для реєстрації акці-
онерам Товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу
(паспорт), представникам акціонерів - належним чином оформлену довіре-
ність та документ, що посвідчує особу (паспорт).

3. Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних збо-
рах буде складено станом на 24 годину 05 квітня 2018 року. 

4. Перелік питань, що виносяться на голосування (Проект порядку  ден-
ного):

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

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

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

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

яльності Товариства за 2017 рік.
Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6) Звіт та висновки ревізійної комісії, щодо фінансової звітності Това-

риства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків
ревізійної комісії. 

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

тва за підсумками роботи у 2017 році.
9) Обрання  ревізійної комісії  Товариства. 
10) Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами ревізій-

ної комісії Товариства. Обрання уповноваженої особи на підписання від
особи Товариства цивільно-правових договорів з членами  ревізійної комі-
сії.

5. Відповідно  до законодавства України акціонери можуть ознайоми-
тись з документами, пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою:
Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, с.Сурсько-Михайлівка, вул.Цен-
тральна, буд.1,  адмінбудівля, кімн.214, після надання письмового запиту
до Виконавчого органу Товариства. 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го - директор Товариства Мартиновський В.П.

6. Адреса веб-сайту товариства, на якому розміщена інформація з про-
ектами рішень щодо питань включених до проекту порядку денного річних
загальних  зборів: prat-kombikorm.com.ua

Довідки за телефоном: (056) 370-32-13, (0269) 3-01-42 
7. Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Комбі-

корм" (тис.грн.)

Виконавчий орган ПрАТ «Комбікорм» 

Найменування показника
Період

звітний попередній
Усього активів 39 113 6653
Основні засоби (за залишковою вартістю) 36 25
Запаси 11 066 2610
Сумарна дебіторська заборгованість 6 725 3497
Гроші та їх еквіваленти 20 746 515
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1 057 -1066
Власний капітал 259 250
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 1 316 1316
Довгострокові зобов’язання і забеспечення - -
Поточні зобов’язання і забеспечення 38 854 6403
Чистий фінансовий результат: прибуток
(збиток) 11,1 -

Середньорічна кількість акцій (шт.) 4018 4018
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн.) 0,0027 0

Найменування показників
Період

Звітний Попередній
Усього активів                                                        33314 33446
Основні засоби                                                      24614 24699
Довгострокові фінансові інвестиції                         -
Запаси, товари                                                       2478 1547
Сумарна дебіторська заборгованість                      3576 4525
Грошові кошти та їх еквіваленти                            85 105
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -3904 -3786
Власний капітал                                                     6332 6235
Статутний капітал                                                  3297 3297
Довгострокові зобов’язання                                    - -
Поточні зобов’язання                                             26982 27211
Чистий прибуток (збиток)                                       97 137
Середньорічна кількість акцій (шт.)                         329700 329700
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 33 38
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ГРЕБІНКІВСьКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

(код за ЄДРПОУ 00371995, місцезнаходження: 08662, Київська обл., Ва-
сильківський р-н, смт.Гребінки, вул. Білоцерківська, 5) повідомляє про скли-
кання Річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНО-
ГО ТОВАРИСТВА «ГРЕБІНКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» за 
рішенням Наглядової ради Товариства.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: Початок Річних За-
гальних зборів акціонерів 12 квітня 2018р. о 14 год. 00 хв. за адресою: 
08662, Київська обл., Васильківський р-н, смт. Гребінки, вул. Білоцер-
ківська, 5, актовий зал.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах: Реєстрація учасників Річних Загальних зборів буде здійснюватись 
12 квітня 2018р. з 13 год.00 хв. до 13 год. 50 хв. за адресою: 08662, Київ-
ська обл.., Васильківський р-н, смт.Гребінки, вул.. Білоцерківська, 5, акто-
вий зал.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Річних 
Загальних зборах акціонерів - 06 квітня 2018р.

Проект порядку денного:
1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної 

комісії Товариства, визначення чисельності лічильної комісії Товариства, 
строку дії її повноважень та обрання персонального складу лічильної комі-
сії Товариства.

2. Затвердження порядку проведення Річних Загальних зборів, порядку 
та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

3. Звіт Правління за підсумками фінансово-господарської діяльності То-
вариства за 2017р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Правління за 2017р.. Визначення основних напрямків діяльності Товари-
ства на 2018р.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2017 рік та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товари-
ства за 2017р.

5. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного звіту 
Товариства, висновків зовнішнього аудиту, балансу, звіту про фінансові ре-
зультати та інших форм річної звітності за 2017р.

6. Розподіл прибутку за 2017 рік, затвердження розміру дивідендів за 
2017 рік, прийняття рішення про строк та порядок виплати дивідендів за 
2017 рік.

7.. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 
якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предме-
том, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів 
Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік, 
які можуть вчинятись Товариством у період з 12 квітня 2018 року по 11 
квітня 2019 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх гра-
ничної сукупної вартості.

8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 
якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх пред-
метом, становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за 
даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік, які можуть 
вчинятись Товариством у період з 12 квітня 2018 року по 11 квітня 2019 
року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної 
сукупної вартості.

9. Надання повноважень Голові правління Товариства щодо відчуження 
нерухомого майна та автотранспортних засобів, а також перереєстрації 
(переоформлення) прав на них.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис.грн.)
Найменування показника Звітний

2017 рік
Попере-

дній
2016рік

Усього активів 132403 170349
Основні засоби 58813 58530
Дострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 52557 27560
Сумарна дебіторська заборгованість 19352 79917
Грошові кошти та еквіваленти 1569 4202
Нерозподілений прибуток 3003 2959
Власний капітал 74126 74082
Статутний капітал 2900 2900
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 58277 96267
Чистий прибуток 3003 2959
Середньорічна кількість акцій (шт.) 11600277 11600277
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 166 156

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонери повинні нада-
ти паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а представникам 
акціонера – паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та дові-
реність, яка посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особа-
ми, які вчиняють нотаріальні дії, а також депозитарною установою у 
встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку порядку.

Порядок участі та голосування на Річних загальних зборах акціоне-
рів за довіреністю: 

Представником акціонера на загальних зборах акціонерів може бути 
фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має 
право призначити свого представника постійно або на певний строк. 
Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого пред-
ставника, повідомивши про це письмово Правління Товариства. Дові-
реність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів 
може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань поряд-
ку денного загальних зборів акціонерів із зазначенням того, як і за яке 
(проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 
загальних зборах акціонерів представник повинен голосувати саме так, 
як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не міс-
тить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання 
щодо голосування на свій розсуд. Акціонер має право видати довіре-
ність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів 
декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі 
та голосування на загальних зборах акціонерів не виключає право 
участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, за-
мість свого представника.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів: Під час під-
готовки до Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку 
денного Річних Загальних зборів акціонерів, за місцезнаходженням То-
вариства: 08662, Київська обл., Васильківський р-н, смт. Гребінки, вул. 
Білоцерківська, 5, відділ кадрів. Для надання акціонеру можливості 
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань проекту порядку денного, акціонер надсилає на ім’я Голови На-
глядової ради письмовий запит. Ознайомлення з матеріалами буде 
проводитись від дати надіслання акціонерам повідомлення про прове-
дення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів в робочі 
дні (понеділок – п’ятниця) з 14 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв., а також у 
день проведення Річних Загальних зборів акціонерів – у приміщенні ре-
єстрації акціонерів. Посадова особа Товариства, відповідальна за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами: заступник Голови прав-
ління Волошина Г.І. Довідки за телефоном: (04571) 7-17-65.

Права, надані акціонерам, якими вони можуть користуватися після 
отримання повідомлення про проведення Річних загальних зборів акціоне-
рів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватись:

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів., а 
також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість 
яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Про-
позиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Річних 
Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Това-
риства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Річних Загальних 
зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту 
порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих пи-
тань. Пропозиції подаються в письмовій формі із зазначенням прізвища 
акціо нера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій Пропо-
зиції акціонерів будуть прийматися в строк, встановлений чинним за-
конодавством, за адресою: 08662, Україна, Київська обл.., Васильків-
ський р-н, смт.Гребінки, вул..Білоцерківська,5.

До початку загальних зборів Товариство надаватиме письмові відпо-
віді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до про-
екту порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів та порядку 
денного Річних Загальних зборів акціонерів,до дати проведення за-
гальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі 
запитання однакового змісту.

Адреса веб-сайту Приватного акціонерного товариства «Гребінків-
ський машинобудівний завод», на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: www.gmz.pat.ua.

Затверджено Наглядовою радою 
ПРАТ «Гребінківський машинобудівний завод»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ГРЕБІНКІВСьКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВХАРЧОБУД»  
(надалі – Товариство)

(код ЄДРПОУ – 00388412, місцезнаходження Товариства:  
02222, м. Київ, вул. Закревського, 16)

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів.
Дата та час проведення загальних зборів: 04 квітня 2018 року о 

12 год. 00 хв.
Місце проведення загальних зборів: м. Київ, вул. Закревського, 3, 

другий поверх, актовий зал. 
Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 

04 квітня 2018 року об 11 год. 00 хв. 
Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 

04 квітня 2018 року об 11 год. 45 хв. 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах: 29 березня 2018 р. станом на 24 годину.
Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань 

включених до проекту порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення 

їх повноважень. 
Проект рішення: Обрати Лічильну комісію загальних зборів Товариства 

у наступному складі: голова Лічильної комісії представник депозитарної 
установи ТОВ «К2 ІНВЕСТ» Скнар О.П.; члени Лічильної комісії – представ-
ники депозитарної установи ТОВ «К2 ІНВЕСТ» Грабінська Т.В., Козюра Н.С. 
Припинити повноваження голови та членів Лічильної комісії після складан-
ня протоколів про підсумки голосування на загальних зборах та підписання 
його всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підра-
хунку голосів. 

2. Звіт Директора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Директора.

Проект рішення: Прийняти до відома звіт Директора Товариства за 2017 
рік. За наслідками розгляду звіту визнати діяльність Директора протягом 
звітного періоду задовільною.

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

Проект рішення: Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства 
за 2017 рік. За наслідками розгляду звіту визнати діяльність Наглядової 
ради протягом звітного періоду задовільною.

4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 
рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізій-
ної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії щодо 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. 

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік 
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності за 

2017 рік.
Проект рішення: Збиток отриманий за підсумками діяльності Товари-

ства у 2017 році у розмірі 1014 тис.грн., покрити за рахунок прибутку, що 
буде отримано в результаті ведення Товариством фінансово-господарської 
діяльності в майбутніх періодах. У зв»язку з відсутністю прибутку за 2017 
рік розподіл прибутку не здійснювати, відрахувань до резервного фонду не 
здійснювати, дивіденди не нараховувати.

7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.
Проект рішення: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства 

на 2018 рік
Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представ-

никам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування 
на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодав-
ства України.

Адреса власного вебсайту Товариства, на якому розміщена інформа-
ція з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного: http://www.kievpischestroy.com.ua. 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати на-
діслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати прове-
дення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, 
необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за 
місцезнаходженням Товариства за адресою: 02222 м. Київ, вул. Закрев-
ського, 16, 4 поверх, каб. № 8, з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 12:00, а 
в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Поса-
дова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами – Директор Селін Віктор Олександрович. Довідки за 
телефоном: (044) 515-80-15.

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 
Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть корис-
туватися після отримання повідомлення про проведення загальних збо-
рів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовува-
тися: кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, 
включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства. Про-
позиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних 
зборів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту 
порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 
Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства по-
дається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціо-
нера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, 
змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: у 
загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до пе-
реліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. До-
віреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фі-
зичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими 
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депо-
зитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на за-
гальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тоб-
то перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як 
і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування 
на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як перед-
бачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдан-
ня щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування 
на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. 

Кількість акцій: станом на 21 лютого 2018 року (дата складення пере-
ліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загаль-
них зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 71 429 (сімдесят 
одна тисяча чотириста двадцять дев’ять) штук простих іменних акцій. За-
гальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 67 463 (шістдесят 
сім тисяч чотириста шістдесят три) штук простих іменних акцій. 
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

в 2017 році (тис.грн.) 
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 13731 14625
Основні засоби (за залишковою вартістю) 12964 13556
Запаси 46 25
Сумарна дебіторська заборгованість 518 533
Гроші та їх еквіваленти 203 511
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3538 4552
Власний капітал 11038 12052
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 7500 7500
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 112 79
Поточні зобов'язання і забезпечення 2581 2494
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (1014) (546)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 35 34
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-7,64395 -14,19591

Наглядова рада Товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВХАРЧОБУД»

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

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

«ПАС І КО»;2. Код за ЄДРПОУ 24727853
3. Місцезнаходження: вул.Ярославів Вал, буд.30/18, м.Київ, 01034
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 4510008, (044) 4510008
5. Електронна поштова адреса pas_ik@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття Інформації www.pasko.emit.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення 
Зміна складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення
23.02.2018р. Генеральним директором Приватного акціонерного то-

вариства «ПАС І КО» прийнято рішення про зміну складу посадових осіб 
емітента, а саме: 

- звільнено Головного бухгалтера Адикову Наталію Олександрівну з 
23.02.2018р. на підставі наказу Генерального директора №01/18-1-к від 
23.02.2018р. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Обіймала 
дану посаду з 15.06.2011р.; згоду на розкриття паспортних даних особа не 
надавала; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не 
має.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПАС І КО»
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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 
"ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ"

2. Код за ЄДРПОУ 00191885
3. Місцезнаходження 69106 м. Запорiжжя Пiвнiчне шосе/

вулиця Теплична, буд. 22"Б"/1
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(061)222-42-01 (061)222-42-12

5. Електронна поштова 
адреса

oksana.ryasnaya@metinvestholding.com

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

zaporozhogneupor.com

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

II. Текст повідомлення
Наглядовою радою ПРАТ «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ» вiд 26 лютого 2018 

року (Протокол № 29) прийняте рiшення про змiну до складу посадових 
осiб, а саме:

- припинити 26 лютого 2018 року повноваження Генерального директо-
ра ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРIЖ ВОГНЕТРИВ» 
Буська Вiктора Михайловича (паспорт ВВ № 352445 виданий 06.03.1998р. 

Орджонiкiдзевським РВ Марiупольського МУ УМВС України в Донецькiй 
обл.). Бусько В.М перебував на посадi з 16 жовтня 2012 року. Рiшення при-
йнято вiдповiдно до пункту 16.10.1.9. Статуту Товариства. Часткою у Ста-
тутному капiталi ПРАТ «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ» не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Наглядовою радою ПРАТ «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ» вiд 26 лютого 2018 
року (Протокол № 29) прийняте рiшення про змiну до складу посадових 
осiб, а саме:

- призначити виконуючим обов’язки Генерального директора ПРИВАТ-
НОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ» Гомана 
Сергiя Володимировича з 27 лютого 2018 року до дати вiдкликання (при-
пинення повноважень). Посадова особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних. Рiшення прийнято вiдповiдно до пункту 16.10.1.9. Статуту 
ПРАТ «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ».

Часткою у Статутному капiталi ПРАТ «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ» не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Протягом останнiх п’яти рокiв Гоман Сергiй Володимирович обiймав по-
сади:

- Директор з технологiї та якостi ПАТ «МК«ЗАПОРIЖСТАЛЬ».
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  Гоман Сергiй Володимирович
Виконуючий обов'язки 
Генерального директора

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.02.28
(дата)

-призначено Головного бухгалтера Іщенка Антона Васильовича з 
26.02.2018р. на підставі наказу Генерального директора №01/18-к від 
23.02.2018р. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Строк, 
на який призначено особу: до припинення повноважень. До призначен-
ня особа займала наступні посади: головний бухгалтер ТОВ «ПІВНІЧ»; 
згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала; непогашених 

судимостей за корисливі та посадові злочини не має. 
 ІIІ. Підпис

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

2. Генеральний директор Богданова Ольга Ігорівна 27.02.2018

НОВИНИ

Индекс «Украинской биржи» во вторник 
усилил рост

Украинский рынок акций во вторник вновь завершил 
торги ростом: индекс «Украинской биржи» (УБ) повысил-
ся на 2,21% - до 1538,1 пункта, индекс ПФТС – на 0,07%, 
до 337,49 пункта.

Объем торгов на УБ составил 15,9 млн грн, в том чис-
ле акциями – 12,6 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 97,9 млн грн, в 
том числе акциями – 0,38 млн грн.

Все индексные акции УБ завершили торги в «зеленой 
зоне». Тройку лидеров роста составили бумаги «Центрэ-
нерго» (+4,53%), «Укрнафты» (+2,33%) и «Донбассэнер-
го» (+2,19%).

На ПФТС сделки прошли с акциями «Центрэнерго» 
(+4,39%) и «Мотор Сичи» (+0,59%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во 
вторник к 16:15 кв снизился на 0,61% - до 501,3 пункта 
при объеме торгов 3,85 млн злотых (30,8 млн грн).

В «индексной корзине» дешевели бумаги «Агротона» 
(-2,15%), «Астарты» (-1,5%) и «Кернела» (-0,53%).

С ростом стоимости торговались только акции «Ово-
стара» (+0,53%).

ICBC Standard Bank выпустил CLN  
под 3-месячные гривневые ОГВЗ  

на 138 млн грн
Британское подразделение китайского ICBC Standard 

Bank выпустило транш кредитных нот (credit-linked notes, 
CLN) под гривневые облигации внутреннего государ-

ственного займа (ОВГЗ) на 138 млн грн со сроком обра-
щения до 16 мая 2018 года.

Согласно сообщению эмитента на веб-сайте Ирланд-
ской фондовой биржи (ISE), ценные бумаги 27 февраля 
2018 года включены в листинг фондовой площадки.

CLN были размещены по цене 96,609% номинала, та-
ким образом, объем выпуска составил немногим более 
$5 млн.

Срок обращения кредитных нот - до 18 мая 2018 
года.

Как сообщалось, Министерство финансов Украины по 
итогам аукциона 14 февраля 2018 года привлекло в гос-
бюджет 1,47 млрд грн. В том числе Минфин разместил 
ОВГЗ со сроком обращения до 16 мая 2018 года под 16% 
годовых на 480,824 млн грн.

По состоянию на 28 февраля 2018 года в собственно-
сти нерезидентов находятся ОВГЗ на 13,141 млрд грн.

Парламент принял регулирующий 
концессионное строительство дорог закон

Верховная рада Украины урегулировала вопрос 
строительства новых автомобильных дорог в Украине на 
условиях концессии.

За соответствующий законопроект №6766 за основу и 
в целом проголосовали во вторник 233 народных депу-
тата.

Согласно пояснительной записке к документу, кон-
цессионные дороги - это дороги более высокого каче-
ства, которые отвечают высоким стандартам, по-
скольку главным для пользователей этих дорог будет 
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качество и скорость движения. Такие дороги строят-
ся для сокращения и выпрямления маршрута в обход 
населенных пунктов и соединяют два населенных 
пункта непосредственно, сокращая путь на 50-100 км, 
в следствие чего уменьшатся затраты на топливо и 
экономится время в пути.

Между тем, законом Украины «О концессиях на строи-
тельство и эксплуатацию автомобильных дорог» указа-
но, что решение о строительстве и/или эксплуатации 
автомобильных дорог на условиях концессии принимает 
Кабинет министров Украины на основании технико-
экономического обоснования, однако не определено, 
что именно должно быть указано в таком решении. Кро-
ме того, законом не предусмотрено предоставление кон-
цессионеру компенсаций при недостижении фактиче-
ской интенсивности движения и при недополучении 
дохода.

«Также стоит отметить, что недостаточно четко 
урегулированы механизм отвода земельных участков 
для строительства, эксплуатации и обслуживания ав-
томобильных дорог», - указано в пояснительной за-
писке.

Таким образом, указанным законом в частности, пред-
усматривается: на условиях концессии могут переда-
ваться для строительства и эксплуатации дороги общего 
пользования государственного значения; после приня-
тия решения о строительстве и эксплуатации автомо-
бильных дорог, которые могут быть предоставлены в 
концессию, запрещается органам исполнительной влас-
ти совершать любые действия по предоставлению зе-
мельных участков, предусмотренных для строительства 
и эксплуатации этих автомобильных дорог, в пользова-
ние и/или в собственность граждан или юридических 
лиц.

Документ также предусматривает, что решение о про-
ведении концессионного конкурса принимает правитель-
ство Украины, в котором, в частности, отмечаются техни-
ческие параметры автомобильной дороги, базовые 
финансовые показатели предоставления автомобиль-
ной дороги в концессию, предельный срок, на который 
предоставляется концессия, предельный размер ком-
пенсаций концессионеру, маршрут альтернативного бес-
платного проезда.

Кабмин также определяет максимальный размер пла-
ты за разовый проезд по автомобильным дорогам, по-
строенным на условиях концессии, который уплачивает-
ся с учетом уровня инфляции; условия, при которых 
осуществляются концессиедателем компенсации кон-
цессионеру.

Концессионные платежи зачисляются в Государ-
ственный бюджет Украины и используются в соответ-
ствии с порядком направления средств государствен-
ного дорожного фонда; автомобильные дороги (их 
участки) относят к разряду платных лишь при условии 
их существенного усовершенствования и обеспечения 
альтернативного проезда транспортных средств бес-
платными автомобильными дорогами, длина автомо-
бильных дорог, которые обеспечивают альтернатив-
ный бесплатный проезд транспортных средств, не 
должна превышать более чем в два раза длину плат-
ной автомобильной дороги; в случае если отчуждает-

ся часть земельного участка для строительства, капи-
тального ремонта, реконструкции и обслуживания 
дорог, мостов, эстакад и объектов, необходимых для 
их эксплуатации, возможность рационального исполь-
зования остальных ее площади по целевому назначе-
нию определяется собственником и по требованию 
владельца отчуждению подлежит вся земельный уча-
сток;

«Принятие закона будет способствовать созданию 
условий для привлечения инвестиций в отрасль и 
страну в целом для строительства и эксплуатации ав-
томобильных дорог общего пользования государ-
ственного значения, а также позволит обеспечить над-
лежащее содержание и своевременный ремонт таких 
дорог и улучшить их техническое состояние. Строи-
тельство концессионных дорог позволит обеспечить 
баланс интересов между государством и частным сек-
тором, причем Украина получит качественные автома-
гистрали, а инвесторы  - возможность реализации до-
полнительных инвестиционных проектов», - считают 
авторы документа.

Индекс потребдоверия в США в феврале 
достиг максимума за 17 лет

Индекс потребительского доверия в США в феврале 
увеличился до 130,8 пункта, сообщила исследователь-
ская организация Conference Board, которая рассчиты-
вает этот индикатор.

Это максимальный уровень с ноября 2000 года, отме-
чает MarketWatch. При этом значение индекса превыси-
ло отметку в 130 пунктов впервые со времен президент-
ства Билла Клинтона.

Согласно пересмотренным данным, в январе индика-
тор составлял 124,3 пункта, а не 125,4 пункта, как сооб-
щалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали повышения в текущем 
месяце до 127,3 пунктов с ранее объявленного январ-
ского уровня.

Индикатор отношения американских потребителей к 
текущей финансовой ситуации в феврале поднялся до 
максимума с 2001 года - до 162,4 пункта со 154,7 пункта 
месяцем ранее.

Подындекс потребительских ожиданий на ближайшие 
полгода подскочил до 109,7 пункта со 104 пунктов. Теку-
щий уровень близок к пострецессионному пику.

«В целом потребители по-прежнему уверены в том, 
что экономика будет продолжать расти высокими темпа-
ми в предстоящие месяцы», - полагает директор депар-
тамента экономических индикаторов Conference Board 
Линн Франко.

Процент американцев, ожидающих улучшения конъ-
юнктуры рынка в следующие шесть месяцев, поднялся в 
феврале до 25,8% с 21,5% в предыдущий месяц. Доля 
тех, кто опасается ухудшения ситуации, сократилась до 
9,4% с 9,8%.

Процент американцев, ожидающих повышения дохо-
дов в ближайшие полгода, повысился до максимума с 
2001 года и составил 23,8% по сравнению с 20,6%.

Между тем индекс стоимости жилья в 20 крупнейших 
городах США, рассчитываемый S&P/Case-Shiller, в 
декаб ре вырос на 6,3% в годовом выражении.
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Чистая прибыль банков США  
в IV квартале упала на 41%  

из-за налоговой реформы - FDIC
Совокупная чистая прибыль банков США в четвертом 

квартале 2017 года сократилась на 40,9% относительно 
аналогичного периода 2016 года, что в основном было 
обусловлено изменениями налогового законодательства 
страны, свидетельствуют данные Федеральной корпо-
рации по страхованию депозитов (Federal Deposit 
Insurance Corporation, FDIC).

Чистая прибыль 5670 коммерческих банков и сберега-
тельных учреждений страны, участвующих в системе 
страхования и опубликовавших отчетность, составила в 
октябре-декабре $25,5 млрд, что на $17,7 млрд меньше 
объема за тот же период годом ранее. Негативное влия-
ние на результат оказало также повышение непроцент-
ных расходов и увеличение объема резервов под «без-
надежные» долги.

Без учета разового фактора, связанного с налоговой 
реформой, прибыль в четвертом квартале составила 
$42,2 млрд, снизившись на 2,3% относительно октября-
декабря 2016 года.

Чистый процентный доход банков повысился на 8,5% - 
до $129,5 млрд. Средняя чистая процентная маржа (раз-
ница между доходами по активам и ставками по депози-
там) поднялась до 3,31% по сравнению с 3,16% в 
четвертом квартале 2016 года.

Объем покрытия возможных потерь по проблемным 
кредитам фининститутов повысился на $1,5 млрд (на 
1,3%).

Число проблемных банков в США на конец 2017 года 
составляло 95 (минимальное значение с первого квар-
тала 2008 года) против 104 на конец сентября прошло-
го года. Максимальный уровень в 888 подобных финин-
ститутов был зафиксирован в первом квартале 2011 
года.

Совокупный объем активов проблемных банков сни-
зился за три месяца до $13,9 млрд с $16 млрд. В тече-
ние четвертого квартала в стране был создан один банк, 
два были ликвидированы, а еще 64 присоединились к 
другим в рамках сделок по слияниям.

Общий объем фонда страхования депозитов FDIC 
увеличился в октябре-декабре на $2,2 млрд и на конец 
года составлял $92,7 млрд.

По итогам всего 2017 года совокупная чистая прибыль 
американских банков уменьшилась на 3,5% (на $6 млрд) - 
до $164,8 млрд. Без учета разовых факторов показатель 
вырос на 7,2%, достигнув $183,1 млрд.

Доллар слабо дорожает к евро,  
завершает февраль в плюсе

Доллар в среду продолжает подъем к евро на заявле-
ниях нового главы Федеральной резервной системы 
(ФРС) Джерома Пауэлла в Конгрессе, но стабилизиро-
вался по отношению к большинству остальных валют и 
снижается в паре с иеной.

Японская нацвалюта укрепляется после того, как Банк 
Японии снизил объемы покупки долгосрочных облига-
ций в ходе регулярных операций. Это решение вызвало 
нервную реакцию рынка, несмотря на то, что ранее на 
этой неделе председатель ЦБ Харухико Курода говорил, 

что не планирует прекращать стимулирующую денежно-
кредитную политику, сообщает агентство Bloomberg.

Евро к 9:25 МСК 28 февраля стоил $1,2223 по сравне-
нию с $1,2233 на закрытие предыдущих торгов в Нью-
Йорке, за которые доллар укрепился на 0,7% в этой 
паре.

Курс доллара к японской нацвалюте опустился на 0,2% - 
до 107,07 иены/$1, евро - на 0,3%, до 130,88 иены.

Во вторник Дж.Пауэлл заявил, что процентные ставки 
в США будут подниматься постепенно, прогноз для эко-
номики остается сильным, а волатильность рынков не 
нанесет ей существенного урона. «Некоторые из препят-
ствий, стоявших перед американской экономикой в 
предыдущие годы, превратились в факторы, способ-
ствующие росту», - сказал он.

Однако инвесторы восприняли слова Дж.Пауэлла об 
укреплении экономики как указание на то, что Федре-
зерв будет действовать более агрессивно в плане повы-
шения процентных ставок и ужесточения денежно-
кредитной политики, отмечает MarketWatch.

С начала февраля доллар подорожал на 1,5% к евро. 
В паре с иеной доллар потерял почти 2%.

Нефть дешевеет в ожидании данных о 
запасах в США, Brent у $66,2 за баррель
Цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду вто-

рую сессию подряд перед публикацией официальных 
данных о товарных запасах топлива в США, пишет Dow 
Jones.

Кроме того, укрепление доллара на заявлениях ново-
го председателя Федрезерва Джерома Пауэлла оказы-
вает отрицательное давление на сырьевые рынки.

Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лон-
донской бирже ICE Futures к 8:05 МСК 28 февраля 
уменьшилась на $0,40 (0,60%), до $66,23 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в апреле на электронных тор-
гах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в сре-
ду опустилась на $0,33 (0,52%) - до $62,68 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 87 центов (1,3%), до 
$66,63 за баррель, а стоимость WTI упала на $0,90 
(1,4%), до $63,01 за баррель.

Согласно данным Американского института нефти 
(API) запасы нефти в США выросли на 933 тыс. барре-
лей на прошлой неделе.

Резервы бензина, по оценкам API, также увеличились - 
на 1,914 млн баррелей за неделю.

Между тем аналитики, опрошенные S&P Global Platts 
в среднем ожидают, что министерство энергетики США 
объявит о повышении запасов нефти на 2,1 млн барре-
лей, а также о сокращении запасов дистиллятов и бен-
зина - на 200 тыс. баррелей в каждом случае.

Рынок по-прежнему обеспокоен увеличением добычи 
в США, которые могут стать крупнейшим мировым про-
изводителем нефти уже в этом или следующем году.

Средний прирост добычи нефти в США с начала 2018 
года, по еженедельным данным, составляет 70 тыс. барре-
лей нефти в сутки - в 3,5 раза больше, чем в первые меся-
цы 2017 года, отметил Тайлер Ричи из Sevens Report.

При подготовці розділу «Новини»  
використано матеріали ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА
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16. ПАТ ДНІПРОВАГОНМАШ 43
17. ПАТ ДНІПРОГАЗ 20
18. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ 38
19. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД 43
20. ПРАТ ЕК «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» 26
21. ПРАТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «МЕТАЛІСТ» 28
22. ПАТ ЕЛЕКОН 10
23. ПРАТ ЕНЕРГОРЕЗЕРВ 35
24. ПРАТ ЗАВОД «АКЦЕНТ» 27
25. ПРАТ ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ 48
26. ПРАТ ЗАСІЛЬСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 29
27. ПРАТ ЗЗРК 25
28. ПАТ ЗНКІФ «АЛЬТЕРА ФІНАНС – ФОНД НЕРУХОМОСТІ» 42
29. ПРАТ ІДС АКВА СЕРВІС 33
30. ТОВ ІНВЕСТИЦІЙНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ АРТЕМ 24
31. ПРАТ КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ 41
32. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ТОДАК 21
33. ПРАТ КИЇВХАРЧОБУД 47
34. ПРАТ КОМБІКОРМ 44
35. ПАТ КОНТУР 16
36. ПРАТ КОНЦЕРН АВЕК ТА КО 24
37. ПРАТ КОРЧУВАТСЬКИЙ 16
38. ПАТ КРИВОРІЖГАЗ 17
39. ПАТ КРОКУРС 10
40. ПАТ ЛЬВІВПОСТАЧ 27
41. ПРАТ МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА 13
42. ПРАТ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» 12
43. ПРАТ МИРОНІВСЬКА ДРУКАРНЯ 24
44. ПРАТ МІСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ 32
45. ПРАТ МОНДЕЛІС УКРАЇНА 23
46. ПРАТ МОНДЕЛІС УКРАЇНА 25
47. ПАТ НАУКОВО ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС КУРС 25
48. ПРАТ НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 34
49. ПРАТ НОВАГАЗ 21
50. ПРАТ НОВАГАЗ 21
51. ПРАТ НПП ІНТЕРЕНЕРГО 44
52. ПРАТ ОДЕСА -АВТО 9
53. ПАТ ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ 28
54. ПРАТ ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 45
55. ПРАТ ПАС І КО 47
56. ПРАТ ПІВДЕНЬ 22
57. ПРАТ ПІВДЕНЬ 24
58. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ» 19
59. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЗАПОРІЖГАЗ» 18
60. ПАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА 16
61. ПРАТ РІТМ 37
62. ПАТ РОДОМИШЛЬСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО 11848 31
63. ПАТ СІТІБАНК 8
64. ПРАТ СПЕЦСТРОЙ 16
65. ПРАТ СПЕЦСТРОЙ 29
66. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФЕНІКС» 39
67. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС 31
68. ПРАТ СТРИЙСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА «СТРІТЕКС» 32
69. ПРАТ СУМИРИБГОСП 22
70. ПРАТ ТАУРУС ГРУП 16
71. ПРАТ ТЕРНІВСЬКЕ 26
72. ПРАТ ТЕРНІВСЬКЕ 29
73. ПАТ ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «РОЗА» 14
74. ПРАТ ТУРИСТИЧНО – ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНІСТЕР» 35
75. ПРАТ УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПАНАЦЕЯ-1997» 34
76. ПРАТ ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА 34
77. ТОВ ФК ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ 30
78. ПРАТ ФОЗЗІ ГРУП 33
79. ПРАТ ФОЗЗІ ГРУП 36
80. ПРАТ ФОРМУЛА-2000 42
81. ПРАТ ХАРКІВХОЛОДМАШ 43
82. ПРАТ ХІММЕТ 43
83. ПРАТ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЗАВОД ХМЕЛЬПИВО 10
84. ПРАТ ЦЕНТРОСТАЛЬ-ДОМСТАЛЬ 28
85. ПРАТ ЧЕРНІГІВ-СОРТНАСІННЄОВОЧ 23
86. ПРАТ ШВЕЙНА ФАБРИКА «ВОРОНІН» 14
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку 
Пе ред плат ний ін декс: 96370

Офі цій не ви дан ня 
Національної ко мі сії 
з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

Ре єс тра цій не сві доц тво:
КВ №192059005 ПР 
від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
юс ти ції Ук ра ї ни

Зас нов ник:
Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку 
(рішення Комісії від  
20.08.2015 року № 1316)

Ви да вець:
Державна установа 
«Агентство з розвитку інфраструктури  
фондового ринку України»

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 5864397,
e ma il: l.kolomiets@smida.gov.ua

При йом ого ло шень —
e ma il: 
newspaper@smida.gov.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394, 
(044) 4983816,
(044) 4983815

Ад ре са для лис ту ван ня: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206

Ад ре са ре дак ції: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206
www.smida.gov.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 18042
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
28.02.2018 р. 

Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

Передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 394,39 грн 
На рік — 4732,68 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
350,00 грн
Ціна на рік: 
4200,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
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 (044) 4983815
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