
ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту рішення 

Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку «Про затвердження вимог до 

повідомлення про намір скористатися 
правами, передбаченими статтею 652 Закону 

України «Про акціонерні товариства»
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку від 01.03.2018 № 123 було схвалено 
проект рішення НКЦПФР «Про затвердження вимог до 
повідомлення про намір скористатися правами, перед-
баченими статтею 652 Закону України «Про акціонерні 
товариства» (далі – Проект).

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», 
пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» 
Закону України «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо підвищення рівня корпоратив-
ного управління в акціонерних товариствах» (далі – За-
кон) департаментом корпоративного управління та 
корпоративних фінансів розроблено проект рішення 
«Про вимоги до повідомленні про намір скористатися 
правами, передбаченими статтею 652 Закону України 
«Про акціонерні товариства» (далі – Проект).

Пунктом розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положен-
ня» Закону встановлено, що протягом двох років з дня 

набрання чинності цим Законом особа (особи, які діють 
спільно), яка станом на дату набрання чинності цим За-
коном є прямо або опосередковано з урахуванням кіль-
кості акцій, що належать їй або її афілійованим особам, 
вже є власником домінуючого контрольного пакета акцій 
акціонерного товариства (далі - заявник вимоги), має 
право застосувати положення статті 652 Закону України 
«Про акціонерні товариства».

Для реалізації прав, передбачених статтею 652 Закону 
України «Про акціонерні товариства», заявник вимоги 
зобов’язаний у строки, передбачені цим пунктом, подати 
товариству повідомлення про намір скористатися права-
ми, передбаченими статтею 652 Закону України «Про ак-
ціонерні товариства» (далі - повідомлення), і публічну 
безвідкличну вимогу відповідно до положень статті 652 
Закону України «Про акціонерні товариства». Заявник 
вимоги втрачає право скористатися положеннями статті 
652 Закону України «Про акціонерні товариства» у разі 
пропуску ним передбачених цим пунктом строків направ-
лення і публікації повідомлення і публічної безвідкличної 
вимоги. 

Пропозиції та зауваження до Проекту можуть надси-
латися за адресами:

Національній комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку: 01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, корпус 30 (де-
партамент корпоративного управління та корпоративних 
фінансів) та e-mail: liudmyla.rozhanska@nssmc.gov.ua, 
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dmytro.dorozhko@nssmc.gov.ua.
Проект та аналіз регуляторного впливу Проекту опри-

люднюється на офіційному веб-сайті НКЦПФР – http://
www.nssmc.gov.ua/.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення 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»
Необхідність внесення змін до Порядку контролю 

за дотриманням професійними учасниками фондово-
го ринку (ринку цінних паперів) вимог законодавства 
у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиван-
ню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансу-
ванню тероризму та фінансуванню розповсюдження 
зброї масового знищення (далі – законодавство у 
сфері фінансового моніторингу), затвердженого рі-
шенням Комісії від 17.07.2015 №1038, зареєстрова-
ного у Міністерстві юстиції України 06.08.2015 за 
№955/27400 (далі – Порядок №1038) зумовлена при-
йнятими 01.06.2017 Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку (далі – Комісія, НКЦПФР) 
рішеннями щодо припинення діяльності, як окремих 
суб‘єктів, територіальних органів регулятора, зокре-
ма, Центрального територіального департаменту, За-
хідного територіального управління, Східного терито-
ріального управління, Південно-Українського 
тери торіального управління шляхом приєднання їх 
до Центрального апарату НКЦПФР, затверджених 
Протоколом № 37 (далі – Рішення Комісії від 
01.06.2017).

У зв’язку з цим у НКЦПФР виникла необхідність вне-
сення змін до ряду діючих нормативно-правових актів 
Комісії.

З метою приведення нормативно-правових актів Комі-
сії, а саме: Порядку №1038 у відповідність до Рішень Ко-
місії від 01.06.2017, було підготовлено проект рішення 
НКЦПФР «Про внесення змін до Порядку контролю за 
дотриманням професійними учасниками фондового рин-
ку (ринку цінних паперів) вимог законодавства у сфері 
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню терориз-
му та фінансуванню розповсюдження зброї масового 
знищення» (далі – проект регуляторного акта або про-
ект). 

Порядок № 1038 потребує внесення змін, оскільки міс-
тить норми, що мають суперечливий характер та ство-

рює колізію щодо заходів Комісії та дій робочої групи до 
проведення (процесу) та під час проведення (процесу) 
перевірки професійних учасників фондового ринку (рин-
ку цінних паперів) – суб’єктів первинного фінансового 
моніторингу (далі – СПФМ), а саме: порядку здійснення 
Комісією контролю за дотриманням професійними учас-
никами фондового ринку (ринку цінних паперів) вимог 
законодавства у сфері запобігання та протидії легаліза-
ції (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсю-
дження зброї масового знищення шляхом проведення 
планових виїзних, позапланових виїзних і безвиїзних пе-
ревірок.

Порядок № 1038 за предметом правового регулю-
вання відноситься до законодавства щодо запобіган-
ня та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одер-
жаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму 
та фінансуванню розповсюдження зброї масового 
знищення.

Таким чином, НКЦПФР підготовлено проект рішення 
«Про внесення змін до Порядку контролю за дотриман-
ням професійними учасниками фондового ринку (ринку 
цінних паперів) вимог законодавства у сфері запобігання 
та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінан-
суванню розповсюдження зброї масового знищення», 
який забезпечить усунення колізії щодо дій робочої групи 
під час проведення перевірки професійних учасників 
фондового ринку (ринку цінних паперів) – СПФМ.

Проектом передбачено такі зміни:
1) у розділі ІІ:
підпункт 1 пункту 11 викласти в такій редакції:
«Головою Органу контролю чи особою, яка виконує 

його обов'язки, – у разі створення робочої групи, до 
складу якої входять: працівники Органу контролю; 
працівники Органу контролю та працівники Держфін-
моніторингу.»;

підпункт другий пункту 11 виключити;
в пункті 12 слова «центрального апарату та/або тери-

торіального органу» виключити;
абзаци другий – п’ятий пункту 15 виключити;
абзац перший пункту 16 викласти в такій редакції:
«Перевірка вважається розпочатою з дати отримання 

другого примірника доручення керівником суб'єкта пер-
винного фінансового моніторингу (особою, яка виконує 
його обов'язки), що підтверджується підписом на першо-
му примірнику доручення із зазначенням прізвища, ініці-
алів, посади, дати отримання другого примірника дору-
чення, та повернення першого примірника доручення 
керівнику робочої групи, та не може тривати більше, ніж 
30 робочих днів.»;

пункт 16 після абзацу другого доповнити новими абза-
цами такого змісту:

«Строк перевірки може бути продовжений уповнова-
женою особою Органу контролю, яка надала доручення, 
за обґрунтованим письмовим зверненням керівника ро-
бочої групи, але не більше ніж на 10 робочих днів.

У випадку продовження строку проведення перевірки 
завірена копія першого примірника доручення із продо-
вженим терміном під час перевірки надається або над-
силається суб'єкту первинного фінансового моніторингу, 
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що перевіряється.»;
2) у розділі ІІІ:
в абзаці п’ятому підпункту 5 пункту 3 слова «або час-

тини» виключити;
підпункт 5 пункту 3 після абзацу шостого доповнити 

новим абзацом такого змісту:
«відмови (ухилення) посадових осіб суб'єкта первин-

ного фінансового моніторингу у наданні суб'єктом пер-
винного фінансового моніторингу частини наявних у 
суб'єкта первинного фінансового моніторингу документів 
(інформації), необхідних для проведення перевірки.»;

3) підпункт 6 пункту 2 розділу ІV викласти в такій ре-
дакції:

«своєчасно та у повному обсязі надавати (оформлю-
вати, засвідчувати) робочій групі достовірну інформацію, 
документи, копії документів (у яких можливо прочитати 
всі написані в них відомості) або витяги з документів, у 
терміни, встановлені запитами про надання документів, 
необхідних для проведення перевірки. Документи на ці 
запити надаються керівнику робочої групи із супровід-
ним листом із зазначенням переліку наданих документів 
та дати їх надання;»;

4) у розділі V:
абзац перший пункту 3 після слів «виїзної перевірки» 

доповнити словами:
«та надання суб’єктом перевірки всіх або частини на-

явних у суб’єкта перевірки документів (інформації),»;
пункт 3 після абзацу першого доповнити новим абза-

цом такого змісту:
«У разі складання Акта про відмову в проведенні пе-

ревірки (додаток 5), на підставі абзацу шостого підпункту 
5 пункту 3 розділу ІІІ, робоча група складає Акт перевірки 
(додаток 7) щодо отриманих під час проведення пере-
вірки частини наявних у суб'єкта перевірки документів 
(інформації), в якому зазначає інформацію про складан-
ня Акта про відмову в проведенні перевірки.»;

5) абзац перший пункту 2 розділу VІІ викласти в такій 
редакції:

«Позапланова безвиїзна перевірка здійснюється на 
підставі письмового доручення Голови Органу контролю, 
форма якого наведена у додатку 10 до цього Порядку»;

6) у додатку 1:
рядок «Доручення на проведення перевірки дійсне до 

«__» ______ 20__ року.» замінити рядком «Перевірка не 
може тривати більше ніж 30 робочих днів з дати отри-
мання другого примірника доручення.»;

слова «Термін дії доручення» замінити словами 
«Строк перевірки»;

7) у додатку 3 слова «М.П.» виключити.
Пропозиції та зауваження до зазначеного проекту ре-

гуляторного акта просимо надсилати поштою на адресу 
Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку: 01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, корп. 30, де-
партаменту контрольно-правової роботи.

Проект рішення оприлюднюється на офіційному сайті 
Комісії – http:// www.nssmc.gov.ua.

Строк, протягом якого приймаються зауваження та 
пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх 
об’єднань, становить 10 робочих днів з дати оприлюд-
нення проекту.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ІНфОрМацІйНІ ПОВІДОМЛЕННЯ Та 
НОВиНи НКцПфр

НКцПфр відновила, зупинила,  
скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. ди-
ректора департаменту корпоративного управління та корпо-
ративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, зі змінами, п. 4 глави 1 розділу ІV Поло-
ження про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, 
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, за-
твердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 27 грудня 2013 року №2998, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28 січня 2014 року 
за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до документів, 
отриманих від ПАТ «Національна акціонерна компанія «На-
фтогаз України» (код за ЄДРПОУ: 20077720, вул. Б. Хмель-
ницького, 6, м. Київ-601, 01601) на скасування реєстрації ви-
пуску облігацій у зв’язку з погашенням облігацій, скасовано 
реєстрацію випуску облігацій ПаТ «Національна акціонер-
на компанія «Нафтогаз України» серії а. Свідоцтво про 
реєстрацію випуску облігацій ПАТ «Національна акціонерна 
компанія «Нафтогаз України» серії А від 24.12.2013 
№285/2/2013, видане 08.01.2014 Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпоря-
дження № 31-Кф-С-О від 05 березня 2018 року. 

* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. ди-
ректора департаменту корпоративного управління та корпо-
ративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, зі змінами, п. 4 глави 1 розділу ІV Поло-
ження про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, 
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, за-
твердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 27 грудня 2013 року №2998, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28 січня 2014 року 
за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до документів, 
отриманих від ПАТ «Національна акціонерна компанія «На-
фтогаз України» (код за ЄДРПОУ: 20077720, місцезнахо-
дження: вул. Б. Хмельницького, 6, м. Київ-601, 01601) на ска-
сування реєстрації випуску облігацій у зв’язку з погашенням 
облігацій, скасовано реєстрацію випуску облігацій ПаТ «На-
ціональна акціонерна компанія «Нафтогаз України» серії 
В. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ПАТ «Націо-
нальна акціонерна компанія «Нафтогаз України» серії В від 
24.12.2013 №286/2/2013, видане 08.01.2014 Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – 
розпорядження № 32-Кф-С-О від 05 березня 2018 року. 

* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. ди-
ректора департаменту корпоративного управління та корпо-
ративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, зі змінами, п. 4 глави 1 розділу ІV Поло-
ження про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, 
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, за-
твердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 27 грудня 2013 року №2998, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28 січня 2014 року 
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за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до документів, 
отриманих від ПАТ «Національна акціонерна компанія «На-
фтогаз України» (код за ЄДРПОУ: 20077720, місцезнахо-
дження: вул. Б. Хмельницького, 6, м. Київ-601, 01601) на ска-
сування реєстрації випуску облігацій у зв’язку з погашенням 
облігацій, скасовано реєстрацію випуску облігацій ПаТ «На-
ціональна акціонерна компанія «Нафтогаз України» серії 
С. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ПАТ «Націо-
нальна акціонерна компанія «Нафтогаз України» серії С від 
24.12.2013 №287/2/2013, видане 08.01.2014 Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – 
розпорядження № 33-Кф-С-О від 05 березня 2018 року.

* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. ди-
ректора департаменту корпоративного управління та корпо-
ративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі п. 2 розділу І 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затверджено-

го рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 
(із змінами), відповідно до документів, наданих ПрАТ «Ака-
демрембуд» (Харківське шосе, 48, м. Київ, 02160, код за 
ЄДРПОУ: 05417532) на скасування реєстрації випуску акцій 
у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства, скасо-
вано реєстрацію випуску акцій ПраТ «академрембуд». Сві-
доцтво про реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Академрембуд» 
від 20 травня 2011 року № 211/10/1/11, видане Територіаль-
ним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку в м. Києві та Київській області, анульовано – 
розпорядження № 74-Кф-С-а від 05 березня 2018 року. 

05.03.2018 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу НКцПфр обов’язкове.
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ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«ЛІЗиНГОВа КОМПаНІЯ «УКрТраНСЛІЗиНГ»

Повідомлення про проведення загальних зборів
(код за ЄДРПОУ: 30674235)

Шановні акціонери ПраТ «Укртранслізинг»!
Приватне акціонерне товариство «Лізингова компанія «Укртранслізинг» 

(ідентифікаційний код 30674235, місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Єв-
гена Коновальця, будинок 32-г, офіс 8, далі – Товариство) повідомляє Вас, 
що 11 квітня 2018 року о «10» год. «00» хв. відбудуться річні Загальні 
Збори акціонерів Товариства (далі – Загальні Збори).

Місце проведення Загальних Зборів: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 
будинок 32-г, офіс 8.

Реєстрація Акціонерів (їх представників) для участі у Загальних Зборах 
буде проводитись 11 квітня 2018 року з «09» год. «30» хв. до «09» год. 
«50» хв. за місцем проведення Загальних Зборів.

Реєстрація Акціонерів (їх представників) для участі у Загальних Зборах 
проводитиметься на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь 
у Загальних Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством 
про депозитарну систему, станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня 
проведення Загальних Зборів, тобто на 24.00 год. 04.04.2018 року.

Акціонерам для реєстрації та участі у зборах при собі необхідно мати 
паспорт або документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - 
паспорт або документ, що посвідчує особу, та належним чином оформле-
ну довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціо-
нерів. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, 
видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадо-
вими 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 голо-
сування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її орга-
ном або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. 
Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товари-
ства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, 
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 на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право 
участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. 
Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого пред-
ставника на Загальних зборах. 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.

Проект порядку денного з проектами рішень Загальних зборів:
Проект порядку денного Загальних зборів Товариства:
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів.
4. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу 

Товариства за 2017 рік та визначення основних напрямків діяльності Това-
риства на 2018 рік.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 
Товариства за 2017 рік.

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії 
Товариства за 2017 рік.

8. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
9. Про розподіл прибутку і покриття збитків Товариства за 2017 рік.
10. Про внесення змін до Статуту Товариства.
11. Про внесення змін до положення про Загальні збори Товариства, 

Наглядову раду Товариства, Ревізійну комісію Товариства.
12. Про здійснення персональних повідомлень акціонерів про підсумки 

голосування та прийняті Загальними зборами Товариства рішення.
Акціонери Товариства або їх уповноважені представники можуть озна-

йомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного Загальних Зборів щоденно (крім суботи та неділі) з понеділ-
ка по четвер з «08» год. «30» хв. до «17» год. «30» хв., а в п’ятницю з 
«08» год. «30» хв. до «16» год. «15» хв (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 
год.) за місцезнаходженням ПрАТ «Укртранслізинг»: 01133, м. Київ, вул. Єв-
гена Коновальця, будинок 32-г, офіс 8. У день проведення Загальних Зборів 
Товариства ознайомитися з документами можливо у місці проведення річних 
Загальних Зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» з «08» год. «30» хв. до 
«09» год. «00» хв.

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

Cтаном на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідом-
лення про проведення Загальних зборів, а саме станом на 20.02.2018 р., 
загальна кількість акцій становить 13216010 штук, а кількість голосуючих 
акцій становить 13215988 штук.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, та інформація, пе-
редбачена ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» розміщена в 
мережі Інтернет за адресою: www.utl.com.ua.

Відповідальною особою за порядок ознайомлення Акціонерів з докумен-
тами є Генеральний директор Товариства Татарець Петро Васильович. 
Телефон для довідок: (044) 284-23-00.

Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано у Бюлет-
ні «Відомості НКЦПФР» №46 (2799) від 06.03.2018 р.
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Повідомлення
про проведення річних загальних зборів  

акціонерів
ПриВаТНОГО аКцІОНЕрНОГО ТОВариСТВа  

«ВІННицЬКа ХарЧОСМаКОВа фаБриКа»
Місцезнаходження Товариства: 21018, м.Вінниця, вул.Р.Скалецького,15 
Загальні збори відбудуться 12 квітня 2018 року о 16 годині за міс-

цезнаходженням Товариства: м.Вінниця, вул.р.Скалецького,15 на 2 по-
версі в Залі засідань.

Реєстрація акціонерів почнеться о 15 год. і закінчиться о 15 год. 45 хв. 
Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах є 24 год. 05.04.2018 р
Станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення 

про проведення загальних зборів, а саме 14.02.2018 р., загальна кількість акцій - 
910812 акцій, загальна кількість голосуючих акцій - 905251 акцій.

Проект порядку денного :
1. Обрання голови та членів Лічильної комісії з одночасним припиненням 

повноважень попереднього складу Лічильної комісії. 
Проект рішення : обрати Лічильну комісію у складі: голова комісії - Се-

менюк Сергій В’ячеславович, член комісії - Бельдій Світлана Петрівна, з 
одночасним припиненням повноважень попереднього складу Лічильної 
комісії.

2. Звіт Правління. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 
Проект рішення : звіт Правління ПрАТ «Вінхарчосмак» за 2017 рік за-

твердити. Діяльність Правління ПрАТ «Вінхарчосмак» за 2017 рік визнати 
задовільною.

3. Звіт Ревізора . Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 
Проект рішення : звіт Ревізора за 2017 рік затвердити. Діяльність Реві-

зора за 2017 рік визнати задовільною.
4. Затвердження висновку Ревізора щодо річного звіту Товариства за 

2017 р.
Проект рішення: затвердити Висновок Ревізора щодо річного звіту 

ПрАТ «Вінхарчосмак» за 2017 рік .
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р.
Проект рішення: затвердити річний звіт ПрАТ «Вінхарчосмак» за 2017 

рік
6. Затвердження порядку розподілу прибутку, отриманого Товариством 

за 2017 р.
Проект рішення: затвердити наступний порядок розподілу прибутку, 

отриманого Товариством за 2017 рік:
1. Фонд матеріальної допомоги 110,0 тис. грн. або 1,5 %.
2. Фонд реконструкції та розвитку виробництва – 7266,0 тис. грн. або 

98,5 %.
7.Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одно-
го року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення №1 : попередньо надати згоду на вчинення значних 
правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом 
даних господарських правочинів, перевищує 50% вартості активів То-
вариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік), які можуть 
вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності 
протягом не більше, як одного року з дати прийняття такого рішення ( з 
дня проведення цих загальних зборів), а саме:
№
П/П

Зазначення характеру 
правочинів, на здійснення 
яких надано попереднє 
схвалення

Гранична 
сукупна 
вартість 
правочи-

нів
/тис.грн./

Вартість 
активів 

Товариства 
за даними 
останньої 

річної 
фінансової 

звітності
/тис.грн./

Співвідношення 
граничної 
сукупності 
вартості 

правочинів до 
вартості активів 
Товариства за 

даними 
останньої річної 

фінансової 
звітності /%/

1 Правочини, направлені на 
придбання Товариством 
оборотних засобів для 
здійснення господарської 
діяльності, включаючи 
паливно-мастильні 
матерiали, запаснi 
частини, та iнші засоби 
матерiально технiчного 
постачання, енергоресур-
си, інше майно тощо

85 000,0  59281,0 143,4

2 Правочини, направлені на 
щодо реалізації Товари-
ством виробленої 
продукції

120 000,0  59281,0 202,4

Проект рішення №2 : попередньо надати згоду на вчинення значних 
правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що може бути пред-
метом даних господарських правочинів, перевищує 10% але не пере-
вищує 50% вартості активів Товариства за даними річної фінансової 
звітності за 2017 рік), які можуть вчинятися Товариством у ході його 
поточної господарської діяльності протягом не більше, як одного року з 
дати прий няття такого рішення ( з дня проведення цих загальних зборів), 
а саме:
№
П/П

Зазначення характеру 
правочинів, на 
здійснення яких 
надано попереднє 
схвалення

Гранич-
на 

сукупна 
вартість 
право-
чинів

/тис.грн./

Вартість 
активів 

Товариства за 
даними 

останньої 
річної 

фінансової 
звітності
/тис.грн./

Співвідношення 
граничної 
сукупності 

вартості правочи-
нів до вартості 
активів Товари-
ства за даними 
останньої річної 

фінансової 
звітності /%/

1 Правочини, направле-
ні на придбання 
Товариством 
кредитних ресурсів

10 000,0  59281,0 16,9

2 Правочини, направле-
ні на передачу майна 
під заставу

20 000,0  59281,0 33,7

3 Правочини, щодо 
оформлення депозитів

10 000,0  59281,0 16,9

8.Надання повноважень голові Правління Товариства щодо здійснення 
всіх необхідних дій щодо вчинення (виконання) від імені Товариства вище 
вказаних значних правочинів. 

Проект рішення: надати повноваження голові Правління Товариства 
Семенюк Любові Артемівні щодо здійснення всіх необхідних дій щодо вчи-
нення (виконання) від імені Товариства значних правочинів

9. Зміни до статуту ПрАТ «Вінхарчосмак». Затвердження нової редакції 
статуту .

Проект рішення: затвердити статут ПрАТ «Вінхарчосмак» в новій ре-
дакції

10. Затвердження уповноваженої особи для підписання статуту від іме-
ні загальних зборів акціонерів, затвердження уповноваженої особи для 
надання та отримання відповідних документів для реєстрації статуту Това-
риства в новій редакції у державного реєстратора.

Проект рішення : затвердити уповноваженою особою для підписання 
статуту ПрАТ «Вінхарчосмак» в новій редакції від імені загальних зборів 
акціонерів голову Правління ПрАТ «Вінхарчосмак» Семенюк Любов Арте-
мівну. Затвердити уповноваженою особою для надання та отримання від-
повідних документів для реєстрації статуту ПрАТ «Вінхарчосмак» в новій 
редакції у державного реєстратора члена Правління ПрАТ «Вінхарчосмак» 
Семенюка Сергія В’ячеславовича.

11. Затвердження Положення про загальні збори в новій редакції.
Проект рішення: затвердити Положення про загальні збори в новій ре-

дакції.
Адресою веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з про-

ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го є vhsvin.com.ua/zvit 

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, 
акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для підго-
товки до загальних зборів, , за місцезнаходженням Товариства в робочі 
дні з 9.00 до 18.00 години в кімнаті «Приймальна», а в день проведення 
загальних зборів – також у місці їх проведення. Особою, відповідальною 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є голова Правління 
Товариства Семенюк Любов Артемiвна. Акціонерне товариство 
зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціоне-
рів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних збо-
рів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних 
зборів.

Зміни щодо питань, включених до проекту порядку денного та про-
ектів рішень із запропонованих питань, можуть вноситись акціонерами 
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 зборів. Зміни до проекту порядку денного загальних 
зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рі-
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шень із запропонованих питань. 
Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або 

більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню 
до проекту порядку денного загальних зборів, якщо вони подані з до-
триманням вимог ст.38 ЗУ «Про акціонерні товариства». Рішення про 
включення до проекту порядку денного пропозицій акціонерів (акціонера), 
яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій буде прийматись 
Правлінням товариства, у разі подання його з дотриманням вимог ст.38 
ЗУ «Про акціонерні товариства». Мотивоване рішення про відмову у 
включенні пропозиції до проекту порядку денного надсилається Правлін-
ням акціонеру протягом 3-х днів з моменту його прийняття. 

Представником акціонера - фізичної на загальних зборах акціонерно-
го товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа 
юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані 
особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на 
загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника 
постійно або на певний строк та у будь-який момент відкликати чи замі-
нити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціо-
нерного товариства. Довіреність на право участі та голосування на за-
гальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або 
іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може 
посвідчуватися депозитарною установою.

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

ня на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як 
передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить 
завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голо-
сування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має 
право видати довіреність на право участі та голосування на загальних 
зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право 
участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на 
цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого 
представника. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося де-
кілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність 
якому видана пізніше. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію 
учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідо-
мивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган акціонерного 
товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. Реєстраційна 
комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) 
лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які 
ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі пред-
ставника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження 
представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Для участі у зборах при собі обов»язково необхідно мати: акціо-
нерам — паспорт; для батьків дітей — свідоцтво про народження дитини і 
свій паспорт; представнику акціонера — паспорт і посвідчену згідно з чинним 
законодавством України довіреність на право участі та голосування на За-
гальних зборах. 

Телефони для довідок: (0432) 533335,682290 
Правління. 

Повідомлення
про проведення річних загальних зборів акціонерів

ПриВаТНОГО аКцІОНЕрНОГО ТОВариСТВа  
«ТиВрІВСЬКЕ аТП - 10543»

Місцезнаходження Товариства: 23300 Вінницька обл., Тиврівський район, 
смт. Тиврів, вул. Тиверська, 79.

Загальні збори відбудуться 12 квітня 2018 р. о 10 годині за місцезна-
ходженням Товариства: Вінницька обл., Тиврівський район, смт. Тиврів, 
вул. Тиверська, 79, на 2-му поверсі в кімнаті «Директор ПраТ «Тиврів-
ське аТП 10543».

Реєстрація акціонерів почнеться о 9 год. і закінчиться о 9 год. 45 хв. Датою 
складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 
є 24 година 05.04.2018 р.

Станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлен-
ня про проведення загальних зборів, а саме 14.02.2018 р., загальна кількість 
акцій - 216000 акцій, загальна кількість голосуючих акцій - 212912 акцій.

Проект порядку денного :
1. Обрання персонального складу Лічильної комісії з одночасним при-

пиненням повноважень попереднього складу Лічильної комісії. 
Проект рішення : обрати Лічильну комісію у складі: голова комісії - Козюк 

Любов Григорівна, з одночасним припиненням повноважень попереднього 
складу Лічильної комісії.

2. Звіт Директора . Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 
Проект рішення : звіт Директора ПрАТ «ТИВРІВСЬКЕ АТП - 10543» за 

2017 рік затвердити . Діяльність Директора ПрАТ «ТИВРІВСЬКЕ АТП - 10543» 
за 2017 рік визнати задовільною

3. Звіт Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення: звіт Наглядової ради за 2017 рік затвердити. Діяльність 

Наглядової ради за 2017 рік визнати задовільною
4. Розгляд висновків зовнішнього аудититу та затвердження заходів за 

результатами його розгляду
Проект рішення: затвердити наступні заходи за результатами розгляду 

висновків зовнішнього аудиту: 1). Виправити недоліки, викладені у висновку 
та надані у зауваженнях зовнішнього аудиту. 5. Затвердження річного звіту 
Товариства за 2017 р.

Проект рішення: затвердити річний звіт ПрАТ «ТИВРІВСЬКЕ АТП - 10543» 
за 2017 рік.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку, отриманого Товариством за 
2017 р. та який був нерозподілений за результатами діяльності 2015 року.

Проект рішення№1: затвердити наступний розподіл прибутку за резуль-
татами діяльності в 2017 р.:

Фонд потреб виробництва – 100%, або 469,8 тис.грн
Проект рішення№2: затвердити наступний розподіл прибутку за резуль-

татами діяльності в 2015 р.:
Фонд потреб виробництва – 3,2%, або 46,0 тис.грн
Фонд виплати дивідендів – 96,8%, або 1400,0 тис.грн
7. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру 

дивідендів, способу їх виплати та строку їх виплати.
Проект рішення №1: виплатити дивіденди за простими іменними акція-

ми Товариства з чистого прибутку, який був нерозподілений за результатами 
діяльності Товариства в 2015 році.

Проект рішення №2: виплатити дивіденди в розмірі 1399680 грн 00 коп., 

що становить 6 грн. 48 коп. на 1 просту акцію Товариства .
Проект рішення №3: затвердити спосіб їх виплати такий, як виплата 

безпосередньо акціонерам, а строк виплати - протягом 2 місяців.
8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одно-
го року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення : попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів 
(ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господар-
ських правочинів, перевищує 50% вартості активів Товариства за даними річної 
фінансової звітності за 2017 рік), які можуть вчинятися Товариством у ході його 
поточної господарської діяльності протягом не більше, як одного року з дати 
прийняття такого рішення ( з дня проведення цих загальних зборів), а саме:
№
П/П

Зазначення характеру 
правочинів, на здій-
снення яких надано 
попереднє схвалення

Гранич-
на 

сукупна 
вартість 
право-
чинів

/тис.грн./

Вартість 
активів 

Товариства за 
даними 

останньої 
річної 

фінансової 
звітності
/тис.грн./

Співвідношення 
граничної сукупнос-

ті вартості 
правочинів до 

вартості активів 
Товариства за 

даними останньої 
річної фінансової 

звітності /%/
1 Правочини, направле-

ні на реалізацію по-
слуг, щодо надання не-
рухомого майна 
Товариства в оренду

 2 500,0  4304,9  58,1

2 Правочини, направлені 
на реалізацію послуг, 
щодо перевезень паса-
жирів автобусами та 
грузових перевезень.

 4000,0  4304,9 92,9

3 Правочини, направле-
ні на придбання Това-
риством оборотних за-
собів для здійснення 
діяльності, включаючи 
товари, ПММ, матеріа-
ли, з/частини, шини, 
енергоресурси, інше 
майно тощо

 3 200,0 4304,9 74,3

4 Правочини, направле-
ні на відчуження майна 
товариства

 3 500,0 4304,9 81,3

9. Надання повноважень Директору Товариства щодо здійснення всіх 
необхідних дій щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних 
правочинів, за погодженням їх із Наглядовою радою Товариства.

Проект рішення: надати повноваження Директору ПрАТ «ТИВРІВСЬКЕ 
АТП - 10543» Василевському Едуарду Iвановичу щодо здійснення всіх необ-
хідних дій щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних право-
чинів, за погодженням їх із Наглядовою радою Товариства. 

Адресою веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з про-
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ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го є atp10543.com.ua 

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, акціо-
нери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для підготовки до 
загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства в кімнаті «Бухгалтерія 
ПрАТ «Тиврівське АТП 10543», на 2-му поверсі Товариства, в робочі дні 
тижня з 8 до 17 години, а в день проведення загальних зборів – також у 
місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення ак-
ціонерів з матеріалами, необхідними для підготовки до загальних зборів, є 
Директор Товариства Василевський Едуард Iванович. Акціонерне товариство 
зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів 
щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та 
порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Зміни щодо питань, включених до проекту порядку денного та проектів рі-
шень із запропонованих питань, можуть вноситись акціонерами 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 зборів. Зміни 
до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом вклю-
чення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. 

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше 
відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до про-
екту порядку денного загальних зборів, якщо вони подані з дотриманням 
вимог ст.38 ЗУ «Про акціонерні товариства». Рішення про включення до 
проекту порядку денного пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать 
менше 5 відсотків голосуючих акцій буде прийматись Наглядовою радою 
товариства, у разі подання його з дотриманням вимог ст.38 ЗУ «Про акціо-
нерні товариства». Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції 
до проекту порядку денного надсилається Наглядовою радою акціонеру 
протягом 3-х днів з моменту його прийняття. 

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних 
зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповно-
важена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх 
афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товари-
ства на загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представни-
ка постійно або на певний строк та у будь-який момент відкликати чи заміни-
ти свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного 

товариства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, 
видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими 
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депози-
тарною установою. Довіреність на право участі та голосування на загальних 
зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, 
уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право 
участі та голосування на загальних зборах акціо нерного товариства може 
містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного 
загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення по-
трібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник 
повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. 
Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник ви-
рішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій 
розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосуван-
ня на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіренос-
ті 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, довіреність 
якому видана пізніше. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію 
учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідо-
мивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган акціонерного това-
риства, або взяти участь у загальних зборах особисто. Реєстраційна комісія 
має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі 
відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують 
особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера 
- також документів, що підтверджують повноваження представника на участь 
у загальних зборах акціонерів товариства.

Для участі у зборах при собі обов»язково необхідно мати: акціо-
нерам — паспорт; для керівника акціонера — юридичної особи: паспорт та 
витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань; для батьків дітей — свідоцтво про 
народження дитини і свій паспорт; представнику акціонера — паспорт і по-
свідчену згідно з чинним законодавством України довіреність на право 
участі та голосування на Загальних зборах. 

Телефон для довідок: (04355) 21231.  Наглядова рада.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПрО ПрОВЕДЕННЯ рІЧНиХ ЗаГаЛЬНиХ ЗБОрІВ 
аКцІОНЕрІВ ПриВаТНОГО аКцІОНЕрНОГО ТОВариСТВа 

«ХЛІБОЗаВОД «ЗаЛІЗНиЧНиК»
Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЛІБОЗАВОД «ЗАЛІЗНИЧНИК» (код ЄДРПОУ 
23050348, місцезнаходження: 42601, Сумська область, місто Тростянець, 
перевулок Гаївський, 2б) (надалі – Товариство).

Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди 
мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: річні загальні 
збори акціонерів Товариства, відбудуться «16» квітня 2018 року о 10 годині 
00 хвилин за адресою: 42601, Сумська область, місто Тростянець, пере-
вулок Гаївський, 2б (адмінприміщення Товариства, кімната №1).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах: реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загаль-
них зборах відбудеться «16» квітня 2018 року з 09 години 00 хвилин до 
09 години 45 хвилин за місцем проведення загальних зборів акціонерів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: «10» квітня 2018 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
Питання №1. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів ак-

ціонерів Товариства.
Питання №2. Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів 

акціонерів Товариства.
Питання №3. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту щодо перевірки 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та затверджен-
ня заходів за результатами його розгляду.

Питання №4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.*
Питання №5. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
Питання №6. Звіт директора Товариства за 2017 рік та прийняття рішен-

ня за наслідками його розгляду.
Питання №7. Звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття 

рішення за наслідками його розгляду.
Питання №8. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття 

рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків ревізійної 
комісії Товариства за 2017 рік.

Питання №9. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викла-
дення його в новій редакції. Про затвердження Статуту Товариства (нова 
редакція).

Питання №10. Про надання повноважень щодо підписання Статуту То-
вариства (нова редакція). Про надання повноважень з питань державної 
реєстрації Статуту Товариства (нова редакція).

Питання №11. Про внесення змін до Положення про загальні збори ак-
ціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про надання 
повноважень щодо підписання Положення про загальні збори акціонерів 
Товариства (нова редакція).

Питання №12. Про внесення змін до Положення про наглядову раду 
Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про надання повно-
важень щодо підписання Положення про наглядову раду Товариства (нова 
редакція).

Питання №13. Про внесення змін до Положення про директора Товари-
ства шляхом викладення його в новій редакції. Про надання повноважень 
щодо підписання Положення про директора Товариства (нова редакція).

Питання №14. Про скасування Положення про ревізійну комісію Товари-
ства.

Питання №15. Про припинення повноважень голови та членів наглядової 
ради Товариства.

Питання №16. Про обрання членів наглядової ради Товариства.
Питання №17. Затвердження цивільно-правових договорів, що уклада-

тимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, 
а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених 
договорів з членами наглядової ради Товариства.

Питання №18. Про припинення повноважень голови та членів ревізійної 
комісії Товариства.

адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного, а також інформація, визначена ч. 4 ст. 35 Закону України «Про 
акціонерні товариства»: http://zaliznuchnuk.pat.ua/.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціоне-
ри можуть особисто або через своїх представників, повноваження яких 
належним чином підтверджені, за їх письмовим запитом, ознайомитися з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку 
денного та з проектом (проектами) рішень з питань проекту порядку денно-
го, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні (крім суботи та неділі) з 
09-00 години до 15-00 години (обідня перерва з 12-00 до 13-00), (а в день 
проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства без подання 
письмового запиту - також у місці їх проведення) шляхом ознайомлення з 
відповідними документами та проектом (проектами) рішень, які складені в 
паперовій формі в приміщенні Товариства за його місцезнаходженням: 
42601, Сумська область, місто Тростянець, перевулок Гаївський, 2б (адмінп-
риміщення Товариства, кабінет №2). У письмовому запиті акціонера 
обов’язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або 
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прізвище, ім’я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість та тип 
належних йому акцій Товариства. Відповідальна особа Товариства за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами – член ревізійної комісії – 
Панченко В.П., телефон для довідок – (05458) 6-91-00.

Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог ста-
тей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони 
можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення 
загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть ви-
користовуватися: 

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати 
акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства 
у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення за-
гальних зборів - також у місці їх проведення. У разі якщо порядок денний 
загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 
Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство повинно 
надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп 
товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього 
Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) по-
винні бути єдиними для всіх акціонерів. Після надіслання акціонерам повідо-
млення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має 
права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони 
мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язку 
із змінами в порядку денному чи у зв’язку з виправленням помилок. У тако-
му разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення за-
гальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше 
ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

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 вно-
сяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціо-
нерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не 
пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо 
включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відпо-
відні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени на-
глядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи 
є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про 
те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалеж-
ного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів 
акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням пріз-
вища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу 
належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, 
а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який про-
понується цим акціонером до складу органів товариства. Пропозиції акціо-
нерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих 
акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного 
загальних зборів. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку 
денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голо-
ви колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження 
одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропо-
зиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого ор-
гану акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосіб-
ного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово 
здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного за-
гальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів 
рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни 
до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі внесен-
ня змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне 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.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: 
У річних загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, 
включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх пред-
ставники. Зазначений перелік складається у відповідності до законодавства 
про депозитарну систему України. Для реєстрації акціонерам необхідно 
пред`явити документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додат-
ково потрібно надати довіреність (або інший документ, що підтверджує їх 
повноваження), оформлену у відповідності до вимог діючого законодавства 
України. Представником акціонера на загальних зборах акціонерного това-
риства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. 
Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути 
представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Довіре-
ність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною 
особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які 
вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною уста-
новою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондо-
вого 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. Реєстраційна комісія має 
право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі від-
сутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують осо-
бу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - 
також документів, що підтверджують повноваження представника на участь 
у загальних зборах акціонерів товариства. Довіреність на право участі та 
голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити 
завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загаль-
них зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно 
проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник пови-
нен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо 
довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі 
питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. 
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на 
загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у 
будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах 
акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосуван-
ня на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах 
акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Згідно з переліком акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про 
проведення загальних зборів акціонерів Товариства, складеним Публічним 
акціонерним товариством «Національний депозитарій України», станом на 
«23» лютого 2018 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства 
складає - 12 832 000 штук; голосуючих акцій – 12 806 560 штук.

*Додаткова інформація до питання №4: 
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)

Найменування показника 
період 

звітний 
2017 рік

попередній
2016 рік

Усього активів 1193,7 1172,6
Основні засоби (за залишковою вартістю) 900,0 939,0
Запаси 230,3 220,8
Сумарна дебіторська заборгованість 34,9 6,4
Гроші та їх еквіваленти 5,0 5,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -274,6 -303,8
Власний капітал -868,1 -593,5
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 3208,0 3208,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 2061,8 1766,1
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -274,6 -303,8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1283200 1283200
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0,214 -0,236

Наглядова рада Товариства

 Додаток 45
 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
рІЧНа ІНфОрМацІЯ за 2017 рік

емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 
паперів, 

а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, 

крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне 
(закрите) розміщення цінних паперів 

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емі-
тента

Приватне акцiонерне товариство 
«Укрцукортеплоiзоляцiя», 19125402, 
08133 Київська область Києво-
Святошинський район м. Вишневе 
вул. Чорновола, 37, (044) 406-00-26

2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії

06.03.2018р.

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

http://www.uzti.com.ua

ПриВаТНЕ аКцiОНЕрНЕ ТОВариСТВО «УКрцУКОрТЕПЛОiЗОЛЯцiЯ»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПрО ПрОВЕДЕННЯ  
ПОЗаЧЕрГОВиХ ЗаГаЛЬНиХ ЗБОрІВ аКцІОНЕрІВ  

ПУБЛІЧНОГО аКцІОНЕрНОГО ТОВариСТВа 
«рОМЕНСЬКЕ ПІДПриЄМСТВО «аГрОТЕХСЕрВІС»

Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПУБЛІЧНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХ-
СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 14007336, місцезнаходження: 42004, Сумська обл., 
м. Ромни, вул. Полтавська, 121) (надалі – Товариство).

Рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 
Товариства прийнято наглядовою радою Товариства від 23.02.2018 року, 
протокол №11, на підставі ч. 1 ст. 47 Закону України «Про акціонерні това-
риства» зі здійсненням повідомлення про їх скликання відповідно до ч. 5 
ст. 47 зазначеного Закону.

Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, 
куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: поза-
чергові загальні збори акціонерів Товариства, відбудуться «26» березня 
2018 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: 42004, Сумська обл., 
м. ромни, вул. Полтавська, 121 (зал засідань №1). 

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у за-
гальних зборах: реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у 
позачергових загальних зборах відбудеться «26» березня 2018 року з 
09 години 00 хвилин до 09 години 50 хвилин за місцем проведення за-
гальних зборів акціонерів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: «20» березня 2018 року.

Перелік питань,  
включених до порядку денного:

Питання №1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів 
акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОМЕНСЬКЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС».

Питання №2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних 
зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОМЕН-
СЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС».

Питання №3. Затвердження звіту комісії з припинення ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРО-
ТЕХСЕРВІС».

Питання №4. Затвердження передавального акту ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕР-
ВІС» в зв’язку з його перетворенням в ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» 
та надання повноважень на його підписання від імені акціонерного товари-
ства.

Питання №5. Про скасування реєстрації випуску акцій ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРО-
ТЕХСЕРВІС».

Питання №6. Про визначення уповноважених осіб з питань державної 
реєстрації припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РО-
МЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС».

Питання №7. Про надання повноважень щодо підписання Статуту ТО-
ВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИ-
ЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС».

адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, 
а також інформація, визначена ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціо-
нерні товариства»: http://14007336.emitents.org/.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Акці-
онери можуть особисто або через своїх представників, повноваження 
яких належним чином підтверджені, за їх письмовим запитом, ознайо-
митися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного та з проектом (проектами) рішень з питань порядку 
денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні (крім суботи та 
неділі) з 10-00 години до 15-00 години, (а в день проведення позачерго-
вих загальних зборів акціонерів Товариства без подання письмового 
запиту - також у місці їх проведення) шляхом ознайомлення з відповід-
ними документами та проектом (проектами) рішень, які складені в папе-
ровій формі, в приймальні Товариства, яка знаходиться за адресою: 
42004, Сумська обл., м. Ромни, вул. Полтавська, 121 (кабінет №2). У 
письмовому запиті акціонера обов’язково зазначаються найменування 
акціонера – юридичної особи або прізвище, ім’я та по-батькові акціоне-
ра – фізичної особи, кількість та тип належних йому акцій Товариства. 
Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – голова комісії з припинення Товариства – Кривуша Віктор 
Павлович, телефон для довідок – (05448) 7-74-86.

Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог ста-
тей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони 

можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення 
загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть ви-
користовуватися: 

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів 
до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно 
надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнахо-
дженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а 
в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Після 
надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів 
акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, на-
даних акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім 
змін до зазначених документів у зв’язку із змінами в порядку денному 
чи у зв’язку з виправленням помилок. Кожний акціонер має право внести 
пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів товариства (окрім 
наглядової ради), кількість яких не може перевищувати кількісного скла-
ду кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за сім днів до 
дати проведення загальних зборів, а відповідні зміни до порядку денно-
го щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 
чотири дні до дати проведення загальних зборів. Пропозиції подаються 
в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, 
який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту 
пропозиції, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кан-
дидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. 
Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або біль-
ше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до 
порядку денного загальних зборів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіре-
ністю: У позачергових загальних зборах акціонерів Товариства можуть 
брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право 
на таку участь, або їх представники. Зазначений перелік складається у 
відповідності до законодавства про депозитарну систему України. Для 
реєстрації акціонерам необхідно пред`явити документ, що посвідчує 
особу, представникам акціонерів додатково потрібно надати довіреність 
(або інший документ, що підтверджує їх повноваження), оформлену у 
відповідності до вимог діючого законодавства України. Представником 
акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фі-
зична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи 
органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представни-
ками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Довіреність на 
право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною осо-
бою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які 
вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною 
установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку 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. Реє-
страційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його 
представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) 
документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у 
разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують 
повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів 
товариства. Довіреність на право участі та голосування на загальних 
зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосу-
вання, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазна-
ченням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. 
Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосу-
вати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо до-
віреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує 
всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій 
розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голо-
сування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер 
має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника 
на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на 
право участі та голосування на загальних зборах не виключає право 
участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість 
свого представника.

Згідно з переліком акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення 
про проведення загальних зборів акціонерів Товариства, складеним 
Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій Укра-
їни», станом на «01» березня 2018 року, та Інформацією про власників 
іменних цінних паперів з баз даних Депозитарних установ/Зберігачів, що 
припинили професійну діяльність, складеною ПАТ «Національний депо-
зитарій України», станом на «01» березня 2018 року загальна кількість 
простих іменних акцій Товариства складає - 6 369 396 штук; голосуючих 
акцій - 4 073 350 штук.

Наглядова рада Товариства

ПУБЛІЧНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО  
«рОМЕНСЬКЕ ПІДПриЄМСТВО «аГрОТЕХСЕрВІС»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №46, 6 березня 2018 р. 
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Публічне акціонерне Товариство «Гайворонський спеціалізований 
кар'єр» 

(код ЄДРПОУ 20657268)
місцезнаходження: 26300 Кіровоградська область, м. Гайворон, пров. 

Кар'єрський 2,
повідомляє, що проведення річних загальних зборів акціонерів 

відбудеться 13 квітня 2018 року об 11.00 годині за адресою: 26300 
Кіровоградська область, м. Гайворон, пров. Кар'єрський 2 ( в Залі 

засідань підприємства-кімната № 1)
Реєстрація акціонерів (їх представників) загальних зборів Товариства 

буде здійснюватися Реєстраційною комісією 13 квітня 2018 року з 8.30 до 
10.30 за місцем проведення зборів.

Реєстрація акціонерів ( їх представників) проводиться на підставі переліку 
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в по-
рядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. 

Перелік акціонерів , які мають право на участь у Загальних зборах Това-
риства, призначених на 13 квітня 2018 року, складається станом на 24 го-
дину 06 квітня 2018 року.

Відповідно до ст.36 та 38 ЗУ «Про акціонерні товариства» від дати наді-
слання повідомлення про проведення річних загальних зборів до дати 
проведення зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань включених до проекту порядку 
денного, проектами рішень та надати свої пропозиції в робочі дні з 8.00 по 
15.00 за адресою: Кіровоградська область, м. Гайворон, пров. Кар'єрський 2 
у кабінеті відділу збуту та на сайті товариства- http://gsk.co.ua. і надати на 
електронну адресу товариства gsk@gsk.co.ua., а в день проведення зборів 
до закінчення здійснення реєстрації за адресою: Кіровоградська область, 
м. Гайворон, пров. Кар'єрський 2, відділ збуту. Відповідальна особа за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами провідний інженер відділу 
збуту Томашевська С. тел. 05254 2-27-02.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, про-
позиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних 
зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу наглядової 
ради товариства-не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних 
зборів. Пропозиції, що вносяться акціонерами, повинні відповідати вимогам 
ст.38 ЗУ « Про акціонерні товариства».

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше 
відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до про-
екту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової 
ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, 
а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона 
подана з дотриманням вимог статті статті 38 ЗУ « Про акціонерні товари-
ства» (пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонер-
ного товариства подається у письмовій формі із зазначенням прізвища ак-
ціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту 
пропозиції до питання та проекту рішення).

Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань вклю-
чених до порядку денного зборів надаються товариством письмово та над-
силаються акціонеру простим поштовим листом протягом 3 роб днів з дати 
отримання письмово запитання , але не пізніше дати проведення зборів.

Для реєстрації і участі у загальних зборах акціонерів необхідно при собі 
мати:

- паспорт або інший офіційний документ, який посвідчує особу;
представникам акціонерів — довіреність на право участі у загальних 

зборах акціонерів. 
Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства 

може бути фізична особа.
Акціонер має право призначити свого представника постійно або на 

певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого пред-
ставника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

Довіреність видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або ін-
шими посадовими особами, як вчиняють нотаріальні дії, а також може по-
свідчуватися депозитарною установою у встановленому депозитарною 
установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку порядку та документ, що посвідчує особу.

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

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який 
час відкликати чи замінити свого представника на зборах. Надання дові-
реності на право участі та голосування на зборах не виключає право участі 

на зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У 
разі, якщо для участі в 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 зборах здійснюється за їх згодою одним із співвлас-
ників або їх загальним представником. 

Загальна кількість акцій Товариства 6 000 000 штук простих іменних 
акцій. Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідо-
млення про проведення зборів, кількість голосуючих простих іменних акцій 
3 247 344 штук.

Проект Порядку денного:
(з проектами рішень)

1. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів. Прийняття рі-
шень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регла-
менту.

Проект рішення 
 Обрати Головою річних загальних зборів Товариства – Зубарєва Олега 

Олексійоваича .
Обрати Секретарем річних загальних зборів Товариства – Томашевську 

Світлану Всеволодівну.
Порядок денний річних загальних зборів ПАТ « Гайворонський спецкар'єр» 

затвердити.
Час виступів доповідачів з питань порядку денного-до 20 хвилин
Час виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку 

денного-до 3 хвилин
Час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин
Для виступів на загальних зборах товариства слово може бути надане 

лише акціонерам або їх представникам, які зареєструвалися для участі у 
загальних зборах товариства, голові та секретарю загальних зборів товари-
ства, представникам правління, наглядової ради, ревізійної комісії та бух-
галтерії товариства.

З усіх інших процедурних питань, які виникають під час проведення цих 
загальних зборів керуватися нормами статуту та чинного законодавства 
України.

2. Обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її 
повноважень.

Проект рішення 
Обрати членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства у 

складі:
Голова комісії:
- Лукавецька Валентина Павлівна;
члени лічильної комісії:
- Одайська Тетяна Григорівна
-Пилипишина Людмила Олексіївна
Припинити повноваження членів лічильної комісії річних загальних збо-

рів Товариства після виконання покладених на них обов’язків у повному 
обсязі.

3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-
сування на річних загальних зборах. 

Проект рішення
Бюлетені для голосування на річних загальних зборах акціонерів 

13.04.2018 р. повинні відповідати формі та зразку, який затверджено рішен-
ням Наглядової Ради № 6 від 11.04.2018 р. Кожен бюлетень під час видачі 
акціонеру повинен бути посвідчений підписом Секретаря Наглядової ради 
та печаткою Товариства. 

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із за-
значенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера).

4. Звіт правління товариства. Прийняття рішення та затвердження за-
ходів за наслідками розгляду звіту. 

Проект рішення 
Звіт правління товариства ПАТ « Гайворонський спецкар'єр» за 2017 рік 

розглянули. Прийняли рішення та затвердили заходи за наслідками роз-
гляду звіту.

5. Звіт ревізійної комісії товариства за 2017 рік. Затвердження звіту та 
висновків. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення 
Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік затвердити. 

Прийняли рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення та затвердження 

заходів за наслідками розгляду звіту. 
Проект рішення 
Звіт Наглядової ради ПАТ « Гайворонський спецкар'єр» за 2017 рік розгля-

нули. Прийняли рішення та затвердили заходи за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження річного звіту товариства. Прийняття рішення за на-

слідками розгляду звіту. Розгляд висновків аудитора та затвердження за-
ходів за результатами його розгляду.

Проект рішення 
Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік. Розглянули висновки зо-

ПУБЛІЧНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «ГайВОрОНСЬКий СПЕцІаЛІЗОВаНий Кар’Єр»
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внішнього аудитора- незалежних аудиторів ТОВ «Аудиторська фірма 
«Аналітик-Центр» , в якому висловлено думку із застереженням щодо фі-
нансової звітності ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» на 31 грудня 2017 року, 
та затвердили заходи за наслідками його розгляду.

8. Розподіл прибутку товариства за 2017 рік
Проект рішення 
Чистий прибуток за результатами діяльності ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» 

у 2017 році згідно фінансової звітності затвердити в сумі 24465 тис.грн.
30% від чистого прибутку це 7 339 500 грн, отриманого ПАТ «Гайворон-

ський спецкар’єр» у 2017 році направити на виплату дивідендів.
70% від чистого прибутку це 17 125 500 грн, отриманого ПАТ «Гайворонський 

спецкар’єр» у 2017 році направити на поповнення резервного капіталу.
9. Затвердження розміру річних дивідендів за 2017 рік
Проект рішення 
Розмір нарахованих за результатами діяльності ПАТ «Гайворонський 

спецкар’єр» у 2017 році дивідендів, що припадає на одну акцію, становить 
4,41 грн.

30% що припадатиме на 1 акцію становить 1,32 грн, з цієї суми утрима-
ти податки згідно чинного законодавства.

У відповідності зі статтею 52 пункт 14 Закону України «Про акціонерні 
товариства» від 17.09.2008 р. (№ 514-VI), доручити Наглядовій раді 
ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» встановити дату складення переліку осіб, 
які мають право на отримання дивідендів за результатами роботи ПАТ «Гай-
воронський спецкар’єр» у 2017 році, а також порядок і строк їх виплати.

Доручити виконавчому органу ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» забез-
печити нарахування та виплату дивідендів безпосередньо акціонерам в 
порядку та строки, визначені Наглядовою радою ПАТ «Гайворонський 
спецкар’єр» та чинним законодавством.

10. Визначення основних напрямів діяльності товариства у 2018 році.
Проект рішення 
Погодити визначені основні напрями діяльності ПАТ « Гайворонський 

спецкар'єр» на 2018 рік.
11. Зміна колегіального виконавчого органу акціонерного товариства 

(правління) на одноосібний (генеральний директор).
Проект рішення 
Змінити колегіальний виконавчий орган ПАТ « Гайворонський спецкар'єр» 

(правління) на одноосібний (генеральний директор). Новому складу нагля-
довій ради не пізніше наступного дня з моменту складення протоколу за-
гальних зборів акціонерів припинити повноваження голови правління та 
членів правління. Одночасно прийняти рішення про призначення генераль-
ного директора, як одноосібного виконавчого органу. Разом з тим призна-
чити особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження генерального ди-
ректора у разі його відсутності.

12. Внесення змін до Статуту товариства шляхом прийняття нової ре-
дакції.

Проект рішення
У зв’язку з прийняттям рішення дійсними загальними зборами акціонерів 

про заміну колегіального виконавчого органу на одноосібний та приведенням 
у відповідність статуту до чинної редакції закона України «Про акціонерні 
товариства» внести зміни та доповнення до статуту ПАТ «Гайворонський 
спецкар’єр» шляхом викладення статуту в новій редакції.

Уповноважити голову та секретаря загальних зборів ПАТ «Гайворонський 
спецкар’єр» підписати статут в новій редакції, здійснити державну реєстра-
цію нової редакції статуту ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» не пізніше 
01 вересня 2018 року.

13. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного 
року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів 
та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення 
Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть 

вчинятися Товариством протягом не більше як одного року (з дати прийнят-
тя даного рішення Зборами від 13.04.2018 року), а саме: договорів постав-
ки щебеневої продукції, договорів про надання послуг, договорів підряду, 
договорів про спільну діяльність. Гранична вартість правочинів не повинна 
перевищувати 118 млн. грн. Уповноважити виконавчий орган товариства, 
протягом одного року з дати прийняття даного рішення Зборами від 
13.04.2018 року, визначати умови правочинів, приймати усі рішення щодо 
укладання та підписання вище зазначених значних правочинів.

14. Затвердження змін до положень про загальні збори, наглядову раду, 
виконавчий орган, ревізійну комісію шляхом викладення цих положень в 
новій редакції.

Проект рішення
Затвердити та внести зміни до положень Товариства про загальні збори, 

наглядову раду, виконавчий орган, ревізійну комісію шляхом викладення 
цих положень в новій редакції.

15. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової 
ради.

Проект рішення
Припинити повноваження існуючого складу Наглядової Ради: 
1. Кучкін Сергій Петрович
2. Янголенко Василь Васильович
3. Вітюк Володимир Іванович
4. Зубарєва Катерина Олегівна
5. Томашевська Світлана Всеволодівна
Обраних рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «Гайворонський 

спецкар’єр» (Протокол № 1/2017 від 11 квітня 2017 року).
16. Обрання членів Наглядової ради товариства
При кумулятивному голосуванні Закон « Про акціонерні товариства» не 

передбачає проекту рішень з цього питання в повідомленні.
При кумулятивному голосуванні Закон « Про акціонерні товариства» не 

передбачає проекту рішень з цього питання в повідомленні.
17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться 

з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповнова-
жується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Проект рішення 
Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з 

обраними членами Наглядової ради. 
Уповноважити Генерального директора «ПАТ «Гайворонський 

спецкар’єр», на підписання вказаного договору від імені ПАТ «Гайворонський 
спецкар’єр».

 тис.грн

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 134332 109567
Основні засоби (за залишковою вартістю) 17293 14961
Запаси 17322 13483
Сумарна дебіторська заборгованість 3572 4372
Гроші та їх еквіваленти 61269 42568
Нерозділений прибуток (непокритий збиток) 118370 100386
Власний капітал 119902 101918
Зареєстрований статутний капітал 300 300
Поточні зобов`язання і забезпечення 14430 7649
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 24665 13362
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 6000 6000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

4,11 2,23

Наглядова рада ПаТ «Гайворонський спецкар'єр».

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО
«УКрГІПрОцУКОр»

ЄДРПОУ 00334416, м. Київ, 01133, вул. Щорса, 31
повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 

20 квітня 2018 року о 15 годині за місцезнаходженням товариства:  
м. Київ, вул. Щорса, 31, 3-й поверх, кімната №321 

Реєстрація акціонерів за місцем проведення зборів: початок - 14.00, за-
кінчення - 14.50.

Для участі у зборах при собі необхідно мати:
- документ, який ідентифікує особу акціонера або його представника;
- довіреність на право участі у зборах для представників акціонерів;
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-

них зборах – 16.04.2018 р.
Проект порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії
2. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування
3. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів
4. Звіт наглядової ради Товариства за 2017 р. Прийняття рішення за 

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

яльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгля-
ду звіту та визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік.

6. Звіт та висновки ревізора про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту та затвердження висновків Ревізора.

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік. По-
рядок розподілу прибутку Товариства за 2017 рік та про порядок виплати 
дивідендів.

З документами, пов’язаними з порядком денним, акціонериможутьозна-
йомитись за місцемпроведеннязборів – кім.321.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами, генеральний директор Шкабара Є.І. Телефон для довідок : 
(044) 529-73-56.

Адреса власного веб/сайту, на якому розміщено інформацію з проектом рішень 
щодо кожного із питань, включених до проекту порядку денного: ugs.pat.ua.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні 
Генеральний директор  Є.І.Шкабара
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ПриВаТНЕ аКцiОНЕрНЕ ТОВариСТВО «МiЖНарОДНа 
ІНВЕСТицІйНа ГрУПа»

(код ЄДрПОУ 33690928, місцезнаходження 01014 м. Київ  
вул. Мічуріна, буд. 54-а, 4 поверх, офіс 119)

Повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів відбудуться 16.04.2018, 
місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: 01014, м. Київ, вул. Мі-
чуріна, будинок 54-а, 4 поверх, офіс 119. Початок зборів: о 15:00. 

Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів з 14.00 до 14.45 
за місцем проведення Зборів. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 
10 квітня 2018р.

Перелік питань, що виносяться на голосування разом з проектом 
рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, 

включених до проекту порядку денного:
1. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товари-

ства.
Проект рішення: Обрати Голову Загальних зборів акціонерів Товари-

ства – Президента Товариства Воробйова Якова Анатолійовича та се-
кретаря Загальних зборів акціонерів Товариства - члена Наглядової ради 
Товариства Поворозник Тетяну Олегівну.

2. Визначення чисельності лічильної комісії Товариства, строку дії її по-
вноважень та обрання персонального складу. 

Проект рішення: Затвердити одноособовий склад лічильної комісії 
Товариства, строк дії її повноважень - до переобрання на наступних За-
гальних зборах та обрати персональний склад: Голова Комісії Дубовий 
Федір Кирилович.

3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-
вання, в тому числі кумулятивного голосування.

Проект рішення: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлете-
нів для голосування, в тому числі кумулятивного голосування: бюлетень 
для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування засвідчу-
ються підписом голови реєстраційної комісії.

4. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних Загальних 
зборів акціонерів.

Проект рішення: Виступи з питань порядку денного – до 5 хвилин, 
пропозиції та довідки – до 2 хвилин. Питання задаються в усній формі із 
зазначенням прізвища, імені, по батькові акціонера або представника ак-
ціонера. Голосування проводиться з використанням бюлетенів. Підрахунок 
голосів при голосуванні буде здійснюватися лічильною комісією.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Президента Товари-
ства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Президента Товариства за 2017 
рік та оцінити роботу Президента Товариства за підсумками 2017 року 
як «задовільна».

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради То-
вариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 
рік та оцінити роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2017 
року як «задовільна».

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2017 
рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2017 рік та 
оцінити роботу Ревізора Товариства за підсумками 2017 року як «задо-
вільна».

8. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного звіту 
Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інші форми річної 
звітності за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, ре-
зультати діяльності Товариства за 2017 рік, баланс, звіт про фінансові 
результати та інші форми річної звітності за 2017 рік.

9. Розподіл прибутку за 2017 рік, затвердження розміру дивідендів за 2017 
рік, прийняття рішення про строк та порядок виплати дивідендів за 2017 
рік.

Проект рішення: Нарахування та виплату дивідендів за 2017 рік не 
проводити. За результатами фінансово- господарської діяльності за 2017 
рік Товариство має збиток в розмірі 87924,7 тис. грн.

10. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися То-
вариством протягом року.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством в 
ході поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня про-
ведення цих річних Загальних зборів Товариства значних правочинів, у тому 
числі, але не виключно: договорів позики, поставки, купівлі-продажу, будь-яких 
інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде висту-
пати будь-якою із сторін, граничною сукупною вартістю активів за даними 
останньої річної фінансової звітності Товариства. При цьому вчинення тако-
го (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у май-
бутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вар-
тості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, 

а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют. Гранична сукуп-
на вартість правочинів – 53591,6 тис. грн. (100 % від вартості активів Това-
риства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік). Уповноважити 
Президента Товариства, з правом передоручення, укладати (вчиняти) та 
підписувати такі значні правочини.

11. Приведення Статуту Товариства у відповідність до вимогам чинного 
законодавства шляхом внесення до нього змін та затвердження його у новій 
редакції.

Проект рішення: Привести Статут Товариства у відповідність до 
вимогам чинного законодавства шляхом внесення до нього змін та за-
твердження його у новій редакції.

12. Приведення Положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», 
«Про Наглядову раду», «Про Ревізора», «Про Президента» у відповідність 
до вимогам чинного законодавства шляхом внесення до них змін та затвер-
дження їх у новій редакції.

Проект рішення: Привести Положення Товариства «Про Загальні 
збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Ревізора», «Про Президен-
та» у відповідність до вимогам чинного законодавства шляхом внесення 
до них змін та затвердження їх у новій редакції.

13. Припинення повноважень Наглядової ради Товариства у повному 
складі.

Проект рішення: Припинити повноваження Наглядової ради Товариства 
у повному складі. 

14. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 
Проект рішення: Обрання членів Наглядової ради Товариства відбува-

ється шляхом кумулятивного голосування.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів 

(контрактів), що можуть укладатися з членами Наглядової ради, встановлен-
ня розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписан-
ня договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, 
трудових договорів (контрактів), що можуть укладатися з членами На-
глядової ради, встановлення розміру їх винагороди згідно умов договорів, 
уповноважити Президента Товариства Воробйова Якова Анатоліовича на 
підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

16. Припинення повноважень Ревізора.
Проект рішення: Припинити повноваження Ревізора Товариства Бур-

лаченко М.М.
17. Обрання Ревізора.
Проект рішення: Обрання Ревізора Товариства відбувається шляхом 

кумулятивного голосування.
18. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства 

в новій редакції та внесення відповідних змін до відомостей про юридичну 
особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізич-
них осіб - підприємців та громадських формувань.

Проект рішення: Визначити особою, уповноваженою на підписання 
Статуту Товариства в новій редакції Голову Загальних зборів акціонерів 
Товариства - Президента Товариства Воробйова Якова Анатолійовича 
та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства – члена Наглядової 
ради Товариства Поворозник Тетяну Олегівну. Визначити особою, уповно-
важеною на внесення відповідних змін до відомостей про юридичну особу, 
що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань Президента Товариства 
Воробйова Якова Анатолійовича з правом видачі довіреності на уповно-
важених осіб.

адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, 
включених до проекту порядку денного, а також інформацію, яка необ-
хідна згідно вимог чинного законодавства: mig.in.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Відповідно 
до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери, які бажають 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, до дати проведення загальних зборів, можуть звертатись з 
понеділка по п’ятницю, з 10.00 год. до 17.00 год. за адресою: 01014, м. Київ, 
вулиця Мічуріна, будинок 54-А, 4 поверх, офіс 119. Посадова особа Товари-
ства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами 
Президент Товариства Воробйов Яків Анатолійович. Ознайомлення акціоне-
рів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту по-
рядку денного (проекту переліку питань, що виносяться на голосування) та 
порядку денного в день проведення загальних зборів здійснюється у місці 
проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення 
загальних зборів акціонерів. Товариство до початку загальних зборів надає 
письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних 
зборів до дати проведення загальних зборів. Відповідь надається на підста-
ві письмового запиту акціонера протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отри-
мання письмового запиту, при умові надання запиту не пізніше, ніж за 3 (три) 
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робочих дні до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати 
одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону 
«Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після 
отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також 
строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: Від дати 
надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведен-
ня загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам мож-
ливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, ро-
бочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також 
у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказу-
ються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу 
тощо) та посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами. У разі якщо порядок денний загальних зборів перед-
бачає голосування з питань, визначених статтею 68 цього Закону, акціонерне 
товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом 
договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого 
статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної 
вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів. Акціонерне товари-
ство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов’язане 
надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, 
включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного 
загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство 
може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. 
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також 
щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може 
перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не 
пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного то-
вариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 
сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення 
нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти 
рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради 
акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропоно-
ваний кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що канди-
дат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. 
Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного това-
риства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) 
акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, 
змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу 
та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером 
до складу органів товариства. Кожний акціонер має право оскаржити рішення 
про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду, 
однак таке оскарження не зупиняє проведення загальних зборів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: 
акціонер має право видати довіреність про право участі та голосування на 
загальних зборах одному або декільком своїм представникам. Довіреність на 
право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, 
посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють 
нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у 
встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 
порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від 
імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваже-
ною на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голо-
сування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдан-
ня щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів 
із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. 
Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати 
саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не 
містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо 
голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має 
право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загаль-
них зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та 
голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних 
зборах акціонерна, який видав довіреність, замість свого представника.

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

Найменування показника Період 
2017р. 2016р.

1 2 3
Усього активів 53591,6 66432,3
Основні засоби 7,9 5,2
Довгострокові фінансові інвестиції 43507,9 56324,5
Запаси - 1,0
Сумарна дебіторська заборгованість 10040,3 10039,1
Грошові кошти та їхні еквіваленти - -
Нерозподілений прибуток -87924,7 -82389,1
Власний капітал 17729,8 23265,4
Статутний капітал 105639,2 105639,2
Довгострокові зобов’язання 711,8 679,4
Поточні зобов’язання 35150 42487,5
Чистий прибуток (збиток) -5535,6 72,6
Середньорічна кількість акцій (шт.) 26423 26423
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

Президент  Воробйов Я.а.

ПриВаТНЕ аКцiОНЕрНЕ ТОВариСТВО  
«МiЖНарОДНа ЕНЕрГЕТиЧНа КОМПаНІЯ»

(код ЄДрПОУ 36285564, місцезнаходження 01014 м. Київ  
вул. Мічуріна, буд. 54-а, 4 поверх, офіс 119)

Повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів відбудуться 16.04.2018, 
місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: 01014, м. Київ, вул. Мі-
чуріна, будинок 54-а, 4 поверх, офіс 119. Початок зборів: об 11:00. 

Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів з 10.00 до 10.45 
за місцем проведення Зборів. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 
10 квітня 2018р.

Перелік питань, що виносяться на голосування разом з проектом 
рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, 

включених до проекту порядку денного:
1. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товари-

ства.
Проект рішення: Обрати Голову Загальних зборів акціонерів Товари-

ства - Президента Приватного акціонерного товариства «Міжнародна 
інвестиційна група» Воробйова Якова Анатолійовича та секретаря За-
гальних зборів акціонерів Товариства - члена Наглядової ради Товариства 
Поворозник Тетяну Олегівну.

2. Визначення чисельності лічильної комісії Товариства, строку дії її по-
вноважень та обрання персонального складу. 

Проект рішення: Затвердити одноособовий склад лічильної комісії 
Товариства, строк дії її повноважень - до переобрання на наступних За-
гальних зборах та обрати персональний склад: Голова Комісії Токарчук 
Богдан Валерійович.

3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-
вання, в тому числі кумулятивного голосування.

Проект рішення: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлете-
нів для голосування, в тому числі кумулятивного голосування: бюлетень 
для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування засвідчу-
ються підписом голови реєстраційної комісії.

4. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних Загальних 
зборів акціонерів.

Проект рішення: Виступи з питань порядку денного – до 5 хвилин, 
пропозиції та довідки – до 2 хвилин. Питання задаються в усній формі із 
зазначенням прізвища, імені, по батькові акціонера або представника ак-
ціонера. Голосування проводиться з використанням бюлетенів. Підрахунок 
голосів при голосуванні буде здійснюватися лічильною комісією.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління 
Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Голови Правління Товариства за 
2017 рік та оцінити роботу Голови Правління Товариства за підсумками 
2017 року як «задовільна».

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради То-
вариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 
рік та оцінити роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2017 
року як «задовільна».

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2017 рік та 

оцінити роботу Ревізора Товариства за підсумками 2017 року як «задо-
вільна».

8. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного звіту 
Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інші форми річної 
звітності за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, ре-
зультати діяльності Товариства за 2017 рік, баланс, звіт про фінансові 
результати та інші форми річної звітності за 2017 рік.

9. Розподіл прибутку за 2017 рік, затвердження розміру дивідендів за 2017 
рік, прийняття рішення про строк та порядок виплати дивідендів за 2017 рік.

Проект рішення: Нарахування та виплату дивідендів за 2017 рік не 
проводити. За результатами фінансово- господарської діяльності за 2017 
рік Товариство має збиток в розмірі 208,3 тис. грн.

10. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися То-

ПриВаТНЕ аКцiОНЕрНЕ ТОВариСТВО «МiЖНарОДНа ЕНЕрГЕТиЧНа КОМПаНІЯ»
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вариством протягом року.
Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством в 

ході поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня про-
ведення цих річних Загальних зборів Товариства значних правочинів, у тому 
числі, але не виключно: договорів позики, поставки, купівлі-продажу, будь-
яких інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде 
виступати будь-якою із сторін, граничною сукупною вартістю активів за 
даними останньої річної фінансової звітності Товариства. При цьому вчи-
нення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збіль-
шення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/
зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фі-
нансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних 
валют. Гранична сукупна вартість правочинів - 12025 тис. грн. (100 % від 
вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 
рік). Уповноважити Голову Правління Товариства, з правом передоручення, 
укладати (вчиняти) та підписувати такі значні правочини.

11. Приведення Статуту Товариства у відповідність до вимогам чинного 
законодавства шляхом внесення до нього змін та затвердження його у новій 
редакції.

Проект рішення: Привести Статут Товариства у відповідність до 
вимогам чинного законодавства шляхом внесення до нього змін та за-
твердження його у новій редакції.

12. Приведення Положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», 
«Про Наглядову раду», «Про Ревізора», «Про Виконавчий орган» у відповід-
ність до вимогам чинного законодавства шляхом внесення до них змін та 
затвердження їх у новій редакції.

Проект рішення: Привести Положення Товариства «Про Загальні 
збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Ревізора», «Про Виконавчий 
орган» у відповідність до вимогам чинного законодавства шляхом вне-
сення до них змін та затвердження їх у новій редакції.

13. Припинення повноважень Наглядової ради Товариства у повному 
складі.

Проект рішення: Припинити повноваження Наглядової ради Товариства 
у повному складі. 

14. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 
Проект рішення: Обрання членів Наглядової ради Товариства відбува-

ється шляхом кумулятивного голосування.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів 

(контрактів), що можуть укладатися з членами Наглядової ради, встановлен-
ня розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписан-
ня договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, 
трудових договорів (контрактів), що можуть укладатися з членами На-
глядової ради, встановлення розміру їх винагороди згідно умов договорів, 
уповноважити Голову правління Товариства Дубового Олександра Федо-
ровича на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

16. Припинення повноважень Ревізора.
Проект рішення: Припинити повноваження Ревізора Товариства Во-

робйова Я.А.
17. Обрання Ревізора.
Проект рішення: Обрання Ревізора Товариства відбувається шляхом 

кумулятивного голосування.
18. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства 

в новій редакції та внесення відповідних змін до відомостей про юридичну 
особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізич-
них осіб - підприємців та громадських формувань.

Проект рішення: Визначити особою, уповноваженою на підписання Ста-
туту Товариства в новій редакції Голову Загальних зборів акціонерів Това-
риства - Президента Приватного акціонерного товариства «Міжнародна 
інвестиційна група» Воробйова Якова Анатолійовича та секретаря Загаль-
них зборів акціонерів Товариства – члена Наглядової ради Товариства По-
ворозник Тетяну Олегівну. Визначити особою, уповноваженою на внесення 
відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдино-
му державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та гро-
мадських формувань Голову правління Товариства Дубового Олександра 
Федоровича з правом видачі довіреності на уповноважених осіб.

адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, 
включених до проекту порядку денного, а також інформацію, яка необ-
хідна згідно вимог чинного законодавства: mek.in.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Відповід-
но до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери, які ба-
жають ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, до дати проведення загальних зборів, можуть звер-
татись з понеділка по п’ятницю, з 10.00 год. до 17.00 год. за адресою: 01014, 
м. Київ, вулиця Мічуріна, будинок 54-А, 4 поверх, офіс 119. Посадова особа 
Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами Перший заступник Голови правління Товариства Масляк Олександр 
Маркіянович. Ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань проекту порядку денного (проекту переліку питань, 

що виносяться на голосування) та порядку денного в день проведення за-
гальних зборів здійснюється у місці проведення реєстрації для участі у за-
гальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів. Товариство 
до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання 
акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних 
зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних 
зборів. Відповідь надається на підставі письмового запиту акціонера про-
тягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання письмового запиту, при умові 
надання запиту не пізніше, ніж за 3 (три) робочих дні до дати проведення 
загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі 
запитання однакового змісту.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону 
«Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після 
отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також 
строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: Від дати 
надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведен-
ня загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам мож-
ливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, ро-
бочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також 
у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказу-
ються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу 
тощо) та посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами. У разі якщо порядок денний загальних зборів перед-
бачає голосування з питань, визначених статтею 68 цього Закону, акціонерне 
товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом 
договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого 
статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної 
вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів. Акціонерне товари-
ство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов’язане 
надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, 
включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного 
загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство 
може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. 
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також 
щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може 
перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не 
пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного то-
вариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 
сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення 
нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти 
рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради 
акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропоно-
ваний кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що канди-
дат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. 
Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного това-
риства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) 
акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, 
змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу 
та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером 
до складу органів товариства. Кожний акціонер має право оскаржити рішення 
про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду, 
однак таке оскарження не зупиняє проведення загальних зборів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: 
акціонер має право видати довіреність про право участі та голосування на 
загальних зборах одному або декільком своїм представникам. Довіреність на 
право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, 
посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють 
нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у 
встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 
порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від 
імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваже-
ною на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голо-
сування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдан-
ня щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів 
із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. 
Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати 
саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не 
містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо 
голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має 
право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загаль-
них зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та 
голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних 
зборах акціонерна, який видав довіреність, замість свого представника.

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

Найменування показника Період 
2017р. 2016р.

1 2 3
Усього активів 12025 975,2
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Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції 11766,4 963,5
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 258,6 11,7
Грошові кошти та їхні еквіваленти - -
Нерозподілений прибуток -208,3 -260,8
Власний капітал 754,2 701,7
Статутний капітал 962,5 962,5
Довгострокові зобов’язання - -

Поточні зобов’язання 11270,8 273,5
Чистий прибуток (збиток) - -52,5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 400 400
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 3

Голова правління  Дубовой О.ф.

 Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
(для опублікування у офіційному друкованому виданні )

1.Загальні відомості
1.1.Повне найменування емітента -

ПУБЛІЧНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО
«УКрЕЛЕКТрОаПараТ»

1.2.Організаційно-правова форма емітента-публічне акціонерне товари-
ство

1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента - 00213440
1.4. Місце знаходження: 29000, м.Хмельницький, вул. В.Чорновола,120
1.5.Міжміський код, телефон та факс емітента - (0382)78-84-94, 

(0382)74 67-36
1.6.Електронна поштова адреса емітента – urist.uea@gmail.com
1.7.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації – www.uea.com.ua.
1.8.Вид особливої інформації – Інформація про зміну власників акцій, 

яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного 
товариства.

2. Текст повідомлення 
У фiзичної особи, а саме Рубiнштейна Мiхаеля зменшився розмiр 

пакета акцiй, який становить 280414 штук акцiй, що складає 1.559581 % 
у статутному фондi ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», згiдно повiдомлення 
про намiр скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону 
України «Про акцiонернi товариства» вiд уповноваженої особи власникiв 
домiнуючого контрольного пакету акцiй – Коренблiта Романа. 

 Дата отримання повiдомлення про намiр скористатися правами, перед-
баченими статтею 65-2 Закону України «Про акцiонернi товариства» – 02 бе-
резня 2018 року.

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

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

Голова Правління 
ПаТ «УКрЕЛЕКТрОаПараТ»  Косковецька Є.С.
    М.П.  05.03.2018

 Повідомлення  
про виникнення особливої інформації про емітента
(для опублікування у офіційному друкованому виданні )

1.Загальні відомості
1.1.Повне найменування емітента -

Публічне акціонерне товариство
,,УКрЕЛЕКТрОаПараТ»

1.2.Організаційно-правова форма емітента-публічне акціонерне това-
риство

1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента - 00213440
1.4. Місце знаходження: 29000, м.Хмельницький, 

вул. В. Чорновола,120
1.5.Міжміський код, телефон та факс емітента - (0382)78-84-94, 

(0382)74-67-36
1.6.Електронна поштова адреса емітента – urist.uea@gmail.com
1.7.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації – www.uea.com.ua.
1.8.Вид особливої інформації – Відомості про набуття прямо або опо-

середковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількос-
ті акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого конт-
рольного пакета у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій 
акціонерного товариства

2. Текст повідомлення 
ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» отримало 02.03.2018 року 

повiдомлення про намiр скористатися правами, передбаченими стат-
тею 65-2 Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд уповнова-
женої особи власникiв домiнуючого контрольного пакету акцiй - 
Коренблiта Романа.

 27 лютого 2018 року, наступнi фiзичнi особи – акціонери ПАТ «УКР-
ЕЛЕКТРОАПАРАТ»: Коренблiт М., Рубiнштейн В.I., Голубченко А.К., 
Покрасс Б.Й., Коренблiт Р., Коренблiт I., Юдiна I.В., Рубiнштейн М., 
Альошин В.Г., Страшенко В.А. уклали договiр про спiльну дiяльнiсть 
та стали спiльно власниками домiнуючого контрольного пакету акцй, 
що становить 96,239961 % вiд статутного капiталу ПАТ «УКРЕЛЕКТРО-
АПАРАТ».

 Договір укладено:
- Голубченко А.К. володіє 2237918 штук акцій ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПА-

РАТ», що становить 12.446652 % від статутного капіталу.
- Рубінштейн В.І. володіє 2496907 штук акцій ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПА-

РАТ», що становить 13.887073 % від статутного капіталу.
- Коренбліт Р. володіє 1100858 штук акцій ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», 

що становить 6.122563 % від статутного капіталу.
- Покрасс Б.Й. володіє 2128998 штук акцій ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПА-

РАТ», що становить 11.840870 % від статутного капіталу.
- Юдіна І.В. володіє 648322 штуки акцій ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», 

що становить 3.605779 % від статутного капіталу.
- Коренбліт М. володіє 7032972 штуки акцій ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПА-

РАТ», що становить 39.115354 % від статутного капіталу.
- Коренбліт І. володіє 838231 штук акцій ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», 

що становить 4.661998 % від статутного капіталу.
- Рубінштейн М. володіє 280414 штук акцій ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПА-

РАТ», що становить 1.559581 % від статутного капіталу.
- Альошин В.Г. володіє 269701 штук акцій ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», 

що становить 1.4999985 % від статутного капіталу.
- Страшенко В.А. володіє 269701 штук акцій ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПА-

РАТ», що становить 1.4999985 % від статутного капіталу.
Викуп акцiй в мiноритарних акцiонерiв ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», 

що не є сторонами Договору, здiйснюватиметься за ринковою вартiстю, 
яка буде визначена суб'єктом оцiночної дiяльностi вiдповiдно до за-
конодавства про оцiнку майна, майнових прав та професiйну оцiночну 
дiяльнiсть станом на дату отримання ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» 
цього повiдомлення.

Підпис:
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

Голова Правління
ПаТ «УКрЕЛЕКТрОаПараТ»  Косковецька Є.С. 
    м.п.  05.03.2018

ПУБЛІЧНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО  
«УКрЕЛЕКТрОаПараТ»

ПриВаТНЕ аКцiОНЕрНЕ ТОВариСТВО  
«ЛаУра» 

(Код за ЄДРПОУ 22797915) повідомляє, що в публікації про виникнення 
особливої інформації емітента, опублікованої в бюлетні «Відомості 
НКЦПФР» № 120 від 29 червня 2017 р., слід читати : «Мiсце роботи та по-
сада, яку обiймала посадова особа протягом останнiх п‘яти рокiв – 
ПрАТ «Лаура» - далі по тексту.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394
(044) 4983816
(044) 4983815
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ТОВариСТВО  
З ОБМЕЖЕНОЮ  

ВІДПОВІДаЛЬНІСТЮ  
«ІНВЕСТ-БУДрЕСУрС»

адреса: 01015, м. Київ, вул. Івана Мазепи, 38; тел. 596-18-15
Додаток № 21

До Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій 
міжнародних фінансових організацій 

та їх обігу 
ЗВІТ

про результати розміщення облігацій
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«Інвест-Будресурс», 33599166
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

Реєстраційний номер __16/2/2018-Т. 
Дата реєстрації «06» лютого 2018 року. 

1. Дата початку укладання договорів з 
першими власниками у процесі 
розміщення випуску (серії) облігацій згідно 
з проспектом емісії облігацій: 

 «26» лютого 2018 року

2. Дата закінчення укладання договорів з 
першими власниками у процесі 
розміщення випуску (серії) облігацій: 
запланована (згідно з проспектом емісії 
облігацій)

 «25» лютого 2019 року

фактична «26» лютого 2018 року
3. Кількість облігацій у випуску (серії): 
які пропонувалися для розміщення (згідно 
з проспектом емісії облігацій)

55 350 (П’ятдесят п’ять 
тисяч триста п’ятдесят) 
штук

фактично розміщених 55 350 (П’ятдесят п’ять 
тисяч триста п’ятдесят) 
штук

4. Загальна номінальна вартість випуску 
(серії) облігацій: 

9 409 500,00 (Дев’ять 
мільйонів чотириста 
дев’ять тисяч п’ятсот) 
гривень 00 копійок

які пропонувалися для розміщення (згідно 
з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію 
випуску облігацій), грн. 

9 409 500,00 (Дев’ять 
мільйонів чотириста 
дев’ять тисяч п’ятсот) 
гривень 00 копійок

фактично розміщених, грн. 9 409 500,00 (Дев’ять 
мільйонів чотириста 
дев’ять тисяч п’ятсот) 
гривень 00 копійок

5. Загальна сума залучених коштів від 
розміщення випуску (серії) облігацій, грн.: 

9 409 500,00 (Дев’ять 
мільйонів чотириста 
дев’ять тисяч п’ятсот) 
гривень 00 копійок

Облігації, придбані членами наглядової 
(спостережної) ради:

Кількість (шт.): -
Сума, сплачена за облігації 
(грн.): -

Облігації, придбані членами виконавчого 
органу:

Кількість (шт.): -
Сума, сплачена за облігації 
(грн.): -

Облігації, придбані працівниками емітента: Кількість (шт.): -
Сума, сплачена за облігації 
(грн.): -

6. Кількість облігацій, що обліковуються на 
рахунку в цінних паперах емітента за 
результатами повернення внесків, 
унесених в оплату за облігації, усім 
особам, які зробили ці внески

----------------------------------------
-----------

7. Загальна сума повернутих внесків, 
унесених в оплату за облігації, усім 
особам, які зробили ці внески, грн.

----------------------------------------
-----------

Затверджено:
Загальними зборами учасників,
Голова зборів ТОВ «Інвест-Будресурс» __________ Перчак С.В.
Від емітента: Директор ТОВ «Інвест-Будресурс»__________ Хабін Р.Р.
Від Центрального депозитарію
Цінних паперів: ПАТ «НДУ» _________     

ТОВариСТВО 
З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДаЛЬНІСТЮ
«ІНВЕСТ-БУДрЕСУрС»

адреса: 01015, м. Київ, вул. Івана Мазепи, 38; тел. 596-18-15
Додаток № 21

До Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій 
міжнародних фінансових організацій 

та їх обігу 
ЗВІТ

про результати розміщення облігацій
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«Інвест-Будресурс», 33599166
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

Реєстраційний номер __17/2/2018-Т. 
Дата реєстрації «06» лютого 2018 року. 

1. Дата початку укладання  
договорів з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) 
облігацій згідно з проспектом емісії 
облігацій: 

 «26» лютого 2018 року

2. Дата закінчення укладання  
договорів з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) 
облігацій: 
запланована (згідно з проспектом емісії 
облігацій)

 «25» лютого 2019 року

фактична «26» лютого 2018 року
3. Кількість облігацій у випуску (серії): 
які пропонувалися для розміщення 
(згідно з проспектом емісії облігацій)

167 (Сто шістдесят сім) штук

фактично розміщених 167 (Сто шістдесят сім) штук
4. Загальна номінальна вартість випуску 
(серії) облігацій: 

32 732 000,00 (Тридцять два 
мільйони сімсот тридцять 
дві тисячі) гривень 
00 копійок

які пропонувалися для розміщення 
(згідно з тимчасовим свідоцтвом про 
реєстрацію випуску облігацій), грн. 

32 732 000,00 (Тридцять два 
мільйони сімсот тридцять 
дві тисячі) гривень 
00 копійок

фактично розміщених, грн. 32 732 000,00 (Тридцять два 
мільйони сімсот тридцять 
дві тисячі) гривень 
00 копійок

5. Загальна сума залучених коштів від 
розміщення випуску (серії) облігацій, 
грн.: 

32 732 000,00 (Тридцять два 
мільйони сімсот тридцять 
дві тисячі) гривень 
00 копійок

Облігації, придбані членами наглядової 
(спостережної) ради:

Кількість (шт.): -
Сума, сплачена за облігації 
(грн.): -

Облігації, придбані членами виконавчого 
органу:

Кількість (шт.): -
Сума, сплачена за облігації 
(грн.): -

Облігації, придбані працівниками емітен-
та:

Кількість (шт.): -
Сума, сплачена за облігації 
(грн.): -

6. Кількість облігацій, що обліковуються 
на рахунку в цінних паперах емітента  
за результатами повернення внесків, 
унесених в оплату за облігації, усім 
особам, які зробили ці внески

-------------------------------------------
--------

7. Загальна сума повернутих внесків, 
унесених в оплату за облігації, усім 
особам, які зробили ці внески,  
грн.

-------------------------------------------
--------

Затверджено:
Загальними зборами учасників,
Голова зборів ТОВ «Інвест-Будресурс» __________ Перчак С.В.
Від емітента: Директор ТОВ «Інвест-Будресурс»_________ Хабін Р.Р.
Від Центрального депозитарію
Цінних паперів: ПАТ «НДУ» _________     
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ТОВариСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДаЛЬНІСТЮ

«ІНВЕСТ-БУДрЕСУрС»
адреса: 01015, м. Київ, вул. Івана Мазепи, 38; тел. 596-18-15

Додаток № 21
До Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій 
міжнародних фінансових організацій 

та їх обігу 
ЗВІТ

про результати розміщення облігацій
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«Інвест-Будресурс», 33599166
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

Реєстраційний номер __15/2/2018-Т. 
Дата реєстрації «06» лютого 2018 року. 

1. Дата початку укладання договорів з 
першими власниками у процесі розміщен-
ня випуску (серії) облігацій згідно з 
проспектом емісії облігацій: 

 «26» лютого 2018 року

2. Дата закінчення укладання договорів з 
першими власниками у процесі розміщен-
ня випуску (серії) облігацій: 
запланована (згідно з проспектом емісії 
облігацій)

 «25» лютого 2019 року

фактична «26» лютого 2018 року
3. Кількість облігацій у випуску (серії): 
які пропонувалися для розміщення (згідно 
з проспектом емісії облігацій)

2 237 614 (Два мільйони 
двісті тридцять сім тисяч 
шістсот чотирнадцять) 
штук

фактично розміщених 2 237 614 (Два мільйони 
двісті тридцять сім тисяч 
шістсот чотирнадцять) 
штук

4. Загальна номінальна вартість випуску 
(серії) облігацій: 

268 513 680,00 (Двісті 
шістдесят вісім мільйонів 
п’ятсот тринадцять тисяч 
шістсот вісімдесят) 
гривень 00 копійок

які пропонувалися для розміщення (згідно 
з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію 
випуску облігацій), грн. 

268 513 680,00 (Двісті 
шістдесят вісім мільйонів 
п’ятсот тринадцять тисяч 
шістсот вісімдесят) 
гривень 00 копійок

фактично розміщених, грн. 268 513 680,00 (Двісті 
шістдесят вісім мільйонів 
п’ятсот тринадцять тисяч 
шістсот вісімдесят) 
гривень 00 копійок

5. Загальна сума залучених коштів від 
розміщення випуску (серії) облігацій, грн.: 

268 513 680,00 (Двісті 
шістдесят вісім мільйонів 
п’ятсот тринадцять тисяч 
шістсот вісімдесят) 
гривень 00 копійок

Облігації, придбані членами наглядової 
(спостережної) ради:

Кількість (шт.): -
Сума, сплачена за облігації 
(грн.): -

Облігації, придбані членами виконавчого 
органу:

Кількість (шт.): -
Сума, сплачена за облігації 
(грн.): -

Облігації, придбані працівниками емітента: Кількість (шт.): -
Сума, сплачена за облігації 
(грн.): -

6. Кількість облігацій, що обліковуються на 
рахунку в цінних паперах емітента за 
результатами повернення внесків, 
унесених в оплату за облігації, усім 
особам, які зробили ці внески

----------------------------------------
-----------

7. Загальна сума повернутих внесків, 
унесених в оплату за облігації, усім 
особам, які зробили ці внески, грн.

----------------------------------------
-----------

Затверджено:
Загальними зборами учасників,
Голова зборів ТОВ «Інвест-Будресурс» __________ Перчак С.В.
Від емітента: Директор ТОВ «Інвест-Будресурс»__________ Хабін Р.Р.
Від Центрального депозитарію
Цінних паперів: ПАТ «НДУ» _________     

ПриВаТНЕ  
аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 

«УНІВЕрСаМ №16»
09025, Київська обл., Сквирський р-н, с. Безпечна,  

вул. Ордаша, 19
код ЄДРПОУ 02775969
(надалі — Товариство)

повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Приватного акціо-
нерного товариства «УНІВЕРСАМ №16» відбудуться 29 березня 2018 
року.

Місце проведення: 09025, Київська обл., Сквирський район, с. 
Безпечна, вул. Ордаша, буд. 19. 

Реєстрація акціонерів або їх представників буде проводитися з 10 год. 
30 хв. до 11 год. 00 хв. Для здійснення реєстрації необхідно мати пас-
порт (представникам акціонерів — паспорт та належним чином оформ-
лену довіреність). 

Початок зборів об 11 год. 00 хв.

Порядок денний:
1. Затвердження звіту Генерального директора ПрАТ «УНІВЕРСАМ 

№16» про результати фінансово- господарської діяльності Товариства 
за 2017 рік.

2. Затвердження звіту Наглядової ради ПрАТ «УНІВЕРСАМ №16» за 
2017 рік.

3. Затвердження звіту Ревізора ПрАТ «УНІВЕРСАМ №16» за 
2017 рік.

4. Затвердження фінансової звітності та балансу ПрАТ «УНІВЕРСАМ 
№16» за 2017 рік. 

5. Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «УНІВЕРСАМ №16» за 2017 рік.
6. Припинення повноважень чинних членів Наглядової ради 

ПрАТ «УНІВЕРСАМ №16». Обрання нових членів Наглядової ради 
Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з 
ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової 
ради.

7. Припинення повноважень Ревізора ПрАТ «УНІВЕРСАМ №16». 
Обрання нового Ревізора ПрАТ «УНІВЕРСАМ №16», затвердження 
умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання до-
говору з Ревізором.

8. Припинення повноважень Генерального директора ПрАТ «УНІ-
ВЕРСАМ №16». Призначення Генерального директора ПрАТ «УНІ-
ВЕРСАМ №16».

9. Зміна місцезнаходження ПрАТ «УНІВЕРСАМ №16».
Акціонери або їх представники можуть ознайомитися з докумен-

тами, пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою: 09025, 
Київська обл., Сквирський район, с. Безпечна, вул. Ордаша, 
буд. 19 за попереднім письмовим зверненням. Відповідальна особа 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Генеральний 
директор Товариства Коржук Ю.А.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах, складається 
станом на 21.03.2018 року

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

Найменування показника : Період звітний / попередній
Усього активів: 37959/38001
Основні засоби: 41/44
Довгострокові фінансові інвестиції: 15/15
Запаси: 2445/2445
Сумарна дебіторська заборгованість: 34802/34842
Грошові кошти та їх еквіваленти: 656/655
Нерозподілений прибуток: -27261/-27219
Власний капітал: -27029/-26987
Статутний капітал: 232/232
Довгострокові зобов'язання: 0/0
Поточні зобов'язання: 64988/64988
Чистий прибуток (збиток): 42/43
Середньорічна кількість акцій (шт.): 926800/926800
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.): 0/0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом 

періоду: 0/0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб): 1/1

Генеральний директор  Ю.А. Коржук



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №46, 6 березня 2018 р. 
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ПУБЛІЧНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО  
«КиЇВСЬКа ПОЛІГрафІЧНа фаБриКа «ЗОрЯ»

Повідомляємо, що річні загальні збори акціонерів Публічного ак-
ціонерного товариства «Київська поліграфічна фабрика «Зоря» (далі – 
Товариство) відбудуться 18 квітня 2018 року об 11-00 за місцезнахо-
дженням Товариства: 04074, м. Київ, вул. Лугова, 1-а, в приміщенні 
актового залу. Реєстрація акціонерів буде проводитись 18 квітня 2018 
року в тому ж приміщенні з 9-00 до 10-50. Перелік акціонерів, які мають 
право участі у загальних зборах буде складено станом на 24 годину 
12 квітня 2018 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування  
(проект поряду денного Загальних зборів акціонерів): 

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів То-
вариства та припинення їх повноважень. Проект рішення: Обрати Лі-
чильну комісію у складі: Зубрицька Наталія Анатоліївна, Дем’янчук 
Ольга Миколаївна, Кисіль Ольга Валеріївна. Повноваження лічильної 
комісії вважати припиненими після виконання покладених на неї 
обов’язків.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів товари-
ства. Проект рішення: Обрати головою загальних зборів Саленка Воло-
димира Юрійовича, секретарем загальних зборів – Михальченко Оксану 
Миколаївну. 

3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства. 
Проект рішення: Затвердити запропонований регламент роботи загаль-
них зборів акціонерів Товариства. Основна доповідь – до 20 хвилин; 
співдоповідь – до 15 хвилин; виступи в дебатах – до 5 хвилин; відповіді 
на запитання – до 3 хвилин. Голосування проводиться з використанням 
бюлетенів для голосування, отриманих при реєстрації. Голосування з 
питання порядку денного щодо обрання членів наглядової ради відбу-
вається шляхом кумулятивного голосування.

4. Розгляд звіту правління Товариства за 2017 рік та затвердження 
заходів за результатами його розгляду. Проект рішення: Затвердити звіт 
правління про результати фінансово-господарської діяльності Товари-
ства за 2017 рік. Діяльність правління у 2017 році визнати задовіль-
ною. 

5. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвер-
дження заходів за результатами його розгляду. Проект рішення: Затвер-
дити звіт наглядової ради за 2017 рік. Діяльність наглядової ради у 2017 
році визнати задовільною. 

6. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 
2017 рік. Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії 
за 2017 рік.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Проект рішен-
ня: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

8. Розподіл прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2017 році. 
Проект рішення: Прибуток, отриманий за результатами господарської 
діяльності Товариства у 2017 році використати для розвитку Товари-
ства.

9. Затвердження значних правочинів. Проект рішення: Затвердити 
значні правочини, що вчинені Товариством в період з 13.04.17 по 
13.04.18.

10. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства. 
Проект рішення: Змінити тип акціонерного товариства з публічного на 
приватне. У зв’язку зі зміною типу затвердити нове найменування Това-
риства – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКА ПОЛІГРА-
ФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ».

11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у 
новій редакції. Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства 
шляхом викладення його у новій редакції.

12. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства, а саме: до 
Положення про загальні збори акціонерів, Положення про наглядову 
раду, Положення про виконавчий орган, Положення про ревізійну комісію, 

шляхом викладення їх у новій редакції. Проект рішення: Внести зміни 
до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій ре-
дакції, а саме: затвердити Положення про загальні збори акціонерів, 
Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, По-
ложення про ревізійну комісію. 

13. Про попереднє схвалення значних правочинів. Проект рішення: 
Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів 
з купівлі-продажу, поставки рухомого або нерухомого майна, кредиту 
(займу), іпотеки, (застави), страхування, оренди майна та лізингу сукуп-
ною вартістю 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень, які будуть вчинені 
Товариством протягом року з дати проведення цих Загальних зборів. 
Уповноважити голову правління Товариства на укладення (підписання) 
значних правочинів від імені Товариства. Установити, що правочини з 
купівлі-продажу, іпотеки (застави) нерухомого майна, погоджуються з 
наглядовою радою Товариства.

14. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства. 
Проект рішення: Припинити повноваження чинного складу наглядової 
ради Товариства та перейти до кумулятивного голосування щодо ново-
го особового складу наглядової ради Товариства.

15. Обрання членів наглядової ради Товариства. (Кумулятивне голо-
сування).

16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових до-
говорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради 
Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами на-
глядової ради. Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових 
договорів з членами наглядової ради та контракту з головою наглядової 
ради Товариства. Встановити, що члени наглядової ради здійснюють 
свою діяльність на безоплатній основі, окрім голови наглядової ради, 
умови оплати праці якого визначено контрактом. Уповноважити голову 
правління Товариства на підписання від імені Товариства цивільно-
правових договорів та контракту, а також змін до них.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідом-
лення про проведення Загальних зборів, а саме на 22.02.18, загальна 
кількість акцій складає 48 195 штук простих акцій, з них кількість голо-
суючих акцій становить 44 698 штук.

Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів вносяться в пись-
мовій формі за місцезнаходженням Товариства відповідно до вимог 
законодавства. 

Ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийнят-
тя рішень з питань порядку денного, проводиться з 01 березня 2018 
року по 18 квітня 2018 року, у робочі дні, з 10-00 до 17-00, за місцезна-
ходженням Товариства: м. Київ, вул. Лугова, 1-а, корп. Е, каб. 218, 
відповідальна особа: голова правління Товариства Романюк Микола 
Васильович.

Проекти рішень щодо кожного з питань включених до проекту по-
рядку денного розміщені на веб-сайті Товариства за адресою: 
http://www.kpf-zorya.com.ua.

Для участі у загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати 
документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів – довіреність 
на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством, 
та документ, що посвідчує особу. 

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 учас-
ті та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи вида-
ється її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчи-
ми документами.

Телефони для довідок (044) 206-65-04.
Наглядова рада ПаТ «Київська поліграфічна фабрика «Зоря»

ПУБЛІЧНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО  
«КиЇВСЬКа ПОЛІГрафІЧНа фаБриКа «ЗОрЯ»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації про емітента 

i. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента
ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 

«ХМЕЛЬНицЬКий ОБЛаСНий ПиВЗаВОД»
2. Код за ЄДРПОУ : 05513922
3.Місцезнаходження: 29010, м.Хмельницький, Чорновола,24
4. Міжміський код, телефон та факс: (0382) 784237, 784230
5. Електронна поштова адреса: km_beer@emitent.km.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації : www.pat.khmelpyvo.com
7. Вид особливої інформації - Відомості про зміну власників акцій, 

яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного това-
риства (крім публічного акціонерного товариства)

ii.Текст Повідомлення: 
ПрАТ «Хмельпиво» на пiдставi зведеного облiкового реєстру, отримано-

го 03.03.2018р. вiд ПАТ «НДУ», стало вiдомо про змiну (збiльшення ) пакету 
акцiй у власностi фiзичної особи з 76,049284% до 78,028616% статутного 
капiталу, або з 79,387917% до 81,526232% загальної кiлькостi голосуючих 
акцiй.

iii. Підпис 
1.Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що 

вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
законодавства: 

2. Директор  Лисюк Олександр Олександрович  03.03.2018
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Повідомлення про виникнення особливоїі нформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента ПУБЛiЧНЕ аКцiОНЕрНЕ 
ТОВариСТВО «ЛЕГМаШ»

2. Код за ЄДРПОУ 14308256
3. Місцезнаходження 36000, Полтава, Шевченка,44
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0532610574, 0532229048

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

www.legmash.poltava.ua

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

ii. Текст повідомлення
Наглядовою радою ПАТ «Легмаш» (протокол №3 вiд 03.03.2018р.) 

03.03.2018р. прийнято рiшення про надання згоди на вчинення публiчним 
акцiонерним товариством «Легмаш» значного правочину, а саме на укла-
дення договору про отримання поворотної фiнансової допомоги вiд 
ТОВ «КIНГ СПЕЙС» у розмiрi 3 000 000,00 грн. Ринкова вартiсть майна або 
послуг, що є предметом правочину, – 3000 тис. грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi – 20359 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або по-
слуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi – 14,7 %.

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 Веклич Олексiй Володимирович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 05.03.2018
(дата)

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента 

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ФЕД"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

14315552

3. Місцезнаходження емітента 61023 м. Харкiв вул. Сумська, 
буд. 132

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(057)76-808-76 (057)760-16-
84

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

fed@ft.net.ua

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

http://fed.kh.ua/

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

Посадова особа Голова Наглядової ради Фадєєв Валерiй Андрiйович 
(паспорт: серiя МК №762462 виданий Московським РВ ХМУ УМВС 
України в Харкiвськiй областi, 05.03.1998р.) припинено повноваження 
28.02.2018р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол 
б/н вiд 28.02.2018р.) у зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень. 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0114% (1 шт.). Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, про-
тягом якого особа перебувала на посадi: з 24.03.2017р. 

Посадова особа Голова Наглядової ради Фадєєв Валерiй Андрiйович 
(паспорт: серiя МК №762462 виданий Московським РВ ХМУ УМВС 
України в Харкiвськiй областi, 05.03.1998р.) обрано на посаду 
28.02.2018р. рiшенням засiдання Наглядової ради (Протокол б/н вiд 
28.02.2018р.) з числа обраних загальними зборами членiв Наглядової 
ради, термiном на 1 рiк. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0,0114% (1 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-

чини не має. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: Голова На-
глядової ради ПАТ «ФЕД». 

Посадова особа Член Наглядової ради Жданов Олександр 
Андрiйович (паспорт: серiя МТ №438449 виданий Київським РВ у м. 
Харковi ГУ ДМС України в Харкiвськiй областi, 23.03.2016р.) припинено 
повноваження 28.02.2018р. на пiдставi рiшення загальних зборiв 
акцiонерiв (Протокол б/н вiд 28.02.2018р.) у зв'язку iз закiнченням стро-
ку дiї повноважень. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
1,5786% (138 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 
24.03.2017р. 

Посадова особа Член Наглядової ради Жданов Олександр 
Андрiйович (паспорт: серiя МТ № 438449 виданий Київським РВ у м. 
Харковi ГУ ДМС України в Харкiвськiй областi, 23.03.2016р.) обрано на 
посаду 28.02.2018р. рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (Протокол 
б/н вiд 28.02.2018р.) термiном на 1 рiк. Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 1,5786% (138 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав по-
сади: Член Наглядової ради ПАТ «ФЕД». 

Посадова особа Член Наглядової ради Тиндiк Володимир Тихоно-
вич (паспорт: серiя МК №617403 виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ 
УМВС України в Харкiвськiй областi, 11.11.1997р.) припинено повнова-
ження 28.02.2018р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв 
(Протокол б/н вiд 28.02.2018р.) у зв'язку iз закiнченням строку дiї повно-
важень. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0114% (1 
шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 24.03.2017р. 

Посадова особа Член Наглядової ради Тиндiк Володимир Тихоно-
вич (паспорт: серiя МК № 617403 виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ 
УМВС України в Харкiвськiй областi, 11.11.1997р.) обрано на посаду 
28.02.2018р. рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н вiд 
28.02.2018р.) термiном на 1 рiк. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0,0114% (1 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав поса-
ди: Член Наглядової ради ПАТ «ФЕД».

Голова правлiння ____________  Попов Вiктор Васильович

ПриВаТНЕ аКцiОНЕрНЕ ТОВариСТВО “фЕД”

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ФЕД"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

14315552

3. Місцезнаходження емітента 61023 м. Харкiв вул. Сумська, 
буд. 132

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(057)76-808-76 (057)760-16-84

5. Електронна поштова адреса емітента fed@ft.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації 

http://fed.kh.ua/

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття 
рішення про виплату дивіден-
дів

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФЕД» (код ЄДРПОУ 
14315552) повiдомляє, що черговими загальними зборами акцiонерiв, якi 
вiдбулись 28.02.2018 року було прийнято рiшення про виплату дивiдендiв 
акцiонерам за результатами роботи пiдприємства у 2017 роцi. Наглядовою 
радою ПрАТ «ФЕД» (Протокол № б/н вiд 28.02.2018р.) було визначено 
30.03.2018 року датою складання перелiку осiб, якi мають право на отри-
мання дивiдендiв. Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi, дорiвнює 
5000000,00 (П`ять мiльйонiв гривень 00 копiйок). Строк виплати дивiдендiв: 
з 01.04.2018 р. по 01.09.2018 р. Спосiб виплати дивiдендiв є їх виплата без-
посередньо акцiонерам. Дивiденди будуть виплачуватися всiєю сумою в 
повному обсязi. 

Голова правлiння ____________  Попов Вiктор Васильович

ПриВаТНЕ аКцiОНЕрНЕ ТОВариСТВО “фЕД”
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ФЕД"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

14315552

3. Місцезнаходження емітента 61023 м. Харкiв 
вул. Сумська, буд. 132

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(057)76-808-76 
(057)760-16-84

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

fed@ft.net.ua

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

http://fed.kh.ua/

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про прийняття 
рiшення про надання згоди 
на вчинення значних 
правочинiв

28.02.2018р. черговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ 
«ФЕД» було прийняте рiшення про надання згоди на вчинення зна-
чного правочину. 

Предметом правочину є укладення контракту мiж ПрАТ «ФЕД» та 
фiрмою «Альфлет Iнжинiринг» (Швейцарiя) на придбання обладнання 
на загальну суму 35 000 000,00 швейцарських франкiв, пiдписання до-
повнень, додаткiв та специфiкацiї.

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, ви-
значена вiдповiдно до законодавства становить 1 005 472 тис. грн. по 
курсу НБУ станом на 28.02.2018р.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi (станом на 31.12.2017р.) становить 1 003 976,0 тис. грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предме-
том правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках) становить 100,14901%

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 8742 шт. Кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 8683 шт. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» та «проти» прий-
няття рiшення: «за» - 8683 шт., «проти» - 0 шт.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочи-
ну не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом 
акцiонерного товариства: немає. 

Голова правлiння ____________ Попов Вiктор Васильович

ПриВаТНЕ аКцiОНЕрНЕ ТОВариСТВО “фЕД”
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ФЕД"
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента

14315552

3. Місцезнаходження емітента 61023 м. Харкiв 
вул. Сумська, буд. 132

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента

(057)76-808-76 (057)760-16-84

5. Електронна поштова адреса емітента fed@ft.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації

http://fed.kh.ua/

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну власників 
акцій яким належить 10 і 
більше відсотків простих акцій 
акціонерного товариства

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФЕД» (код ЄДРПОУ 
14315552) повідомляє, що на підставі реєстру власників іменних цінних па-
перів, складеного ПАТ «Національний депозитарій України» на облікову 
дату 22.02.2018р. та отриманого від депозитарію 28.02.2018р., стала відо-
ма інформація про зміну власників акцій, яким належить 95 і більше відсот-
ків простих акцій акціонерного товариства, а саме: власник акцій – Попов 
Віктор Васильович, кількість акцій якого в загальній кількості акцій до на-

буття права власності на такий пакет становила 7580 шт., що дорівнює 
86,7078 % та розмір частки акцій в загальній кількості голосуючих акцій 
становив 7580 шт., що дорівнює 86,7078%. Після набуття права власності 
розмір пакету акцій становить 8485 шт., що дорівнює 97,0602 % від загаль-
ної кількості акцій; розмір частки акцій в загальній кількості голосуючих ак-
цій становить 8485 акцій, що дорівнює 97,0602 % (згідно реєстру, дата 
складання якого 23.02.2018р.). Емітент не володіє інформацією щодо най-
вищої ціни придбання акцій протягом 12 місяців, що передували дню на-
буття такого пакета акцій включно з днем набуття, та про дату набуття та-
кого пакета, так як інформація надійшла від ПАТ «Національний 
депозитарій України».

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФЕД» (код ЄДРПОУ 
14315552) повідомляє, що на підставі реєстру власників іменних цінних па-
перів, складеного ПАТ «Національний депозитарій України» на облікову 
дату 22.02.2018р. та отриманого від депозитарію 28.02.2018р., стала відо-
ма інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсо-
тків голосуючих акцій, а саме: власник акцій - фізична особа, що володів 
пакетом акцій в розмірі 1043 шт. що дорівнює 11,9309 % в загальній кількос-
ті акцій Товариства та 11,9309 % до загальної кількості голосуючих акцій 
Товариства зменшив за рахунок продажу свій пакет акцій, в результаті 
чого, пакет акцій складає 138 шт. що дорівнює 1,5786 % в загальній кількос-
ті акцій Товариства та 1,5786 % до загальної кількості голосуючих акцій 
Товариства (згідно реєстру, дата складання якого 23.02.2018р.). У полі 
«дата обліку» не проставлено дату, оскільки емітенту не відома дата пере-
ходу прав власності на цінні папери.

Голова правлiння ____________  Попов Вiктор Васильович

ПриВаТНЕ аКцiОНЕрНЕ ТОВариСТВО “фЕД”
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПрО СКЛиКаННЯ рІЧНиХ ЗаГаЛЬНиХ ЗБОрІВ 
ПраТ «Будінвест-9»

Приватне акціонерне товариство «Будінвест-9» (надалі 
ПрАТ «Будінвест-9» (надалі – Товариство), місцезнаходження 02090, м. Київ, 
вул. Сновська , буд.20) повідомляє про проведення річних загальних збо-
рів акціонерів Товариства, які відбудуться 10 квітня 2018 року, початок об 
15:00 годині за адресою: 02090, м. Київ, вул. Сновська, буд. 20 (адміні-
стративний корпус) третій поверх, офіс № 2. Реєстрація акціонерів та їх 
представників для участі у загальних зборах акціонерів Товариства відбу-
деться удень та за місцем проведення зборів з 14-00 год. до 14-45 годин. 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах: на 24.00 год. 03 квітня 2018 року.

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

1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товари-
ства та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Проект рішен-
ня: 1.1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства 
в наступному складі: Сергієнко Олена Дмитрівна, Чеверікін Сергій Михай-
лович. 1.2. Строк повноважень обраної лічильної комісії встановити до 
моменту оголошення про закінчення Загальних зборів.

2. Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів То-
вариства. Проект рішення: 2.1. Обрати Головою Загальних зборів Товари-
ства - Кудіна Ігоря Вікторовича. 2.2. Обрати Секретарем Загальних 
зборів Товариства – Сергієнка Миколу Михайловича. 

3. Про затвердження регламенту проведення зборів, порядку та форми 
голосування на зборах. Проект рішення: 3.1 Затвердити наступний по-
рядок проведення (регламент) розгляду кожного питання порядку денно-
го чергових Загальних зборів:- доповіді по кожному питанню порядку 
денного – до 10 хвилин; - запит та пропозиції до 5 хвилин;- на всі відповіді 
на запитання до 5 хвилин 3.2. Голосування з питань порядку денного За-
гальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для 
голосування, форма і текст яких були затверджені Рішенням Наглядової 
ради, та які були видані учасникам чергових Загальних зборів для голо-
сування. 3.3. Після закінчення голосування з питань порядку денного акціо-
нер (представник акціонера) зобов’язаний здати лічильній комісії свій 
бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує 
голоси, складає протокол про підсумки голосування та оголошує резуль-
тати голосування.

4. Розгляд та затвердження звіту виконавчого органу (в.о. Директора) 
про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. 
Затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту виконавчого органу (Директора). Проект рі-
шення: 4.1. Звіт в.о. директора Товариства про результати діяльності 
Товариства в 2017 році затвердити. 4.2. Заходів за результатами роз-
гляду звіту в.о. директора не здійснювати. 4.3. Роботу в.о. директора 
Товариства в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає 
меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих 
документів.

5. Розгляд та затвердження звіту і висновку Ревізора Товариства про 
результати діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Ревізора. Проект рішення: 5.1. Звіт і висновок 
Ревізора Товариства за 2017 рік затвердити. 5.2. Роботу Ревізора Това-
риства в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті 
та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих до-
кументів.

6. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за під-
сумками 2017 року. Затвердження заходів за результатами його розгляду та 
прийняття рішення за результатами розгляду звіту. Проект рішення: 6.1. 
Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвердити. 6.2. Заходів за 
результатами розгляду звіту Наглядової ради не здійснювати.. 6.3. Ро-
боту Наглядової ради в 2017 році визнати задовільною та такою, що 
відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його 
установчих документів.

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік. Проект 
рішення: 7.1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017рік. 

8. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2017 рік. Затвердження 
розміру річних дивідендів. Проект рішення: 8.1. Затвердити прибуток у 
розмірі 32 183,10 грн. (тридцять дві тисячі сто вісімдесят три гривні 
10 коп.), отриманий Товариством за 2017 рік.8.2. Затвердити наступний 
порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством за 2017 рік: при-
буток за 2017 рік направити на покриття збитків минулих років.8.3. Ди-
віденди не нараховувати та не виплачувати.

9. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, ринкова 
вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 від-
сотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності 
товариства за 2017 рік, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш 
як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру 
правочинів та їх граничної сукупної вартості. Про уповноваження В.О. Ди-

ректора на укладання та підписання таких правочинів. Проект рішення: 
9.1.Попередньо схвалити вчинення Товариством в період з 10.04.2018 р. 
до 10.04.2019 р.(включно) значних правочинів предметом яких є: купівля-
продаж майна, та оплата послуг для ремонту покрівлі з утепленням 
гранична вартість становить 200 000 грн., та обладнання опалювальної 
для автономного опалення будівлі гранична вартість становить 
180 000 грн.; одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошо-
вих зобов’язань) для фінансування ремонту покрівлі з утепленням та 
обладнання опалювальної, передача майна в заставу та/або укладення 
інших договорів забезпечення виконання зобов’язань Товариства – гранич-
на вартість становить 380 000 грн. 9.2. Надати Наглядовій раді това-
риства повноваження без отримання додаткового рішення загальних 
зборів акціонерів: погоджувати умови попередньо схвалених загальними 
зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та до-
повненнями, які будуть укладатися в період з 10.04.2018 р. по 10.04.2019 
р. включно. Погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Това-
риства, яке підлягає передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо. 9.3. 
Уповноважити В.О. директора Товариства: провести тендери з метою 
визначення виконавця робіт (послуг) по ремонту покрівлі з утепленням, 
та обладнання опалювальної для автономного опалення будівлі; визна-
чити кредитну організацію (банк, кредитну спілку, партнера) для отри-
мання кредиту; після погодження з наглядовою радою Товариства підпи-
сати необхідні договори на поставку й монтаж обладнання, виконання 
послуг ремонту та кредитні договори.

ОСНОВНІ ПОКаЗНиКи фІНаНСОВО-ГОСПОДарСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
(тис.грн.).

Найменування показника / період звітний/ попередній. Усього активів 
177,3 / 209,.9. Основні засоби 165,5 / 151,0. Довгострокові фінансові інвес-
тиції - / -. Запаси - / -. Сумарна дебіторська заборгованість 105,1 / 152,6. 
Грошові кошти та їх еквіваленти 63,7 / 19,9. Нерозподілений прибуток 19,6 
/ 12,9. Власний капітал - / -. Статутний капітал 373,9 / 373,9. Довгострокові 
зобов’язання - / -. Поточні зобов’язання 25,8 / 101,1. Чистий прибуток (збиток) 
32,2 / 31,0. Середньорічна кількість акцій (шт.) 373852 / 373852. Кількість 
власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - / -. Загальна сума коштів, 
витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - / -. Чисельність пра-
цівників на кінець періоду ( осіб) 3 / 4. 

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону 
України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі 
права можуть використовуватися: - ознайомитися з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання 
повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів); - озна-
йомитися 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, включе-
них до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного за-
гальних зборів; - вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту 
порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Збо-
рів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізні-
ше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів); - отримати повідомлення про 
зміни у порядку денному зборів (повідомлення направляється Товариством 
акціонерам не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів); - оскаржи-
ти рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту 
порядку денного.

Кожний акціонер має право отримувати інформацію і документи необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Від дати наді-
слання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведен-
ня загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість 
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного. Порядок ознайомлення з матеріалами та документами 
щодо питань порядку денного зборів: з матеріалами та проектами доку-
ментів можна ознайомитись в день та за місцем проведення зборів, а також 
в період з дати надіслання повідомлень про проведення зборів по 
09.04.2018 р. у робочі дні в час з 10-00 по 14-00 за адресою 02090 м. Київ, 
вул. Сновська, буд. 20 (адміністративний корпус) третій поверх, офіс №2 
звернувшись із заявою складеною у довільній формі. Особа відповідальна 
за ознайомлення акціонерів з матеріалами – В.О. Директора Ліпінська 
Раїса Григорівна. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інфор-
мація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного: http://01269626.smida.gov.ua/. Телефон для довідок (044) 
559-55-74.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного зборів Товариства, а також щодо нових канди-
датів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати 
кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 
20 днів до дати проведення зборів Товариства, а щодо кандидатів до скла-
ду органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загаль-
них зборів. Пропозиція до проекту порядку денного зборів подається на ім'я 
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Товариства за адресою за адресою: 02090 м. Київ, вул. Сновська, буд. 20, 
в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який 
її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропо-
зиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції щодо включення нових 
питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень 
з цих питань.

Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціо-
нера або уповноваженого представника; довіреність на право участі в 
зборах для уповноважених представників акціонерів, оформлену відповідно 
до чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на 
зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, 
порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти 
якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних 

зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням 
щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, 
представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на 
свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голо-
сування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має 
право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на зборах. 
Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах 
не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав 
довіреність, замість свого представника.

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання 
переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних 
зборів: за станом на 28.02.2018 р. загальна кількість простих акцій становить 
373 852 штук, кількість голосуючих акцій становить 150 998 штук.

Шановний акціонер!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ХАРТРОН"
(код за ЄДРПОУ 14313062, місцезнаходження: 61070, м. Харків, вул.

Академіка Проскури, 1) повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів від-
будуться 11 квітня 2018 року о 12-00 у приміщенні Публічного акці-
онерного товариства "ХАРТРОН" за адресою: м. Харків, вул. Академі-
ка Проскури, 1, адміністративний корпус, 3 поверх, кімната 301 (зал
засідань)

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись 11 квітня
2018 року. Початок реєстрації о 10-00, закінчення реєстрації об  11-30 за
місцем проведення зборів. 

Для реєстрації та участі у загальних зборах учасникам зборів необхід-
но мати документ, який ідентифікує особу акціонера/його представника
(паспорт або інший документ, що посвідчує особу); представникам акціоне-
рів (фізичних та юридичних осіб) - також додатково документи, що підтвер-
джують повноваження представника на участь у загальних зборах, у тому
числі довіреність на право участі та голосування, оформлені згідно з вимо-
гами чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах  - 04 квітня 2018 року. Перелік акціонерів, які мають право
на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три ро-
бочих дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавс-
твом про депозитарну систему України.*

Проект порядку денного:
1. Обрання складу лічильної комісії.  
2. Прийняття рішень з питань  проведення річних загальних зборів ак-

ціонерів ПАТ "ХАРТРОН" (затвердження регламенту).
3. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ "ХАРТРОН" про роботу за 2017

рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ "ХАРТРОН" за
2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комі-
сії.

5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за ре-
зультатами його розгляду.

6. Затвердження річного звіту ПАТ "ХАРТРОН" за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку ПАТ "ХАРТРОН" за підсумками роботи у 2017 ро-

ці, затвердження розміру річних дивідендів та затвердження планових нор-
мативів розподілу прибутку ПАТ "ХАРТРОН"  на 2018 рік.  

8. Прийняття рішення про припинення повноважень  членів Наглядової
ради ПАТ "ХАРТРОН".

9. Обрання членів Наглядової ради ПАТ "ХАРТРОН".
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Нагля-

дової ради та уповноваженої особи для підписання цих договорів.
11. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ "ХАРТРОН" на 2018

рік.
12. Про вчинення значних правочинів та правочинів з заінтересованіс-

тю ПАТ "ХАРТРОН" у 2018 році.
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до

проекту порядку денного розміщена на веб-сайті ПАТ "ХАРТРОН" за адре-
сою www.hartron.com.ua.

На дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про
проведення загальних зборів, наданого ПАТ "НДУ" станом на 19 лютого
2018 року, загальна кількість акцій складає 85 470 280 штук простих імен-
них акцій, з них кількість голосуючих акцій  № 75 151 461 штук.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного загальних зборів акціонерів, за запитом можна ознайомитися від

дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати
проведення загальних зборів у робочі дні з 8-30 до 17-00 (обідня перерва
з 13-00 до 13-40) за адресою: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, кімна-
та 101, ПАТ "ХАРТРОН" та в день проведення зборів за місцем проведен-
ня зборів з початку реєстрації. Відповідальна особа корпоративний секре-
тар Черкасова Вікторія Геннадіївна, тел.: (057) 315-21-98.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а
також щодо нових кандидатів до складу наглядової ради, кількість яких не
може перевищувати 7 осіб.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного
товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (най-
менування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належ-
них йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а та-
кож кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропо-
нується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення за-
гальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу ор-
ганів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних
зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку ден-
ного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції
щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають
містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником
акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду
члена наглядової ради - незалежного директора.

Підсумки голосування на загальних зборах 11.04.2018 р. будуть опри-
люднені на веб-сайті ПАТ "ХАРТРОН" www.hartron.com.ua. 

*Під час реєстрації акціонерів звіряються дані документа, що ідентифі-
кує особу акціонера, з даними акціонера в переліку акціонерів, які мають
право на участь у загальних зборах. У разі невідповідності даних, акціоне-
ру необхідно звернутись до депозитарної установи, у якій на ім'я акціоне-
ра відкрито рахунок у цінних паперах, для внесення змін до анкети рахун-
ку акціонера. Довідки за тел. (057) 315-21-98. (Вносити зміни до переліку
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного то-
вариства, після його складення заборонено ст.34 Закону України "Про ак-
ціонерні товариства").

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

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

Правління ПАТ "ХАРТРОН"

Найменування показника
Період

Звітний
2017**

Попередній
2016

Усього активів 639328 623686
Основні засоби (за залишковою вартістю) 63632 47905
Запаси 234612 242191
Сумарна дебіторська заборгованість 77741 91340
Гроші та їх еквіваленти 122764 106247
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 67808 60619
Власний капітал 290412 274487
Статутний капітал 21368 21368
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 141704 126757
Поточні зобов'язання і забезпечення 207212 222442
Чистий прибуток (збиток) 8923 6987
Середньорічна кількість акцій (шт.) 85470280 85470280
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн) 0,104 0,082

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Шановний акціонер!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ХАРТРОН"
(код за ЄДРПОУ 14313062, місцезнаходження: 61070, м. Харків, вул.

Академіка Проскури, 1) повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів від-
будуться 11 квітня 2018 року о 12-00 у приміщенні Публічного акці-
онерного товариства "ХАРТРОН" за адресою: м. Харків, вул. Академі-
ка Проскури, 1, адміністративний корпус, 3 поверх, кімната 301 (зал
засідань)

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись 11 квітня
2018 року. Початок реєстрації о 10-00, закінчення реєстрації об  11-30 за
місцем проведення зборів. 

Для реєстрації та участі у загальних зборах учасникам зборів необхід-
но мати документ, який ідентифікує особу акціонера/його представника
(паспорт або інший документ, що посвідчує особу); представникам акціоне-
рів (фізичних та юридичних осіб) - також додатково документи, що підтвер-
джують повноваження представника на участь у загальних зборах, у тому
числі довіреність на право участі та голосування, оформлені згідно з вимо-
гами чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах  - 04 квітня 2018 року. Перелік акціонерів, які мають право
на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три ро-
бочих дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавс-
твом про депозитарну систему України.*

Проект порядку денного:
1. Обрання складу лічильної комісії.  
2. Прийняття рішень з питань  проведення річних загальних зборів ак-

ціонерів ПАТ "ХАРТРОН" (затвердження регламенту).
3. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ "ХАРТРОН" про роботу за 2017

рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ "ХАРТРОН" за
2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комі-
сії.

5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за ре-
зультатами його розгляду.

6. Затвердження річного звіту ПАТ "ХАРТРОН" за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку ПАТ "ХАРТРОН" за підсумками роботи у 2017 ро-

ці, затвердження розміру річних дивідендів та затвердження планових нор-
мативів розподілу прибутку ПАТ "ХАРТРОН"  на 2018 рік.  

8. Прийняття рішення про припинення повноважень  членів Наглядової
ради ПАТ "ХАРТРОН".

9. Обрання членів Наглядової ради ПАТ "ХАРТРОН".
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Нагля-

дової ради та уповноваженої особи для підписання цих договорів.
11. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ "ХАРТРОН" на 2018

рік.
12. Про вчинення значних правочинів та правочинів з заінтересованіс-

тю ПАТ "ХАРТРОН" у 2018 році.
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до

проекту порядку денного розміщена на веб-сайті ПАТ "ХАРТРОН" за адре-
сою www.hartron.com.ua.

На дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про
проведення загальних зборів, наданого ПАТ "НДУ" станом на 19 лютого
2018 року, загальна кількість акцій складає 85 470 280 штук простих імен-
них акцій, з них кількість голосуючих акцій  № 75 151 461 штук.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного загальних зборів акціонерів, за запитом можна ознайомитися від

дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати
проведення загальних зборів у робочі дні з 8-30 до 17-00 (обідня перерва
з 13-00 до 13-40) за адресою: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, кімна-
та 101, ПАТ "ХАРТРОН" та в день проведення зборів за місцем проведен-
ня зборів з початку реєстрації. Відповідальна особа корпоративний секре-
тар Черкасова Вікторія Геннадіївна, тел.: (057) 315-21-98.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а
також щодо нових кандидатів до складу наглядової ради, кількість яких не
може перевищувати 7 осіб.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного
товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (най-
менування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належ-
них йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а та-
кож кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропо-
нується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення за-
гальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу ор-
ганів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних
зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку ден-
ного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції
щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають
містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником
акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду
члена наглядової ради - незалежного директора.

Підсумки голосування на загальних зборах 11.04.2018 р. будуть опри-
люднені на веб-сайті ПАТ "ХАРТРОН" www.hartron.com.ua. 

*Під час реєстрації акціонерів звіряються дані документа, що ідентифі-
кує особу акціонера, з даними акціонера в переліку акціонерів, які мають
право на участь у загальних зборах. У разі невідповідності даних, акціоне-
ру необхідно звернутись до депозитарної установи, у якій на ім'я акціоне-
ра відкрито рахунок у цінних паперах, для внесення змін до анкети рахун-
ку акціонера. Довідки за тел. (057) 315-21-98. (Вносити зміни до переліку
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного то-
вариства, після його складення заборонено ст.34 Закону України "Про ак-
ціонерні товариства").

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

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

Правління ПАТ "ХАРТРОН"

Найменування показника
Період

Звітний
2017**

Попередній
2016

Усього активів 639328 623686
Основні засоби (за залишковою вартістю) 63632 47905
Запаси 234612 242191
Сумарна дебіторська заборгованість 77741 91340
Гроші та їх еквіваленти 122764 106247
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 67808 60619
Власний капітал 290412 274487
Статутний капітал 21368 21368
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 141704 126757
Поточні зобов'язання і забезпечення 207212 222442
Чистий прибуток (збиток) 8923 6987
Середньорічна кількість акцій (шт.) 85470280 85470280
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн) 0,104 0,082

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "РIВНЕДЕРЕВ"

2. Код за ЄДРПОУ: 04949037
3. Місцезнаходження: 33009, м.Рiвне, Робiтничий провулок, 6
4. Міжміський код, телефон та факс: (0362)61-99-12 (0362)61-99-12
5. Електронна поштова адреса: rivederev@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.rivnederev.pat.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
01.03.2018 року ПрАТ "Рiвнедерев" отримало вiд ПАТ "Нацiональний

депозитарiй України" перелiк акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове
повiдомлення про проведення загальних зборiв ПрАТ "Рiвнедерев". Згiд-
но з даними перелiку вiдбулися змiни власникiв акцiй, яким належить 10 i
бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй а саме:

- Розмiр частки акцiонера, "фiзичної особи" в загальнiй кiлькостi акцiй
до змiн становив 21,230 %, пiсля змiн зменшився та становить 1,189 %.
До змiн розмiр частки акцiонера "фiзичної особи" в загальнiй кiлькостi го-
лосуючих акцiй становив 42,873 %, пiсля змiн зменшився та становить
2,402 %;

- Розмiр частки акцiонера, "фiзичної особи" в загальнiй кiлькостi акцiй
до змiн становив 11,699 %, пiсля змiн збiльшився та становить 21,720 %.
До змiн розмiр частки акцiонера "фiзичної особи" в загальнiй кiлькостi го-
лосуючих акцiй становив 23,627 %, пiсля змiн збiльшився та становить
43,862 %;

- Розмiр частки акцiонера, "фiзичної особи" в загальнiй кiлькостi акцiй
до змiн становив 11,295 %, пiсля змiн збiльшився та становить 21,315 %.
До змiн розмiр частки акцiонера "фiзичної особи" в загальнiй кiлькостi го-
лосуючих акцiй становив 22,809 %, пiсля змiн збiльшився та становить
43,045 %.

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

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

2. Директор Білоус Володимир Іванович 05.03.2018 року.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

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

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"

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

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

про надання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. Текст повідомлення.  

Спостережною радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi -
Банк) 03.03.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а
саме на участь Банку 03.03.2018 в проведеннi операцiї з розмiщення
депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт № 64
на суму 90 000 тис. грн.  Ринкова вартiсть майна або послуг, що є пред-
метом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить:
90 000 тис. грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фi-
нансової звiтностi (станом на 31.12.2017) становить 507 657 тис. грн.,
яка може бути скоригована за результатами аудиторського висновку.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнан-
сової звiтностi (у вiдсотках) складає 17,73%.

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

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

2.Найменування посади 
Голова Правління 

Петренко О.Ф.  
05.03.2018

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ВАЖПРОМЕЛЕКТРОПРОЕКТ",

код за ЄДРПОУ 01413359, місцезнаходження 61072, м. Харкiв, пр.
Науки, 56, тел./факс (057) 340-24-19, 719-59-37, e-mail adm@tpep.khar-
kov.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет - tpep.kharkov.ua/abo-
ut_RIE.html.

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента
Повноваження Члена правлiння-Заступника Голови правлiння Хар-

ченка Дмитра Валерiйовича припиняються з 01.04.2018 у зв' язку з зат-
вердженням нового складу правлiння. Особа перебувала на посадi з
31.03.2015. Повноваження Члена Правлiння Крутова Олександра Федо-
ровича припиняються з 01.04.2018 у зв'язку з затвердженням нового
складу правлiння. Особа перебувала на посадi з 31.03.2015. Члену
правлiння-Заступнику Голови правління Величко Наталiї Iванiвнi подов-
жено повноваження з 01.04.2018 на 3 роки згідно статуту, останнi 5 ро-
кiв обiймала посаду головного бухгалтера. Члену Правлiння-Першому
заступнику голови правлiння Приходько Валерiю Федоровичу подовже-
но повноваження з 01.04.2018 на 3 роки згідно статуту, останнi 5 рокiв
обiймав посаду головного iнженера. Член Правлiння Чернов Андрiй Ми-
колайович призначено з 01.04.2018 на 3 роки згідно статуту у зв' язку з
затвердженням нового складу правлiння, останнi 5 рокiв обіймав поса-
ди - економіста 2 категорії, економіста 1 категорії, провiдного економiс-
та. Член Правлiння Пухальський Олександр Онисимович призначено з
01.04.2018 на 3 роки згідно статуту у зв' язку з затвердженням нового
складу правлiння, останнi 5 рокiв обiймав посаду юрисконсульт. Зазна-
чені особи не надали згоди на розкриття паспортних даних, акцiями То-
вариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадо-
вi злочини не мають. Дата вчинення дiї 28.02.2018. Змiни вiдбулися вiд-
повiдно до Рiшення № 2 вiд 28.02.2018 прийнятого УДК "Укрмонтаж-
спецбуд", єдиним акцiонером ПАТ "Важпромелектропроект". 

Виконуючий обов'язки голови правлiння-директор Соколовсь-
кий О.С. підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідом-
ленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавс-
твом.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦI-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СКАЙ БАНК"

2. Код за ЄДРПОУ: 09620081
3. Місцезнаходження: 01054, м. Київ, вул.Гончара Олеся, б.76/2 
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 706-31-01 (057) 706-31-01
5. Електронна поштова адреса: nkisil@sky.bank
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.region-bank.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
II. Текст повідомлення

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СКАЙ БАНК" (надалi - Банк)
повiдомляє про призначення Порхуна Андрiя Володимировича на посаду
члена Правлiння Банку вiдповiдно до рiшення Спостережної ради Банку
вiд 02.03.2018 р., Протокол № 14, з 02 березня 2018 року. Порхун А.В. має
достатний досвiд роботи в банкiвських установах необхiдний для належ-
ного виконання посадових обов'язкiв керiвника Банку, вiдповiдає квалiфi-
кацiйним вимогам дiлової репутацiї та професiйної придатностi керiвникiв
банкiв згiдно законодавства України та нормативно-правових актiв Нацi-
онального банку України. Часткою в статутному капiталi Банку не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Термiн
обрання невизначений. Iншi посади, якi обiймала особа протягом остан-
нiх п'яти рокiв своєї дiяльностi: заступник начальника вiддiлу фiнансово-
го монiторингу, начальник вiддiлу фiнансового монiторингу, начальник Ко-
рольовського вiддiлення, начальник вiддiлу обслуговування фiзичних
осiб, начальник сектору обслуговування фiзичних осiб ПАТ "БТА Банк",
начальник вiддiлу фiнансового монiторингу, начальник вiддiлу комплаєнс-
контролю ПАТ "Комерцiйний Iндустрiальний Банк", начальник управлiння
фiнансового монiторингу, радник Голови Правлiння ПАТ "СКАЙ БАНК".
Згоду на розкриття паспортних даних особою не надано.

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   
Сєрьогiн Костянтин Вiкторович 03.03.2018 р.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №46, 6 березня 2018 р. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО "ХАРКІВЕЛЕКТРО"; код за ЄДРПОУ:
05404707; місцезнаходження: 62495, Харківська обл.., Харківський р-н,
смт.Васищеве, вул.Промислова,11; тел./факс: (057) 749-11-53; е-mail: la-
wyer@leo2007.com.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет: http://of-
sko.com.ua.

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента
Генеральному директору Колiсник Миколi Пилиповичу подовжено пов-

новаження (призначено) з 02.03.2018 на 3 роки згiдно Статуту у звязку iз
закiнченням строку дiї контракту. Дата вчинення дiї 02.03.2018. Особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних, акцiями товариства не во-
лодiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Останнi 5 рокiв обiймав посади директора, генерального директора. Рi-
шення прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол засiдання вiд
02.03.2018). Генеральний директор Колiсник М.П. підтверджує досто-
вірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона не-
се відповідальність згідно з законодавством.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації емітента 

ПАСТ "НАДІЯ"
Повне найменування емітента - Публічне акціонерне сільськогоспо-

дарське товариство "Надія". Код за ЄДРПОУ: 03756690. Місцезнаходжен-
ня: 27613, Кіровоградська область, Кіровоградський район, с.Велика Се-
веринка, пров.Тепличний,1. Міжміський код, телефон та факс: 0522-
312132. Електронна поштова адреса: past_nadiya@emitent.net.ua. Адреса
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом
для розкриття інформації: 03756690.smida.gov.ua. Вид особливої інфор-
мації: відомості про зміну власників акцій, яким належать 10 і більше
відсотків голосуючих акцій.

Текст повідомлення:
01.03.2018 року ПАCТ "Надія" з інформації, отриманої від депозитарія,

стало відомо наступне:
Розмір частки в загальній кількості голосуючих акцій юридичної особи

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Аграрна компанія "Формула-
Агро", код ЄДРПОУ 37628132, місцезнаходження: 27613, Кіровоградська
область, Кіровоградський район, с.Велика Северинка, пров.Тепличний,1,
збільшився з 98,047673% до 98,057814%. Розмір частки в загальній кіль-
кості акцій збільшився з 8638 (75,113%) до 8684 (75,513% від загальної
кількості акцій) простих іменних акцій.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством України Директор Салов Сергій Віталійович.

ПРАТ "ХАРДІПРОТРАНС",
код 01388452, м.Харків, вул.Різдвяна, 29-Б, повідомляє:
Після втрати в мережі інтернет сторінки http://www.khgt.com.ua/in-

dex.php/khgtinfo/ було створено новий веб-сайту http://khargiprot-
rans.com, де інформація для акціонерів розміщена на сторінці
http://khargiprotrans.com/?cat=4.   

Директор А.В.Венгер.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КОСТОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ"

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних

паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які
не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів,

крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (зак-
рите) розміщення цінних паперів

за 2017 рік

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІ-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "ВИРОБНИЧО-
ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕНЕРГО-
ЧОРМЕТ"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00192494
3. Місцезнаходження: 61072, м. Харків, пр.-т Науки, 58
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 340-44-17, 340-44-40
5. Електронна поштова адреса:  info@uechm.com; Schegoleva-

OA@uechm.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://www.uechm.com
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій,

яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного то-
вариства

ІІ. Текст повідомлення
В зв'язку з отриманням переліку акцiонерiв, яким надсилається пись-

мове повідомлення про проведення загальних зборів Емітента вiд ПАТ
"Національний депозитарій України"", Емітенту 02.03.2018 р. стало ві-
домо, що у системі реєстру відбулися зміни щодо власників акцій, яким
належить 10 i більше вiдсоткiв простих акцій Емітента а саме:

- пакет акцій власника простих акцій "фізичної особи", що становив
789300шт. акцій (30.415153 % статутного капіталу товариства) змен-
шився i становить 0 шт. акцій ( 0,0% статутного капіталу товариства).

- пакет акцій власника простих акцій "фізичної особи", що становив
0 шт. акцій ( 0 % статутного капіталу товариства) збільшився i становить
789300шт. акцій ( 30.415153% статутного капіталу товариства).

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

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

Голова правління - Генеральний директор 
В.В.ЗАЙЦЕВ

1. Повне найменування емі-
тента, код за ЄДРПОУ, місцез-
находження, міжміський код
та телефон емітента

Приватне акціонерне товариство "Косто-
пільський завод скловиробів" , код за
ЄДРПОУ - 30923971; Україна, 35000,
Рiвненська область, Костопільський рай-
он, м. Костопіль, вул. Дерев'яна, буд.7,
(03657) 2-10-90

2. Дата розкриття повного тек-
сту річної інформації у загаль-
нодоступній інформаційній ба-
зі даних Комісії

05.03.2018 року

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

Kostopilglass.com

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394
(044) 4983816
(044) 4983815
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"К-АВТОТРАНС"

(далі - Товариство) код ЄДРПОУ 03117369 місцезнаходження якого:
25015, Кіровоградська область, місто Кропивницький, шосе Олександрійс-
ьке, будинок 1, повідомляє про проведення річних загальних зборів акці-
онерів, які відбудуться 11 квітня 2018 року об 11:00 год. за адресою міс-
цезнаходження Товариства 25015, Кіровоградська область, місто Кро-
пивницький, шосе Олександрійське, будинок 1, в приміщенні залу
підвищеної комфортності на першому поверсі Кропивницького авто-
вокзалу № 1, кімната №1 (надалі Збори). Реєстрація акціонерів (пред-
ставників акціонерів) буде здійснюватися "11" квітня 2018 року з 10:20 год.
до 10:50 год. за місцем проведення Зборів. За даними Переліку акціоне-
рів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення за-
гальних зборів акціонерного товариства, складеного ПАТ "НДУ" станом на
13.02.2018 року загальна кількість простих іменних акцій Товариства скла-
дає 31558000 шт., в тому числі голосуючих - 30928975 шт. Дата складання
Переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: "04" квітня 2018
року.

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

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

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

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

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

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

7. Про відміну положення про наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "К-АВТОТРАНС".

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 су-
купної граничної вартості, надання повноважень на визначення доцільнос-
ті їх укладання та погодження істотних умов, визначення особи, якій будуть
надані повноваження на їх укладення та підписання.

Адреса веб-сайту, на якому розміщене повідомлення про проведення
загальних зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного, та інша інформація передбачена законодавс-
твом України: http://03117369.smida.gov.uа/. Від дати надіслання цього по-
відомлення до дати проведення Зборів акціонери мають право ознайоми-
тись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту
порядку денного (порядку денного), з проектом (проектами) рішення з пи-
тань проекту порядку денного (порядку денного), за місцезнаходженням
Товариства за адресою: 25015, Кіровоградська область, місто Кропив-
ницький, шосе Олександрійське, будинок 1, в економічному відділі розта-
шованому на першому поверсі Кропивницького автовокзалу №1 (кімната
№2) у робочі дні у робочий час, а в день проведення загальних зборів - та-
кож у місці їх проведення, або/та надсилати на адресу місцезнаходження
Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту по-
рядку денного Зборів та порядку денного Зборів. Посадовою особою, від-
повідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є член
наглядової ради Товариства Шестак Ірина Іванівна. 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 піз-
ніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів - письмові пропозиції щодо
нових кандидатів до складу наглядової ради Товариства, кількість яких не
може перевищувати її кількісного складу. Пропозиції акціонерів подаються
лише в письмовій формі та обов'язково мають містити всю інформацію,
яка визначена законодавством України та статутом Товариства, а пропо-
зиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного обов'яз-
ково повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції
подаються (надсилаються) Товариству на адресу місцезнаходження
25015, Кіровоградська область, місто Кропивницький, шосе Олександрійс-
ьке, будинок 1. Відмову про включення пропозицій до проекту порядку

денного акціонер має право оскаржити в судовому порядку.
При реєстрації для участі у Зборах акціонеру (представнику акціонера):
1. Для встановлення особистості та дієздатності необхідно надати ре-

єстраційній комісії: паспорт (у випадку пред'явлення паспорта громадяни-
на України з безконтактним електронним носієм додатково пред'являєть-
ся витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації
місця проживання); неповнолітнім акціонером, у випадку його одруження
до досягнення вісімнадцятирічного віку, додатково пред'являється свідоц-
тво про одруження або рішення суду про надання особі повної 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, рішення
суду про надання особі повної цивільної дієздатності або письмову згоду
(у формі заяви про згоду на участь у загальних зборах акціонерів  непов-
нолітніх) осіб, які згідно з чинним законодавством представляють інтереси
неповнолітніх до досягнення повноліття або одруження;

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

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

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

НАГЛЯДОВА РАДА

Найменування показника
Період (тис.грн)

2017 рік 2016 рік
Усього активів 59156 56558
Основні засоби (за залишковою вартістю) 39053 38718
Запаси 6579 6506
Сумарна дебіторська заборгованість 6223 4032
Гроші та їх еквіваленти 26 27
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -2645 -2659
Власний капітал 5245 5231
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 7890 7890
Довгострокові зобов’язання і забезпечення - -
Поточні зобов’язання і забезпечення 53911 51327
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 14 159
Середньорічна кількість акцій (шт.) 31558000 31558000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн) 0,00044 0,00504



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №46, 6 березня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

30

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА" 

(вул. Гордієнківська,1, м. Харків, Україна, 61010, код ЄДРПОУ
00481241) повідомляє про проведення річних (чергових) Загальних збо-
рів акціонерів Товариства, які відбудуться 12 квітня 2018 р. о 11.00 за
адресою:  м. Харків, вул. Катерининська,46, корпус Г-6, 6-й пов, при-
міщення №14.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
Внесення змін до Статуту товариства  шляхом викладення Статуту в

новій редакції.
Про скасування Положення про Ревізійну комісію, затвердження По-

ложення про Загальні збори акціонерів Товариства та Положення про
Наглядову раду Товариства у відповідності  до Закону України "Про акці-
онерні товариства".

Розгляд звіту Виконавчого органу за 2017 рік та затвердження заходів
за результатами його розгляду.

Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2017рік. 
Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затверджен-

ня заходів за результатами його розгляду.
Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р. 
Розподіл прибутку Товариства за результатами фінансово-господарс-

ької діяльності  у 2017 р.
Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.
Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової

ради.
Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
Обрання членів Наглядової ради.
Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться

з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обран-
ня особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з
членами Наглядової ради.

Дострокове припинення  повноважень Голови та членів Ревізійної ко-
місії.  

Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися
Товариством протягом одного року з дати проведення Загальних зборів
акціонерів.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рі-
шень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного
zvezda.kharkov.ua.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбудеться 12
квітня 2018 року з 9.15 до 10.45 год. за місцем проведення Загальних
зборів. 

Дата складання переліку акціонерів, що мають право на участь у За-
гальних зборах: 05 квітня 2018 року. Перелік акціонерів, які мають право
на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три
робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому законо-
давством про депозитарну систему України.

З документами, пов'язаними з порядком денним акціонери Товарис-
тва можуть ознайомитися особисто до початку Загальних зборів за міс-
цезнаходженням Товариства - ПАТ "ХФЗ "Червона зірка": м. Харків, вул.
Гордієнківська, 1, адміністративний корпус, 2 поверх, кім.31, у робочі дні
з 11.00 до 15.00 год. (обідня перерва з 12.30 год по 13.00 год) (відпові-

дальна особа - начальник юридичного відділу Катречко Олена Олексан-
дрівна, телефон /057/ 733-17-58), а в день проведення Загальних зборів
- також у місці їх проведення. 

Акціонери Товариства до дати проведення загальних зборів мають
право направити на адресу Товариства  письмові запитання щодо пи-
тань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та поряд-
ку денного загальних зборів. Кожний акціонер має право внести пропо-
зиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних збо-
рів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу
органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного
складу кожного з органів. Пропозиція вноситься не пізніше ніж за 20 днів
до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо
кандидатів до складу органів товариства-не пізніше ніж за сім днів до да-
ти проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денно-
го загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій фор-
мі 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 ак-
цій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до скла-
ду органів товариства. 

Для реєстрації кожний акціонер повинен мати при собі документ, що
посвідчує особу (паспорт). Для представників акціонерів - довіреність на
право представляти інтереси акціонера на Загальних зборах, посвідчену
відповідно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвідчує
особу.

Витрати, пов'язані з прибуттям та участю у Загальних зборах, акці-
онерам та їх представникам Товариством не відшкодовуються.

Якщо акціонер з будь-яких причин не може взяти участь у Загальних
зборах, він буде мати можливість ознайомитися з рішеннями, які будуть
прийняті на Загальних зборах, звернувшись за адресою Товариства або
на веб-сайті  zvezda.kharkov.ua.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ   
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)*

Телефон для довідок: (057)733-17-58       
Наглядова рада Товариства

Найменування показника
Період (тис.грн)

2017 рік 2016 рік
Усього активів 255318 195625
Основні засоби (за залишковою вартістю) 87496 43538
Запаси 85614 74666
Сумарна дебіторська заборгованість 81945 76716
Гроші та їх еквіваленти 263 705
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 34748 26223
Власний капітал 42974 34029
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 1900 1900
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 73619 37593
Поточні зобов’язання і забезпечення 138725 124003
Чистий фінансовий результат: прибуток
(збиток) 8525 6233

Середньорічна кількість акцій (шт.) 7600000 7600000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн) 1,12 0,82

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 
"УКрНафТОПрОДУКТ"

2. Код за ЄДРПОУ 00018201
3. Місцезнаходження 02094, м.Київ,  

бульвар Верховної Ради,34
4. Міжміський код, телефон та 
факс

044-573-30-16 044-500-76-18

5. Електронна поштова адреса 00018201@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

ib2599.smida.gov.ua

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

ii. Текст повідомлення
Наказом ФДМУ вiд 05.03.2018 року № 355 призначено уповноважена 

особа на представництво iнтересiв ФДМУ у складi ревiзiйної комiсiї 
ПрАТ «Укр нафтопродукт» - Бетiнова Ганна Володимирiвна, головний 
спецiалiст вiддiлу звiтностi Управлiння фiнпланування та фiнансово-
економiчного монiторiнгу госп.дiяльностi Департаменту планування i 
фiнансово-економiчного монiторiнгу госп.дiяльностi та з питань банкрутства 
ФДМУ.

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 Чейпеш Лариса вiкторiвна
Тимчасово виконуюча 
обовязки генерального 
директора

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 05.03.2018

(дата)
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Шановні акціонери !
ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «цЕНТр 

ЕНЕрГЕТиЧНиХ ІННОВацІй» (далі – Товариство), яке за-
реєстроване та знаходиться за адресою: 79005, м. Львів, вул. Ш. Руставе-
лі, 7, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів 
Товариства, які відбудуться «10» квітня 2018 року об 11 год. 00 хв. за 
адресою: 79005, м. Львів, вул. Ш. руставелі, 7, кабінет № 102а.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбуватиметься з 
10год.00 хв. до 10год.50 хв.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
Проект рішення: «Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів 

у складі: Патлачук Євген Володимирович, Чайковська Інна Володимирів-
на, Огура Ігор Михайлович».

2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
Проект рішення: «Обрати Голову Загальних зборів акціонерів Товари-

ства – Гриценка Володимира Миколайовича та Секретаря Загальних збо-
рів акціонерів – Розум Ірина Ярославівна та уповноважити їх підписати 
даний Протокол Загальних зборів».

3. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 
2017  рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: «Затвердити звіт Виконавчого органу про підсумки ді-
яльності Товариства за 2017 рік».

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

Проект рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 
2017  рік».

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

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

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: «Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 

2017  рік».
7. Визначення порядку розподілу прибутків (покриття збитків) Товариства.
Проект рішення: «Розподіл прибутків та виплату дивідендів за резуль-

татами діяльності Товариства у 2016 році не проводити і скерувати при-
бутки на розвиток Товариства».

8. Обрання членів Наглядової ради Товариства (обрання членів Наглядової 
ради Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування).

Для участі у загальних зборах Вам необхідно мати при собі: документ, 
що засвідчує особу акціонера (паспорт); довіреність на право участі у збо-
рах (для представників юридичних та фізичних осіб), посвідчена у вста-
новленому законодавством України порядку. З моменту отримання цього 
повідомлення акціонери можуть користуватись правами, передбаченими 
ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Додаткова інформація для акціонерів Товариства: право участі у за-
гальних зборах мають акціонери, які включені до реєстру (переліку) акціо-
нерів, складеного станом на 24 год. 00 хв. «03» квітня 2018 року. 

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами та документами під 
час підготовки до загальних зборів за адресою: 79005, м. Львів, вул. Ш. Рус-
тавелі, 7, кабінет № 102а, у робочі дні: понеділок – п’ятниця з 10 год. 00 хв. 
до 11 год. 00 хв., та в день проведення загальних зборів, у місці їх проведен-
ня, а також на веб-сайті Товариства: www.tep.lviv.ua. Відповідальна посадо-
ва особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор 
Гриценко Володимир Миколайович, телефон: (032)239-04-01.

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

Найменування показника
Період

Звітний 
2017 рік

Попередній 
2016 рік

Усього активів 6 472 6 670
Основні засоби 3 348 3 590
Довгострокові фінансові інвестиції 962 909
Запаси 5 6
Сумарна дебіторська заборгованість 1 782 1 873
Грошові кошти та їх еквіваленти 222 123
Нерозподілений прибуток 4 864 4 722
Власний капітал 5 995 5 853
Статутний капітал 484 484
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 477 817
Чистий прибуток (збиток) 142 2 415
Середньорічна кількість акцій (шт.) 9 687 600 9 687 600
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 23 23

Наглядова рада Товариства

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«МирГОрОДСЬКий ЗаВОД МІНЕраЛЬНиХ ВОД» 

(Код за ЄДрПОУ 00382651)
Повідомлення про проведення загальних зборів

1. Повне найменування та місцезнаходження товариства: Приватне 
акціонерне товариство «Миргородський завод мінеральних вод», код 
ЄДРПОУ 00382651, адреса місцезнаходження: Україна, 37600, Полтав-
ська обл., м. Миргород, вул. Мінзаводська, буд. 1 (надалі – Товариство) 
повідомляє, що

11. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або 
залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних акціоне-
рів: 11 квітня 2018 року о 10-00 год. за адресою: Україна, 37600, Пол-
тавська обл., м. Миргород, вул. Мінзаводська, буд. 1, поверх 2, кім. 
204, відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у за-
гальних зборах: Час початку: 11.04.2018 року о 08:45 год. за місцем про-
ведення зборів. Час закінчення: 11.04.2018 року о 09:45 год. за місцем 
проведення зборів.

3. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь 
у загальних зборах: станом на 04 квітня 2018 року.

4. Перелік питань, включених до порядку денного:
Про затвердження кількісного складу та обрання членів лічильної 1. 

комісії.
Про обрання голови загальних зборів та секретаря загальних збо-2. 

рів.
Про затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів 3. 

та затвердження порядку голосування на загальних зборах.
Звіт генерального директора Товариства про підсумки фінансово – 4. 

господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки 5. 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства .

Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за 6. 
наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Розгляд висновків зовнішнього аудиту за результатами діяльності 7. 
Товариства у 2017 році та затвердження заходів за результатами їх роз-
гляду.

Затвердження фінансового річного звіту Товариства за 2017 рік.8. 
Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.9. 
Про затвердження списання основних засобів Товариства.10. 
Про попереднє надання згоди на укладення договорів поставки 11. 

товарно-матеріальних цінностей (вчинення значних правочинів).
Про припинення повноважень членів лічильної комісії.12. 

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими 
вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: 
Акціо нери, за їх письмовим запитом, особисто або через своїх пред-
ставників, повноваження яких належним чином підтверджені, можуть 
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, та з проектом (проектами) з питань та рішень 
порядку денного за адресою товариства: 37600, Полтавська обл., м. 
Миргород, вул. Мінзаводська, 1, к. 203 з 11-00 до 16-00 у робочі дні. 
Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами: 
Сіряк Олександр Олегович, тел. (05355) 4-36-74.

51. адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з 
проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного: http://www.mzmv.com.ua/ .

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

Найменування показника період 
звітний попередній 

Усього активів 298493 274414
Основні засоби (за залишковою вартістю) 132093 152114
Запаси 29863 27167
Сумарна дебіторська заборгованість 121857 80887
Гроші та їх еквіваленти 1529 663
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 189764 224442
Власний капітал 218128 252806
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 21474 21474
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 74641 16576
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 15322 22339
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2045145 2045145
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 7,49 10,92

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 
в номері 46 (2799) від 06 березня 2018 року Бюлетень «Відомості 
НКЦПФР»

8. Генеральний директор ПраТ «Миргородський завод мінеральних 
вод» Кряжев Костянтин Юрійович підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні.
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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 «ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ»

2. Код за ЄДРПОУ: 31059007
3. Місцезнаходження: 04050 м. Київ, Мельникова, будинок 81 літера А
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)207-59-73, (044)207-59-73
5. Електронна поштова адреса: o-irpt@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення 
Потебенько Світлану Михайлівну призначено на посаду головного 

бухгалтера ПРАТ «ІРПТ» з 01.03.2018 р. згідно з наказом Голови прав-
ління ПРАТ «ІРПТ» № 2-к від 01.03.2018 р. Обґрунтування змiн у персо-
нальному складi посадових осiб: прийняття рiшення правлінням 
ПРАТ  «ІРПТ» Особа володiє 00, 00 шт. простих iменних акцiй Емiтента, 
що становить 00,00 % у статутному капiталi Емiтента. Посадова особа 
не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. При-
значено на посаду безстроково. Протягом останніх п'яти років займала 
посаду заступника головного бухгалтера ПРАТ «ІРПТ», посаду головно-
го бухгалтера ПП «Ринг-Транс», посаду головного бухгалтера ТОВ «Ім-
пульс газ». Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не 
надавала.

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  цицанюк М.М.
01.03.2018

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «ІНСТиТУТ рОЗВиТКУ ПЕрЕДОВиХ ТЕХНОЛОГІй»

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО  

«ВІННицЬКа ОБЛаСНа ДрУКарНЯ»
(надалі Товариство код ЄДРПО 02465619) повідомляє, що річні за-

гальні збори відбудуться 10. 04. 2018 р. о 15 год. 00 хв. за адресою міс-
цезнаходження м.Вінниця, вул. Київська, 4 (клуб 2-й пов. Кімната №1) 

Реєстрація акціонерів (представників) для участі в загальних зборах 
10 квітня 2018р. здійснюється за місцем проведення зборів з 14. 00 хв. до 
14. 30 хв. Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних 
зборах акціонерів складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочі дні до 
дня проведення зборів 04.04.2018р. 

ПрОЕКТ ПОрЯДКУ ДЕННОГО З ПрОЕКТаМи рІШЕНЬ рІЧНиХ 
ЗаГаЛЬНиХ ЗБОрІВ: 

(Перелік питань, що виносяться на голосування)
1.Про обрання лічильної комісії. Проект рішення: 1.1. Обрати лічильну 

комісію у складі двох осіб; 1.2.Доручити лічильній комісії підрахунок голо-
сів при голосуванні по питаннях порядку денного і складання протоколів 
лічильної комісії про підсумки голосування; 1.3. Припинити повноваження 
членів лічильної комісії після закінчення роботи річних Загальних зборів 
Товариства» 2.Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів 
Товариства. Проект рішення: 2.1.Встановити час для виступу з питань 
порядку денного-до 10хв, для обговорення – до 20хвилин; 2.2.Голосування 
по питаннях порядку денного провести наступним чином: по першому 
питанню Про обрання лічильної комісії» провести голосування після його 
обговорення; по всіх інших питаннях порядку денного – провести голосу-
вання після обговорення останнього питання: Встановити час для голо-
сування бюлетенями – до 30 хв.; 2.3.В процесі голосування і підрахунку 
голосів можливі технічні перерви до 15-20 хвилин» 3. Про обрання голови 
річних загальних зборів акціонерів Товариства. Проект рішення: 3.1 Об-
рати голову Загальних зборів Товариства. 4. Про обрання секретаря за-
гальних зборів акціонерів Товариства. Проект рішення: 4.1.Обрати секре-
таря Загальних зборів Товариства». 5.Затвердження порядку та способу 
засвідчення бюлетенів для голосування з питань порядку денного загаль-
них зборів акціонерів Товариства. Проект рішення: 5.1.Застереження про 
те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціоне-
ра) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника 
акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціоне-
ром. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається 
недійсним.6.Про затвердження річного звіту Товариства за 2017рік. Проект 
рішення: 6.1.Затвердити річний звіт Товариства за 2017рік 7. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 
2017рік. Проект рішення: 7.1. Затвердити звіт Наглядової ради товариства 
за 2017рік. 8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчо-
го органу товариства за 2017рік, та визначити основні напрямки діяльнос-
ті Товариства на 2018рік. Проект рішення: 8.1. Прийняти звіт Голови 
Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльнос-

ті за 2017рік до відома Товарства та визначити основні напрямки діяльнос-
ті Товариства на 2018рік. 9. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Ревізора Товариства за 2017рік Проект рішення: 9.1 Затвердити звіт 
та висновки Ревізора за 2017рік.10.Про порядок розподілу прибутку і збит-
ків Товариства. Проект рішення: 10.1. Відрахувати 5% від чистого при-
бутку Товариства за 2017рік, до резервного капіталу товариства, а 95% 
направити на технічне переоснащення Товариства.11.Про попереднє 
схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись товариством протягом 
не більш як одного року, ринкова вартість майна робіт або послуг, що є 
предметом таких правочинів перевищує 25 відсотків але менша ніж 50 від-
сотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності 
акціонерного товариства. Проект рішення: 11.Надати згоду на підписання 
таких правочинів Голові Правління Товариства.12. Про попереднє схва-
лення значних правочинів, які можуть вчинятись товариством протягом не 
більш як одного року, ринкова вартість майна робіт або послуг, що є пред-
метом таких правочинів становить 50 і більше відсотків вартості активів за 
даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства. 
Проект рішення: 12.1.Надати згоду на підписання таких правочинів Голо-
ві Правління Товариства. Кожен акціонер має можливість від дати наді-
слання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведен-
ня Загальних зборів ознайомитися з документами необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного звернувшись з письмовим 
запитом до відповідальної особи Товариства за порядком ознайомлення 
з документами в робочі дні з 9.00 до 12.00 за місцезнаходженням ПрАТ «Він-
ницька обласна друкарня» м. Вінниця, вул. Київська, 4 (бухгалтерія). 
тел..67-10-54. Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – Кузьміна В.Д. Для внесення пропозицій акціо-
нерів щодо порядку денного з проектами рішень необхідно письмово 
звернутися до правління товариства, за адресою м. Вінниця, вул. Київ-
ська, 4 не пізніше, як за 20 днів для проведення загальних зборів, щодо 
кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати 
проведення загальних зборів. Інформація з проектом рішень щодо кожно-
го з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація 
про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання 
переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах розміщена на 
власному веб-сайті ПрАТ «Вінницька обласна друкарня»: www.vod.com.ua 
Особам, які прибудуть для участі у роботі загальних зборів необхідно 
обов’язково мати при собі документи, що посвідчують особу (паспорт, 
ідентифікаційний номер), представникам акціонерів – паспорт та довіре-
ність, на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, 
оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. В реєстрації акціо-
нера (його представника) для участі у загальних зборах може бути від-
мовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його пред-
ставника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його 
представника). 

Наглядова рада ПраТ «Вінницька обласна друкарня»

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО  
«ВІННицЬКа ОБЛаСНа ДрУКарНЯ»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394; (044) 4983816; (044) 4983815
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Місцезнаходження Товариства: 23700, Вінницька обл., м.Гайсин, 
вул. Південна, б.24.

Загальні збори відбудуться 12 квітня 2018 р. о 9 годині за адресою: 
Вінницька область, м.Гайсин, вул.Південна, б.24 в будівлі «Прохідна», 
в кімнаті «Клас техніки безпеки».

Реєстрація акціонерів почнеться о 8 год. і закінчиться о 8 год. 45 хв. 
Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах є 24 год. 5.04.2018 р.
Станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідом-

лення про проведення загальних зборів, а саме 14.02.2018 р., загальна 
кількість акцій - 782000 акцій, загальна кількість голосуючих акцій - 657224 
акцій.

Проект порядку денного :
1. Обрання голови та членів Лічильної комісії з одночасним припинен-

ням повноважень попереднього складу Лічильної комісії. 
Проект рішення : обрати Лічильну комісію у складі: голова комісії - Бой-

ко Лариса Володимирівна, члени комісії: Климик Василь Васильович, До-
бридень Віктор Семенович., з одночасним припиненням повноважень по-
переднього складу Лічильної комісії.

2. Звіт Директора . Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення : звіт Директора ПрАТ «Райагрохім» за 2017 рік затвердити. 

Діяльність Директора ПрАТ «Райагрохім» за 2017 рік визнати задовільною 
3. Звіт Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 
Проект рішення : звіт Наглядової ради за 2017 рік затвердити . Діяль-

ність Наглядової ради за 2017 рік визнати задовільною. 
4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за ре-

зультатами його розгляду. 
Проект рішення: затвердити наступні заходи за результатами розгляду 

висновків зовнішнього аудиту: 
1). Виправити недоліки, викладені у висновку та надані у зауваженнях 

зовнішнього аудиту. 
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р. 
Проект рішення: затвердити річний звіт ПрАТ «Райагрохім» за 2017 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку, отриманого товариством 

за 2017 р.
Проект рішення: затвердити наступний порядок розподілу прибутку, 

отриманого Товариством за 2017 р.:
1) покрити збитки, отримані Товариством в попередніх періодах – 100%, 

або 22,1 тис.грн. 
7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-

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

Проект рішення №1: попередньо надати згоду на вчинення значних право-
чинів (ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних госпо-
дарських правочинів, перевищує 50% вартості активів Товариства за даними 
річної фінансової звітності за 2017 рік), які можуть вчинятися Товариством у ході 
його поточної господарської діяльності протягом не більше, як одного року з дати 
прийняття такого рішення ( з дня проведення цих загальних зборів), а саме:

№
П/П

Зазначення характеру 
правочинів, на 

здійснення яких надано 
попереднє схвалення

Гранич-
на 

сукупна 
вартість 
право-
чинів /

тис.грн./

Вартість ак-
тивів Товари-
ства за дани-
ми останньої 
річної фінан-
сової звітнос-

ті /тис.грн./

Співвідношення гра-
ничної сукупності вар-
тості правочинів до 
вартості активів Това-
риства за даними 
останньої річної фі-
нансової звітності /%/

1 Правочини, направлені 
на надання послуг 
автомобільним 
транспортом Товариства

 1500,0  442,3 339,1

2 Правочини, направлені на 
відчуження майна Товари-
ства а саме: будівель та 
споруд, земельних діля-
нок, транспортних засобів

 50000,0  442,3 11304,5

3 Правочини, направлені 
на надання послуг воді-
ям щодо їх відпочинку.

 1000,0.  442,3 226,1

4 Надання в оренду 
будівель та споруд, 
земельних ділянок, 
транспортних засобів

 800,0  442,3 180,9

Проект рішення №2: попередньо надати згоду на вчинення значних 
правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом 
даних господарських правочинів, перевищує 25% але не перевищує 50% 
вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 
рік), які можуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської 
діяльності протягом не більше, як одного року з дати прийняття такого рі-
шення ( з дня проведення цих загальних зборів), а саме:

№
 П

/П

Зазначення 
характеру правочи-
нів, на здійснення 

яких надано 
попереднє схвалення

Гранична 
сукупна 
вартість 
правочи-
нів /тис.

грн./

Вартість активів 
Товариства за 
даними остан-
ньої річної фі-
нансової звіт-
ності /тис.грн./

Співвідношення гранич-
ної сукупності вартості 
правочинів до вартості 
активів Товариства за 
даними останньої річної 
фінансової звітності /%/

1 Надання послуг то тех-
нічному обслуговуван-
ню та ремонту авто-
транспортних засобів

200,0  442,3 45,22

8. Надання повноважень Директору Товариства щодо здійснення всіх 
необхідних дій щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних 
правочинів за погодженням їх із Наглядовою радою Товариства. 

Проект рішення: надати повноваження Директору ПрАТ «Райагрохім» 
Андрiєнку Анатолiю Євгенiйовичу щодо здійснення всіх необхідних дій щодо 
вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів за погоджен-
ням їх із Наглядовою радою Товариства. 

9. Зміни до статуту ПрАТ «Райагрохім». Затвердження нової редакції 
статуту .

Проект рішення: затвердити статут ПрАТ «Райагрохім» в новій редакції
10. Затвердження уповноваженої особи для підписання статуту від імені 

загальних зборів акціонерів, затвердження уповноваженої особи для на-
дання та отримання відповідних документів для реєстрації статуту Товари-
ства в новій редакції у державного реєстратора.

Проект рішення : затвердити уповноваженою особою для підписання 
статуту ПрАТ «Райагрохім» в новій редакції від імені загальних зборів акці-
онерів голову цих Загальних зборів акціонерів Подчоса Григорiя Степанови-
ча. Затвердити уповноваженою особою для надання та отримання відпо-
відних документів для реєстрації статуту ПрАТ «Райагрохім» в новій 
редакції у державного реєстратора Калмикову Аллу Миколаївну

11. Затвердження Положення про загальні збори в новій редакції.
Проект рішення: затвердити Положення про загальні збори в новій ре-

дакції.
Адресою веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з про-

ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го є gaysinrayagrohim.com.ua

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, акціо-
нери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для підготовки до 
загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства в кімнаті «Бухгалтерія», 
що на 1 поверсі адмінкорпусу Товариства в робочі дні з 9 до 18 години , а в 
день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Особою, 
відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, необ-
хідними для підготовки до загальних зборів є Директор Товариства - 
Андрiєнко Анатолiй Євгенiйович. Акціонерне товариство зобов’язане нада-
вати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, 
включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денно-
го загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Зміни щодо питань, включених до проекту порядку денного та проектів рі-
шень із запропонованих питань, можуть вноситись акціонерами 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 зборів. Зміни 
до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом вклю-
чення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. 

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або біль-
ше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до 
проекту порядку денного загальних зборів, якщо вони подані з дотриман-
ням вимог ст.38 ЗУ «Про акціонерні товариства». Рішення про включення 
до проекту порядку денного пропозицій акціонерів (акціонера), яким нале-
жать менше 5 відсотків голосуючих акцій буде прийматись Наглядовою ра-
дою товариства, у разі подання його з дотриманням вимог ст.38 ЗУ «Про 
акціонерні товариства». Мотивоване рішення про відмову у включенні про-
позиції до проекту порядку денного надсилається Наглядовою радою акціо-
неру протягом 3-х днів з моменту його прийняття. 

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних збо-
рах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена 
особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані 
особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загаль-
них зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на 
певний строк та у будь-який момент відкликати чи замінити свого представника, 
повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Довіреність на 
право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, по-
свідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотарі-
альні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на 
право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи ви-
дається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими до-
кументами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах ак-
ціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік 
питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти 

Повідомленняпро проведення річних загальних зборів акціонерів
ПриВаТНОГО аКцІОНЕрНОГО ТОВариСТВа ГайСиНСЬКОГО райОННОГО ПІДПриЄМСТВа «райаГрОХІМ »
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 Шановні акціонери,
ПУБЛІЧНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «КиЇВ-

ОБЛаГрООБЛаДНаННЯ», код за ЄДРПОУ 00913982 (далі – 
Товариство), місцезнаходження: Україна, Київська область, Києво-
Святошинський район, м.Вишневе, вул. Київська, 13а, 08132, повідомляє, 
що річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) від-
будуться 12 квітня 2018 року о 14 годині 00 хвилин за адресою: Україна, 
Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Ки-
ївська, 13а, 08132, приміщення контори, 1-й поверх, кімната №11. Реє-
страція акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах буде 
проводитися 12квітня 2018 року з 12 години 00 хвилин до 13 години  
45 хвилин за місцем проведення Загальних зборів. Перелік акціонерів, які 
мають право на участь у Загальних зборах, призначених на 12 квітня 2018 
року, буде складено станом на 24 годину 05 квітня 2018 року.

Проект порядку денного Загальних зборів:
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів.
2. Про обрання секретаря Загальних зборів.
3. Про затвердження регламенту проведення Загальних зборів.
4. Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії. Затвердження звіту 
та висновків ревізійної комісії Товариства.

5. Розгляд звіту генерального директора Товариства про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття 
рішення за наслідками його розгляду.

6. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття 
рішення (затвердження заходів) за наслідками його розгляду.

7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2017 рік та за-

твердження заходів за результатами його розгляду.
9. Про визначення основних напрямів розвитку Товариства на 2018 рік. 
10. Про розподіл прибутку Товариства за 2017 рік.
11. Про зміну типу та найменування Товариства.
12. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення ста-

туту Товариства в новій редакції.
13. Про визначення осіб, уповноважених Загальними зборами акціоне-

рів Товариства на підписання статуту Товариства в новій редакції.
14. Про визначення особи, уповноваженої Загальними зборами на здій-

снення дій, пов'язаних з державною реєстрацією змін до статуту Товариства. 
15. Про внесення змін до внутрішніх положень: про загальні збори акці-

онерів Товариства, про наглядову раду Товариства, про ревізійну комісію 
Товариства, про генерального директора Товариства та до Кодексу корпо-
ративного управління Товариства.

16. Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради То-
вариства. 

17. Про обрання членів наглядової ради Товариства.
18. Про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії То-

вариства.
19. Про обрання членів ревізійної комісії Товариства.
20. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх 
винагороди.

21. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з 
членами наглядової ради Товариства.

22. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 
можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати 
прийняття такого рішення із зазначенням характеру правочинів та їх гра-
ничної сукупної вартості.

23. Уповноваження Генерального директора Товариства на підписання знач-
них правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного 
року з дати прийняття рішення про попереднє надання згоди на їх вчинення. 

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

http://oblagro.com.ua/ua/2015-04-06-12-25-33

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 
дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про про-
ведення загальних зборів: Загальна кількість акцій – 3200000 штук

Голосуючі акції – 3182937 штук
Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) 

для його участі у загальних зборах:документ, який ідентифікує особу акціо-
нера, а для представника також документи, що підтверджують повнова-
ження представника на участь у Загальних зборах.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону 
України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися 
після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також 
строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- право ознайомитись з документами (матеріалами), необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства в 
кімнаті №22 приміщення контори у робочі дні у робочий час: з 9-00 до 17-00, а 
в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова 
особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – 
генеральний директор Товариства Усенко Олександр Юрійович.

- право отримувати письмові відповіді на письмові запитання щодо питань, 
включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного 
загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство може на-
дати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

- право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку 
денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу орга-
нів товариства, в порядку, передбаченому ст. 38 Закону України «Про акціо-
нерні товариства» - не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних 
зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 
сім днів до дати проведення Загальних зборів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.
Участь та голосування на Загальних зборах може здійснюватись акціонером 

як особисто, так і через представника або декількох представників. Представни-
ком акціонера може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної 
особи, призначена постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-
який момент замінити свого представника, повідомивши про це Генерального 
директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах повин-
на бути засвідчена відповідно до вимог, встановлених Законом України 
«Про акціонерні товариства». Довіреність на право участі та голосування 
на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування.

Контактна особа з питань підготовки та проведення Загальних зборів – 
головний бухгалтер Товариства Сук Петро Петрович (кімната №21,  
тел. (04598) 5-19-61).
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)

Найменування показника
Період (рік)

Звітний 
рік 2017р.

Попередній 
рік 2016р.

Усього активів 39230 38711
Основні засоби (за залишковою вартістю) 31311 31489

Запаси 6067 4187
Сумарна дебіторська заборгованість 1460 2752
Грошові кошти та їх еквіваленти 337 228
Нерозподілений прибуток 26089 24241
Власний капітал 37340 36264
Статутний капітал 800 800
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 525 430
Поточні зобов’язання і забезпечення 1398 2017
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 1848 2127
Середньорічна кількість акцій (штук) 3200000 3200000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,578 0,665

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, яка містить-
ся у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом:

Генеральний директор Товариства  О.Ю.Усенко

якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах 
представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо го-
лосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представ-
ник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на 
свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосуван-
ня на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на 
право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на 
цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представ-
ника. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представни-
ків акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. 
До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має 
право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та 
виконавчий орган акціонерного товариства, або взяти участь у загальних зборах 

особисто. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його 
представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) докумен-
тів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі пред-
ставника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження пред-
ставника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Для участі у зборах при собі обов»язково необхідно мати: акціо-
нерам — паспорт; для керівника акціонера — юридичної особи: паспорт та 
витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань; для батьків дітей — свідоцтво про 
народження дитини і свій паспорт; представнику акціонера — паспорт і по-
свідчену згідно з чинним законодавством України довіреність на право 
участі та голосування на Загальних зборах. 

Телефон для довідок: (04334) 25543.                            Наглядова рада.
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Повідомлення 
про скликання річних загальних 

зборів акціонерів

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«ВаХНІВСЬКЕ СПЕцІаЛІЗОВаНЕ 

ПІДПриЄМСТВО «аГрОМаШ» 
(код ЄДРПОУ 00902406, місцезнаходження: 22500, Вінницька область, 

Липовецький район, село Вахнівка, 
вулиця 60-річчя Жовтня, будинок 20, електронна адреса 

par@00902406.pat.ua, тел/факс (04358)3-93-33.
Дата та час проведення річних Загальних зборів акціонерів: 12.04.2018 

року о 10 год.00 хв.
Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: 22500, Вінниць-

ка обасть, Липовецький район, село Вахнівка, вулиця 60-річчя Жов-
тня 20, адмінбудинок Товариства, кабінет директора (кабінет дирек-
тора нумерації не має).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних За-
гальних зборах акціонерів товариства: з 9 год.00 хв. до 9 год. 50 хв. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних зборах станом на 24 годину 05.04.2018 року.

Для участі у Загальних зборах акціонер повинен мати документ, що 
посвідчує особу. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосу-
вання на Загальних зборах своєму представникові (або кільком пред-
ставникам) та має право у будь-який час відкликати чи замінити свого 
представника на Загальних зборах. Надання довіреності не позбавляє 
його права участі на цих Загальних зборах замість свого представника. 
Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом а та-
кож може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на 
право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної 
особи видається її органом.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, 
акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиція до проекту по-
рядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із за-
значенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кіль-
кості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або 
проекту рішення.

Перелік питань,  
включених до проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, 
прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних 
зборів акціонерів, обрання голови та секретаря, затвердження способу за-
свідчення бюлетенів та порядку голосування.

3. Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність 
Товариства за 2016-2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту.

4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016-2017 роках, при-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ре-
візора.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016-2017 рік, прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження Річного звіту Товариства та Річної фінансової звітнос-
ті Товариства за 2016-2017 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товари-
ства за 2016-2017 рік.

8. Внесення змін до статуту Товариства та викладення і затвердження 
його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової 
редакції статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації статуту.

9. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства: «Положення 
про Загальні збори», «Положення про Наглядову раду».

10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 
одного року з дати прийняття такого рішення.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону 
України «Про акціонерні Товариства»: www.00902406.pat.ua

Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть 
ознайомитися з матеріалами під час підготовки до зборів у робочі дні, ро-
бочий час за адресою Товариства: Вінницька область, Липовецький ра-
йон, село Вахнівка, вулиця 60-річчя Жовтня 20, адмінбудинок Товариства, 
бухгалтерія (нумерація кабінетів відсутня), а в день зборів - за місцем їх 
проведення. Відповідальний – Траілін Віктор Олександрович,  
тел.(04358)3-93-33.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. 
Директор ПрАТ «Вахнівське СП «Агромаш» – В.О.Траілін

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПриВаТНЕ аКцiОНЕрНЕ 
ТОВариСТВО 
«ЧЕрНiГiВСЬКа КОНДиТЕр-
СЬКа фаБриКа «СТрiЛа»

2. Код за ЄДРПОУ 00382295
3. Місцезнаходження 14005, м. Чернiгiв, вул. Комунальна, 2
4. Міжміський код, телефон та факс (0462) 727058 (04622) 727058
5. Електронна поштова адреса sekretar@strela.cn.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.strela.cn.ua

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

ii. Текст повідомлення
Розпорядженням Наглядової ради ПрАТ «Чернiгiвська кондитерська 

фабрика «Стрiла» (Протокол № 37 вiд 28.02.2018) прийнято рішення про 
зміну складу посадових осіб емітента, а саме: 

1. Звільнено Генерального директора Нещерета Олександра Володи-
мировича, не надав згоду на оприлюднення паспортних даних, акціями АТ 
не володіє. На посадi перебував з 25 липня 2017 року. До адмiнiстративної, 
кримiнальноївiдповiдальностi не притягувався.

2. Призначено тимчасово виконуючим обов'язки Генерального дирек-
тора Палiя Володимира Панасовича, не надав згоду на оприлюднення 
паспортних даних, акціями АТ не володіє. Займав наступні посади на 
протязi п'яти рокiв:

01.05.2008-23.01.2013 - Директор ТОВ «ПАВА»; 11.01.2016-12.04.2016 - 
Вчитель фізкультури та предмету «Захист Вiтчизни» Чернiгiвської ЗОШ  
№ 6; з 26.07.2017 – по т.ч. - Заступник генерального директора з загаль-
них питань ПрАТ «ЧКФ «Стрiла». До адмiнiстративної, кримiнальної 
вiдповiдальностi не притягувався. Призначено до моменту обрання ново-
го Генерального директора.

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

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

Т.в.о. генерального директора      Палiй Володимир Панасович

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

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

1. Повне найменування емітента ПУБЛiЧНЕ 
аКцiОНЕрНЕ ТОВари-
СТВО "ОДЕСЬКий 
КаБЕЛЬНий ЗаВОД 
"ОДЕСКаБЕЛЬ"

2. Код за ЄДРПОУ 05758730
3. Місцезнаходження 65013, м. Одеса, Миколаївська 

дорога 144
4. Міжміський код, телефон та факс (048) 716-16-65 (048) 716-16-65
5. Електронна поштова адреса corp@odeskabel.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://05758730.smida.gov.ua

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

ii. Текст повідомлення
01.03.2018р. Наглядова рада ПАТ «Одескабель» прийняла рiшення 

про надання згоди на вчинення значного правочину та укладання 
вiдповiдного договору мiж ПАТ «Одескабель» та ТОВ «СУПР» на продаж 
кабельної продукцiї та матерiалiв на суму 254652.402 тис. грн.

Вартiсть активiв ПАТ «Одескабель» за даними останьої рiчної 
фiнансової звiтностi 1072302 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi 
майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 23,75%. 
Статутом ПАТ «Одескабель» не визначено додаткових критерiїв не пе-
редбачених законодавством для вiднесення правочину до значного.

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 Iоргачов Дмитро Васильович
(підпис)

М.П. 05.03.2018



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №46, 6 березня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

36

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації 
«МиКОЛаЇВГаЗ» (надалі – «Товариство»), місцезнаходження якого: 54000, 
Україна, Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Погранична, 159, повідо-
мляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (на-
далі – «Загальні збори Товариства»)

12 квітня 2018 року о 10.00 годині за адресою: м. Миколаїв, вул. По-
гранична, 159 (в актовому залі 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 - 05 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 та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. 

20. Звіт Правління Товариства, щодо виконання вимог умов договору 
купівлі-продажу пакета акцій Товариства за конкурсом від 01.08.2012 р. 
№КПП-601 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://mk.104.ua/.

Від дати надіслання цього повідомлення про проведення Загальних 
зборів Товариства до дати проведення Загальних зборів Товариства, 
акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів 
Товариства в порядку, передбаченому статтею 36 Закону України «Про 
акціонерні товариства», у приміщенні Товариства за адресою: 54000, 
Україна, Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Погранична, 159 
(кім.503), щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 16:00 год. (обі-
дня перерва з 12:00 год. до 12:45 год.), а в день проведення Загальних 
зборів Товариства - також у місці їх проведення. Відповідальною осо-
бою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами 
є Голова правління Товариства. Контактна особа – фахівець з корпора-
тивних відносин Каріоті Катерина Миколаївна. Довідки за телефоном 
(0512) 67-49-07.

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 (на-
йменування) 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 8077600 шт., загальна кіль-
кість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, 
яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Това-
риства складає 6846990 шт.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

за 2016 - 2017рр. (тис.грн.).

Найменування показника період
2017р.* 2016р.

Усього активів 1148847  1099442
Основні засоби (за залишковою вартістю) 251704  236087
Запаси 18772  20306
Сумарна дебіторська заборгованість 842657  741981
Грошові кошти та їх еквіваленти 13806  61999
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-478996 -253671

Власний капітал -224038  1287
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

2019  2019

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 50052  44696
Поточні зобов’язання і забезпечення 1322833  1044459
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток) 

-222022  -120761

Середньорічна кількість акцій (шт.) 8077600 8077600
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн) 

-27,48613 -14,95011

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

ПаТ «МиКОЛаЇВГаЗ»

ПУБЛІЧНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
ПО ГаЗОПОСТаЧаННЮ Та ГаЗифІКацІЇ «МиКОЛаЇВГаЗ»
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифіка-
ції «ЧЕрНІГІВГаЗ» (надалі – «Товариство»), місцезнаходження якого: 
14021, Україна, Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Любецька, 68, по-
відомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товари-
ства (надалі – «Загальні збори Товариства») 10 квітня 2018 року о 
12.00 годині за адресою: м. Чернігів, вул. Любецька, 68 (в актовому 
залі Товариства).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства буде 
здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, поча-
ток реєстрації - о 11.30, закінчення реєстрації - о 11.50.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах Товариства - 03 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 та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

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://cn.104.ua/ .

Від дати надіслання цього повідомлення про проведення Загальних 
зборів Товариства до дати проведення Загальних зборів Товариства, 
акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів 
Товариства в порядку, передбаченому статтею 36 Закону України «Про 
акціонерні товариства», у приміщенні Товариства за адресою: 14021 
м.Чернігів вул.Любецька,68 (фахівець з корпоративних відносин, 
кім.15), щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 16:00 год. (обід-
ня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведення Загальних 
зборів Товариства - також у місці їх проведення. Відповідальною осо-
бою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами 
є Голова правління Товариства. Контактна особа – Чернінська Людми-
ла Миколаївна, фахівець з корпоративних відносин. Довідки за теле-
фоном (0462) 65-20-06.

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. Про-
позиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають 
містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представ-
ником акціонера (акціонерів). Пропозиція до проекту порядку денного 
Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазна-
ченням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, 
типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання 
та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що 
належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу ор-
ганів Товариства. У разі внесення змін до проекту порядку денного За-
гальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведен-
ня Загальних зборів Товариства повідомляє акціонерів про такі зміни у 
порядку передбаченому Статутом 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 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, упо-
вноваженою 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 За-
гальних зборах Товариства представник повинен голосувати саме так, 
як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не 
містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання 
щодо голосування на Загальних зборах Товариства на свій розсуд. Ак-
ціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на 
Загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Акціо-
нер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представ-
ника 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 ви-
дав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в 
Загальних зборах Товариства з’явилося декілька представників акціо-
нера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізні-
ше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, 
повноваження щодо голосування на Загальних зборах Товариства 
здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним 
представником.

Загальна кількість акцій Товариства складає 11385633 шт., загальна 
кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку 
осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів 
Товариства складає 11162063 шт. 
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

за 2016 - 2017рр. (тис.грн.).

Найменування показника період
2017р.* 2016р.

Усього активів 1482046 1420307 
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

359099 369626 

Запаси 12041 14157 
Сумарна дебіторська заборгованість 1066218 999264 
Грошові кошти та їх еквіваленти 20591 24550 
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-266289 -83525

Власний капітал 61054 225115 
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

2846  2846

Довгострокові зобов’язання і забезпе-
чення

36680 55063 

Поточні зобов’язання і забезпечення 1384312 1140129 
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток) 

-183603 78565 

Середньорічна кількість акцій (шт.) 11385633 11385633
Чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн) 

-0,016 0,007

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

ПаТ «ЧЕрНІГІВГаЗ»

ПУБЛІЧНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
ПО ГаЗОПОСТаЧаННЮ Та ГаЗифІКацІЇ «ЧЕрНІГІВГаЗ»
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації 
«КиЇВОБЛГаЗ» (надалі – «Товариство»), місцезнаходження якого: 08150, 
Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Боярка,  
вул. Шевченка, 178, повідомляє про проведення річних Загальних зборів 
акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори Товариства») 11 квітня 
2018 року об 11.00 годині за адресою: Київська обл., Києво-
Святошинський район, м. Боярка, вул. Лісодослідна, 2 (приміщення 
Українського центру підготовки, перепідготовки та підвищення квалі-
фікації кадрів лісового господарства «Укрцентркадриліс»).

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 - 04 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 та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

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://kv.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: Київська область, Києво-
Святошинський район, м. Боярка, вул. Шевченка, 178 (кабінет «Єдиного 
вікна»), 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 по-
рядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Голова 
правління Товариства. Контактна особа – Рева Майя Вікторівна. Довідки за 
телефоном (044) 428-98-47.

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 Товари-
ства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку 
денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Про-
позиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають 
містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представ-
ником акціонера (акціонерів). Пропозиція до проекту порядку денного 
Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазна-
ченням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, 
типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання 
та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що 
належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу ор-
ганів Товариства. У разі внесення змін до проекту порядку денного За-
гальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведен-
ня Загальних зборів Товариства повідомляє акціонерів про такі зміни у 
порядку передбаченому Статутом 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 33 745 600 шт., загальна 
кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку 
осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів 
Товариства складає 30 055 248 шт.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

за 2016 – 2017 рр. (тис.грн.).

Найменування показника період
2017р.* 2016р.

Усього активів 4 325 266 3 533 547 
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

668 923 625 765 

Запаси 33 639 34 893 
Сумарна дебіторська заборгованість 3 399 308 2 645 746 
Грошові кошти та їх еквіваленти 123 318  149 974
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-714 468 -390 201

Власний капітал -188 887  142 416
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

1 687 1 687 

Довгострокові зобов’язання і забезпе-
чення

106 209  112 607

Поточні зобов’язання і забезпечення 4 407 944  3 278 524
Чистий фінансовий результат: 
прибуток (збиток) 

-332 639 -135 924 

Середньорічна кількість акцій (шт.) 33 745 600 33 745 600
Чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.) 

-9,86 -4,03

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

ПаТ «КиЇВОБЛГаЗ»

ПУБЛІЧНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
ПО ГаЗОПОСТаЧаННЮ Та ГаЗифІКацІЇ «КиЇВОБЛГаЗ»
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ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«ПЕТриКІВСЬКий риБГОСП», ідентифікаційний код 

30063871, яке знаходиться за адресою: 51800, Дніпропетровська обл., 
Петриківський район смт. Петриківка, вул. Дніпрова, буд. 17, (надалі - 

Товариство) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів 
Товариства (надалі - Збори).

Дата та час проведення Зборів: 22 березня 2018 року о 09 год. 00 хв.
Місце проведення Зборів: 51800, Дніпропетровська обл., Петриків-

ський район смт. Петриківка, вул. Дніпрова, 17, Літ.С-1 (кімната №1).
Час початку реєстрації учасників Зборів: 22 березня 2018 року  

о 08 год. 30 хв.
Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 22 березня 2018 року  

о 08 год. 50 хв.
Дата та час відкриття Зборів: 22 березня 2018 року о 09 год. 00 хв.
Місце реєстрації учасників Зборів: 51800, Дніпропетровська обл., 

Петриківський район смт. Петриківка, вул. Дніпрова, 17, Літ.С-1 (кімна-
та  №1).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Зборах: 18 березня 2018 року.

Порядок денний Зборів:
1. Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів Товари-

ства та припинення її повноважень.
2. Про затвердження регламенту та порядку проведення позачергових 

загальних зборів Товариства.
3. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного 

розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок до-
даткових внесків.

4. Про приватне розміщення акцій Товариства (із зазначенням переліку 
осіб, які є учасниками такого розміщення).

5. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надають-
ся повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій 
під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власни-
ками у процесі приватного розміщення акцій.

6. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому будуть 
надані повноваження приймати рішення та здійснювати дії, передбачені 
чинним законодавством, щодо збільшення статутного капіталу Товариства 
та приватного розміщення акцій Товариства.

7. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються по-
вноваження вчинення дій, передбачених чинним законодавством та 
пов’язаних з приватним розміщенням акцій Товариства.

8. Про внесення змін до статуту Товариства з метою приведення його у 
відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

9. Про припинення дії внутрішніх положень Товариства.
10. Про затвердження положень Товариства про загальні збори, нагля-

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

Ознайомлення акціонерів із документами (включаючи проект договору 
про обов’язковий викуп Товариством акцій Товариства на вимогу акціоне-
рів), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбува-

ється за адресою: 51800, Дніпропетровська обл., Петриківський район смт. 
Петриківка, вул. Дніпрова, буд. 17 (кабінет директора) у робочі дні з 08 год. 
00 хв. до 12 год. 00 хв., а в день проведення Зборів також у місці їх прове-
дення, в порядку, встановленому законодавством, Статутом та внутрішні-
ми положеннями Товариства. Посадові особи Товариства, відповідальні за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами: керуючий санацією Чер-
ненченко Денис Альбертович, голова Наглядової ради Левінський Юрій 
Леонідович. Телефон для довідок: +38-099-232-46-74. 

Відповідно до вимог статей 36, 38 Закону України «Про акціонерні това-
риства» акціонери мають право: 

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

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

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

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

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким 
надсилається повідомлення про проведення Зборів становить 1 234 280 
штук. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання пере-
ліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів стано-
вить 1 192 306 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://
petrofish.pat.ua

Наглядова рада ПраТ «ПЕТриКІВСЬКий риБГОСП»

Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акці-
онерів ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО», що відбудуться 11 квітня 
2018 року о 13 годині 45 хвилин за адресою: Україна, 08132, Київ-
ська область, м. Вишневе, вул. Київська, буд. 2-б, актова зала, 
каб. №12.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися у день проведення Загальних 
зборів акціонерів з 13 години 00 хвилин до 13 години 30 хвилин за адресою: 
Київська область, м. Вишневе, вул. Київська, буд. 2-б, 1-й поверх, вести-
бюль.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціо-
нерів ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО», буде складено станом на  
24  годину 04 квітня 2018 року.

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

«СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» (далі – Товариство), припинення повноважень 
членів лічильної комісії.

2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товари-
ства.

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 припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. 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.

11. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/
договорів, що укладений/укладені з ПАТ «Альфа-Банк». 

12. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/
договорів, що укладений/укладені з ПАТ «СБЕРБАНК» та/або укладання 
нових договорів.

13. Про схвалення та/або вчинення правочинів.
Адреса веб-сайту ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО», на якому 

розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, 
включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена 
в частині четвертій ст. 35 Закону України «Про акціонерні товари-
ства»  – www.sevenergo.com.ua. 

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Загальних 
зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів та 

ПУБЛІЧНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «ЕНЕрГЕТиЧНа КОМПаНІЯ «СЕВаСТОПОЛЬЕНЕрГО»
(далі за текстом – ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» або «Товариство»),

місцезнаходження якого: Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 8є.
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з проектом договору про викуп товариством акцій, за адресою - Україна, 08132, 
Київська обл., Києво-Святошинський р-н., м. Вишневе, вул. Київська, 8 є,  
а в день проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення. 
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами – Бурлака Ольга Володимирівна. Телефони для довідок:  
(044) 232-15-02, (067) 243-07-43.

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 пере-
вищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не 
пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо канди-
датів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати про-
ведення 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 Товариства 
мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат пред-
ставником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується 
на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до 
проекту порядку денного Загальних зборів 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.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно мати 
паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену від-
повідно 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 учас-
ті та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи ви-
дається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установ-
чими документами. Довіреність на право участі та голосування на 
Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосуван-
ня, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначен-
ням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під 
час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати 
саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіре-
ність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі 
питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціо-
нер має право видати довіреність на право участі та голосування на 
Загальних зборах декільком своїм представникам. До закінчення стро-
ку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має 
право змінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну 
комісію та Виконавчий орган Товариства. Надання довіреності на право 
участі та 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 де-
кілька представників акціонера, реєструється той представник, довіре-
ність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній 
власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загаль-
них зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх за-
гальним представником.

Генеральний директор ПаТ «ЕК «СЕВаСТОПОЛЬЕНЕрГО»

Наглядова рада ПриВаТНОГО аКцІОНЕрНОГО ТОВари-
СТВа «КаЛаНЧацЬКий КОМБІНаТ ХЛІБОПрОДУКТІВ», 

ідентифікаційний код 00952344, яке знаходиться за адресою: 75822, 
Херсонська область, Каланчацький район, смт. Мирне, вул. Елеваторна, 

буд. 5, (надалі - Товариство) повідомляє про проведення річних загальних 
зборів Товариства (надалі - Збори).

Дата та час проведення Зборів: 12 квітня 2018 року о 12 год. 00 хв. 
Місце проведення Зборів: 75822, Херсонська область, Каланчацький ра-
йон, смт. Мирне, вул. Елеваторна, буд. 5. Час початку реєстрації учасни-
ків Зборів: 12 квітня 2018 року о 11 год. 20 хв.Час закінчення реєстрації 
учасників Зборів: 12 квітня 2018 року о 11 год. 55 хв. Дата та час відкрит-
тя Зборів: 12 квітня 2018 року о 12 год. 00 хв. Місце реєстрації учасників 
Зборів: 75822, Херсонська область, Каланчацький район, смт. Мирне,  
вул. Елеваторна, буд. 5. Дата складання переліку акціонерів, які мають 
право на участь у Зборах: 05 квітня 2018 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії Зборів Товариства та припинення її повно-

важень.
2. Розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за резуль-

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

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

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

бачених законом. 
7. Про внесення змін до статуту Товариства.
8. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 63987 682947
Основні засоби (за залишковою вартістю) 27321 30132
Запаси 8771 10934
Сумарна дебіторська заборгованість 2961 3713
Гроші та їх еквіваленти 20698 23515
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -9815 -5557
Власний капітал 67580 67580
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 4232 4232
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 45 -
Поточні зобов’язання і забезпечення 1945 -
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -9815 -5557
Середньорічна кількість акцій (шт.) 16926400 16926400
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн). -0,25156 0,00284

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх 
проведення акціонери мають право ознайомитись із документами, необхід-

ними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення акціо-
нерів відбувається за адресою: 75822, Херсонська область, Каланчацький 
район, смт. Мирне, вул. Елеваторна, буд. 5 у робочі дні з 08 год. 00 хв. до 17 
год. 00 хв., а в день проведення Зборів також у місці їх проведення, в по-
рядку, встановленому законодавством, Статутом та внутрішніми положен-
нями Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальні за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами: член Наглядової ради Маслова 
Олена Вікторівна. Телефон для довідок: (05530) 3-92-95.

Відповідно до вимог статей 36, 38 Закону України «Про акціонерні това-
риства» акціонери мають право: 

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

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

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

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

Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що по-
свідчує особу акціонера відповідно до вимог законодавства. Для участі в Зборах 
представника акціонера йому необхідно мати при собі документ, що посвідчує 
особу такого представника відповідно до вимог законодавства та довіреність на 
право участі та голосування на Зборах. Довіреність на право участі та голосу-
вання на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або інши-
ми посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи депозитарною устано-
вою відповідно до встановленого Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку порядку. Довіреність на право участі у Зборах повинна містити 
чітко визначені правомірні, конкретні та здійсненні юридичні дії, які належить 
вчинити представнику акціонера. Акціонер має право призначити свого пред-
ставника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час 
відкликати чи замінити свого представника на Зборах. Про призначення, заміну 
та/або відкликання представника для участі в Зборах акціонер має письмово 
повідомити про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства. Голо-
сування на Зборах представників акціонерів здійснюється відповідно до зареє-
строваних голосів та відповідно до завдання акціонера, що видав довіреність, 
щодо голосування. Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку 
осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів (28 лютого 2018 
року) становить 16 926 400 штуки. Загальна кількість голосуючих акцій станом 
на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про прове-
дення Зборів (28 лютого 2018 року) становить 16 822 498 штук. Адреса веб-
сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з пи-
тань, включених до проекту порядку денного: http://kkhp.pat.ua Наглядова рада 
ПраТ «Каланчацький КХП»
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ШаНОВНий аКцІОНЕр!
ПриВаТНОГО аКцІОНЕрНОГО ТОВариСТВа 

«ЗаКарПаТНЕрУДПрОМ» 
(Код ЄДрПОУ 00292540)

Місцезнаходження: 90450, Закарпатська область, Хустський район, 
село Сокирниця, вул. Свободи, 20

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКАРПАТНЕРУДПРОМ» 
(надалі - Товариство) повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прий-
нято рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі  – 
«Загальні збори»), які відбудуться 11 квітня 2018 року за адресою: 90450, 
Закарпатська область, Хустський район, село Сокирниця, вул. Свобо-
ди, 20, (в кабінеті для нарад, перший поверх адміністративно-
побутового комплексу ПраТ «Закарпатнерудпром»). Реєстрація акціо-
нерів проводиться з 11.00 годин до 11.45 годин. Початок Загальних зборів 
о 12.00 годині. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на 
участь в річних Загальних зборах 04 квітня 2018 року (станом на 24.00) .

Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку 
осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних 
зборів, а саме, на 01.03.2018р.) – 7 617 600 (Сім мільйонів шістсот сімнад-
цять тисяч шістсот) штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату скла-
дення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення За-
гальних зборів, а саме, на 01.03.2018р.) – 7 154 180 (Сім мільйонів сто 
п’ятдесят чотири тисячі сто вісімдесят) штук простих іменних акцій.

ПрОЕКТ ПОрЯДКУ ДЕННОГО  
рІЧНиХ ЗаГаЛЬНиХ ЗБОрІВ аКцІОНЕрІВ:

1. Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів То-
вариства.

2. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-
сування.

3. Про затвердження регламенту річних Загальних зборів.
4. Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Вико-

навчого органу (Правління) Товариства за 2017 рік та затвердження заходів 
за результатами його розгляду.

5. Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту На-
глядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результа-
тами його розгляду.

6. Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Реві-
зійної комісії Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результа-
тами його розгляду.

7. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2017 рік та 
затвердження заходів за результатами його розгляду. 

8. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 
2017 рік.

9. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 

можуть вчинятись Товариством у 2018 році.
11. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його 

в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Об-
рання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту 
Товариства.

Інформація з проектами рішень щодо питань, включених до проекту по-
рядку денного, розміщена на власному веб-сайті Товариства за адресою  – 
http://zakarpatnerudprom.kiev.ua. 

Для участі в річних Загальних зборах акціонерам необхідно мати при 
собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам 
акціо нерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвід-
чує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного за-
конодавства. Довіреність на право участі та голосування на річних загаль-
них зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або 
іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може 
посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на пра-
во участі та голосування на річних Загальних зборах від імені юридичної 
особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її 
установчими документами.

Представником акціонера на річних Загальних зборах Товариства може 
бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представ-
ником акціонера - фізичної чи юридичної особи на річних Загальних зборах 
Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юри-
дичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах 
Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік пи-
тань, порядку денного річних Загальних зборів із зазначенням того, як і за 
яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 
річних Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як пе-
редбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить за-
вдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосу-
вання на річних Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 

на річних Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має 
право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на річних 
Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та го-
лосування на річних Загальних зборах не виключає право участі на цих 
річних Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого 
представника. 

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних 
зборів до дати прове дення річних Загальних зборів Товариства акціонери 
мають можливість ознайо ми тися з документами, необхідними для прийнят-
тя рішень з питань порядку ден ного, за місцезнаходженням Товариства: 
90450, Закарпатська область, Хустський район, село Сокирниця, вул. Сво-
боди, 20, (кабінет головного бухгалтера), у робочі дні, робочий час з 10-00 
годин до 16-00 годин. В день проведення Загальних зборів – також у місці їх 
проведення за адресою: 90450, Закарпатська область, Хустський район, 
село Сокирниця, вул. Свободи, 20, (в кабінеті для нарад, перший поверх 
адміністративно-побутового комплексу ПрАТ «Закарпатнерудпром»). Осо-
ба, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: В.о. 
Голови Правління Товариства – Магаль Василь Миколайович.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення річних За-
гальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, на-
даних акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім 
змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в проекті порядку денно-
го чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не 
пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення річних Загальних збо-
рів.

Товариство до початку річних Загальних зборів у встановленому ним 
порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання 
акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних За-
гальних зборів та порядку денного річних Загальних зборів до дати прове-
дення річних Загальних зборів (до 11.04.2018р.). Товариство може надати 
одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. 

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, 
включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товари-
ства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 
річних Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів 
Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних Загаль-
них зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку 
денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропози-
ція до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства пода-
ється в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціоне-
ра, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту 
пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/
або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціоне-
ром до складу органів Товариства. Адреса, за якою акціонери Товариства 
можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного річних Загальних 
зборів Товариства: 90450, Закарпатська область, Хустський район, село 
Сокирниця, вул. Свободи, 20, Приватне акціонерне товариство «ЗАКАР-
ПАТНЕРУДПРОМ».

Пропозиції акціонерів (акціонера) Товариства, які сукупно є власниками 
5 або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, підлягають 
обов'язковому включенню до проекту порядку денного річних Загальних 
зборів. 

Зміни до проекту порядку денного річних Загальних зборів вносяться 
лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонова-
них питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих 
акціонерами питань або проектів рішень.

основні показники фінансово-господарської діяльності ПраТ 
«Закарпатнерудпром» 

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 15 809,3 12 093
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

7 318,4 5 832

Запаси 2 811,8 1736
Сумарна дебіторська заборгованість 865,3 1366
Гроші та їх еквіваленти 175,8 55
Нерозподілений прибуток (непокри-
тий збиток)

-10 422,4 -12 830

Власний капітал -4 157,2 -6 554
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

1 904,4 1 904,4

Довгострокові зобов'язання і 
забезпечення

9 227,5 8 939

Поточні зобов'язання і забезпечення 10 739 9 718
Чистий фінансовий результат: 
прибуток (збиток)

2 407,2 (1 869)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 7 617 600 7 617 600
Чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0,32 (0,25)

Телефон для довідок: /067/ 34-48-203     Наглядова рада Товариства
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПриВаТНЕ аКцiОНЕрНЕ 

ТОВариСТВО «фiрМа «ПрЕМОНа» 2. Код за ЄДРПОУ 
04621166 3. Місцезнаходження 18030, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. До-
бровольського, 52 4. Міжміський код, телефон та факс 0472734988 5. Елек-
тронна поштова адреса em04621166 @ab.ck.ua  6. Адреса сторінки в мере-
жі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації em04621166.ab.ck.ua 7. Вид особливої інформації Відомості 
про прийняття рішення про викуп власних акцій (крім акцій корпоративних 
інвестиційних фондів інтервального та відкритого типу)

ii. Текст повідомлення
Рiшення про викуп власних акцiй Товариством було прийнято черговими За-

гальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 02 березня 2018 р. Перiод викупу 
акцiй: дата початку – 16.04.2018 р., дата закiнчення викупу – 31.08.2018 р. По-
рядок викупу: 1.Повiдомлення ПрАТ «Фiрма «Премона» акцiонерiв про рiшення 
загальних зборiв акцiонерiв про викуп власних акцiй. 2.Приймання письмових 
пропозицiй акцiонерiв про продаж акцiй. Прийом та реєстрацiю письмових 
пропозицiй здiйснюється в депозитарнiй установi, яка обслуговує рахунки в 
цiнних паперах акцiонерiв, на яких облiковуються акцiї Товариства, що викупо-
вуються, ТОВ «Алан - Реєстр» (код ЄДРПОУ 25582859 ) за адресою: м. Черка-
си, вул. Смiлянська, 145, у робочi днi тижня (понедiлок – п’ятниця), з 10-00 до 
15-00, перерва з 13-00 до 14-00. 3. У разi письмової згоди акцiонера, укласти 
договiр купiвлi-продажу акцiй з акцiонером до 20.08.2018 р. Встановити строк 

виплати акцiонеру грошових коштiв за викупленi у нього акцiї до 29.08.2018р. 
Мета викупу акцiй – задоволення звернень акцiонерiв щодо викупу належних їм 
акцiй та подальшого анулювання викуплених акцiй. Цiна викупу встановлюється 
не нижча за номiнальну вартiсть, яка становить 0,10 грн. Ринкова вартiсть однiєї 
акцiї становить 723,7 грн. визначеної станом на 30.01.2018 р. (день, що передує 
дню опублiкування повiдомлення про проведення загальних зборiв), та затвер-
дженої рiшенням Наглядової ради Товариства, у вiдповiдностi до ст. 8 Закону 
України «Про акцiонернi товариства». 

Прибуток на акцiю за рiчною фiнансовою звiтнiстю року, який передував 
датi прийняття рiшення про викуп акцiй становить 33,3 грн. Пiдлягають ви-
купу простi iменнi акцiї, форма iснування – бездокументарна. Кiлькiсть 
акцiй, що пiдлягають викупу становить 700 шт. акцiй, у спiввiдношеннi до 
статутного капiталу – 9,3 %. 

Власник, який володiє 10 i бiльше вiдсотками акцiй, за станом до викупу 
акцiй i має намiр щодо продажу акцiй: не має.Товариство не володiє 
iнформацiєю про намiри продажу членами Наглядової ради та виконавчого 
органу Товариства акцiй, якими вони володiють, за станом до викупу. Това-
риство володiє ранiше викупленими простими iменними акцiями власної 
емiсiї в кiлькостi 6 722 шт., що складає 89,6267 % статутного капiталу. 

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй: № 42/23/1/2011 вiд 12.05.2011 р. 
видане Черкаським теруправлiнням ДКЦПФР.

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

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

Директор  фiлiппов Степан iванович 03.03.2018 р. 
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1. Розділ 6 викласти в такій редакції:
розділ 6. ВІДОМОСТІ ПрО ОцІНЮВаЧа МайНа:
6.1. Повне найменування – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-

ВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПЕРТНЕ БЮРО ШАШКОВА».
6.2. Код за ЄДрПОУ – 41272981.
6.3. Місцезнаходження – 01135, м.Київ, вул. Жилянська, будинок 

148.
6.4. Строк дії сертифіката суб’єкта оціночної діяльності – з 
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учасників ринку цінних паперів – 05.09.2017р. - 26.11.2020 р.
Генеральний директор
ТОВ «КУа «ІНЕКО - ІНВЕСТ» _______ /О.В. Бородинець/

Головний бухгалтер 
ТОВ «КУа «ІНЕКО- ІНВЕСТ» _______ /О.А. Лепеха/ 

Голова Правління ПаТ «айбокс Банк» _______ /Г.М. Хейло/

«ЗаТВЕрДЖЕНО»
Рішенням Загальних зборів Учасників

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 

«ІНЕКО - ІНВЕСТ»
протокол № 22-01/2018-1 від «22» січня 2018 р.

Голова Зборів 
__________________ Людкевич С.Г.

ЗМІНи 
ДО ПрОСПЕКТУ ЕМІСІЇ 

ІНВЕСТицІйНиХ СЕрТифІКаТІВ 

ПайОВОГО ІНТЕрВаЛЬНОГО ДиВЕрСи-
фІКОВаНОГО ІНВЕСТицІйНОГО фОНДУ 

«цЕНТраЛЬНий ІНВЕСТицІйНий 
фОНД»

ТОВариСТВа З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДаЛЬНІСТЮ «КОМПаНІЯ З УПраВЛІННЯ 

аКТиВаМи «ІНЕКО - ІНВЕСТ»
(публічне розміщення)

1. Розділ 6 викласти в такій редакції:
розділ 6. ВІДОМОСТІ ПрО ОцІНЮВаЧа МайНа:
6.1. Повне найменування – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-

ВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПЕРТНЕ БЮРО ШАШКОВА».
6.2. Код за ЄДрПОУ – 41272981.
6.3. Місцезнаходження – 01135, м.Київ, вул. Жилянська, будинок 

148.
6.4. Строк дії сертифіката суб’єкта оціночної діяльності – з 

05.05.2017 р. до 05.05.2020 р.
2. Розділ 8 викласти в наступній редакції:
розділ 8. ВІДОМОСТІ ПрО аУДиТОра (аУДиТОрСЬКУ фІрМУ)
8.1. Повне найменування – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-

ВІДАЛЬНІСТЮ «ААН «СейЯ-Кірш-аудит».
8.2. Код за ЄДрПОУ – 24263164. 
8.3. Місцезнаходження – Україна, 01033, м.Київ, вул. Гайдара, 27, 

офіс. 5.
8.4. Строк дії Свідоцтва про включення до реєстру аудиторських 

фірм та аудиторів – з 26.01.01р. до 26.11.2020р.
8.5. Строк дії Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських 

фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних 
учасників ринку цінних паперів – 05.09.2017р. - 26.11.2020 р.

Генеральний директор
ТОВ «КУа «ІНЕКО - ІНВЕСТ»  ________ /О.В. Бородинець/

Головний бухгалтер 
ТОВ «КУа «ІНЕКО- ІНВЕСТ»  ________ /О.А. Лепеха/ 

Голова Правління ПаТ «айбокс Банк»  ________ /Г.М. Хейло/



№46, 6 березня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

43

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«СаНаТОрІй «МОШНОГІр’Я»

(код ЄДрПОУ - 02782314)
Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів.
Місцезнаходження товариства: вулиця Шевченка, будинок 38, село 

Будище, Черкаського району, Черкаської області, 19625.
Дата, час та місце проведення загальних зборів: 10 квітня 2018 року 

о 10:00 годині за адресою: вулиця Шевченка, будинок 38, село Будище, 
Черкаського району, Черкаської області, 19625, адмінбудівля, актовий зал.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загаль-
них зборах: Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «10» квітня 2018 
року з 9:00 до 9:50 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: на 24:00 годину «03» квітня 2018 року.

ПрОЕКТ ПОрЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання Лічильної комісії прийняття рішення про припинення її по-

вноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціоне-

рів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення чергових за-

гальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Головного лікаря ПрАТ «САНАТОРІЙ «МОШНОГІР`Я», 

затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Головного лікаря, визначення основних на-
прямків діяльності на 2018 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової Ради ПрАТ «САНАТОРІЙ «МОШНОГІР`Я» 
про роботу за 2017 рік, затвердження заходів за результатами його роз-
гляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 
Товариства.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік, по-
рядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2017 рік. Визначення 
та розподіл планових показників прибутку на 2018 рік.

7. Відкликання Голови та членів Наглядової ради.
8. Обрання Голови та членів Наглядової ради.
9. Про припинення повноважень Виконавчого органу (Головного ліка-

ря) Товариства.
10. Обрання Виконавчого органу (Головного лікаря) Товариства.
При реєстрації для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати 

паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу;
для представника акціонера (юридичної особи) - документ, що свід-

чить про повноваження посадової особи брати участь у загальних збо-
рах (оригінал, або нотаріально завірену копію), або довіреність на право 
участі у загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством 
України;

для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта - довіре-
ність на право участі та голосуванні на загальних зборах, оформлена згід-
но з чинним законодавством України.

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства » до 
дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з до-
кументами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, 
за місцезнаходженням товариства: вулиця Шевченка, будинок 38, село 
Будище, Черкаського району, Черкаської області, 19625, кімната-
приймальня у робочі дні з 10:00 години до 16:00 години, а в день прове-
дення чергових загальних зборів за місцем їх проведення з 9:00 до 9:50. 
Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами є Головний лікар Гулий Віктор Якович тел. 0(472) 33-55-85. 

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайоми-
тися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

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

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного 
повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо 
кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають міс-
тити інформацію про те чи є запропонований кандидат представником 
акціонера (акціонерів).

Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товари-
ства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменуван-
ня) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому 
акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, та/або проек-
ту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать канди-
дату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. 

адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного - http://moshnogor.emitents.net.ua/ua/.

Телефон для довідок: 0(472) 33-55-85.

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«КарГО ТЕрМІНаЛ»

(місцезнаходження: 08132,Україна, Київська обл., Києво-Святошинський 
р-н, м. Вишневе, вул. Чорновола, 54)

(надалі – Товариство)
повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товари-

ства, які відбудуться 13 квітня 2018 року о 11:00 годині 
за адресою:08132, місце проведення: Україна, Київська обл., Києво-
Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Чорновола, 54, актовий зал.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)

Найменування показника Період 
2017 2016

Усього активів 12902,9 13352,0
Основні засоби 3030,8 3482,4
Довгострокові фінансові інвестиції -  -
Запаси 387,1 387,1
Сумарна дебіторська заборгованість 9431,4 9446,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 52,0 6,1
Нерозподілений прибуток (8722,4) (7900,4)
Власний капітал 9786,0 10608,0
Статутний капітал 10000,0 10000,0
Довгострокові зобов'язання 3010,4 2231,5
Поточні зобов'язання 106,5 512,5
Чистий прибуток (збиток) -822,0 -719,8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 000 000 000 1 000 000 000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) 

-  -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду 

-  -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб) 

8  6

Перелік питань,  
що виносяться на голосування 

(Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів Товариства):
1. Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження регламенту та порядку проведення Загальних зборів 

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

Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду да-
ного звіту.

4. Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської ді-
яльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду даного звіту.

5. Звіт і висновки Ревізора про результати фінансово-господарської ді-
яльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду даного звіту.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 
7. Розподіл прибутків та збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням 

вимог, передбачених законами України.
8. Про підтвердження та продовження повноважень обраних осіб на 

посадіРевізора та Наглядової ради.
9. Про призначення на посаду Директора Товариства.
10. Затвердження нової редакції статуту Товариства.
Для участі у Загальних зборах акціонерів необхідно мати: акціо-

нерам – паспортгромадянинаУкраїни, представникам акціонерів – 
паспорт та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного 
законодавства України. 

Будь-який з акціонерів має право внести свої пропозиції щодо по-
рядку денного Загальних зборів акціонерів не пізніше, як за 30 днів до 
їх проведення. До дня проведення Загальних зборів акціонерів акціо-
нери можуть ознайомитися з матеріалами, пов’язаними з порядком 
денним, у приміщенні Товариства за адресою: 08132, Україна, Київ-
ська  обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Чорновола, 54, 
актовий зал(відповідальна за ознайомлення особа – Директор Товари-
ства Шутий О.М.).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загаль-
них зборах акціонерів Товариства, буде складено станом на 24 го-
дину 03квітня 2018року.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних збо-
рах акціонерів буде проводитися 13квітня 2018р. з 10:40 год. до 11:00 год. 
за адресою: 08132, Україна, Київська обл., Києво-Святошинський р-н,  
м. Вишневе, вул. Чорновола, 54, актовий зал.

З усіх питань проведення Загальних зборів акціонерів звертатися до 
Директора Товариства.

Довідки за телефоном: (044) 207-46-40 

Директор  ШутийО.М.
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Затверджено рішенням 
Наглядової ради 
від 15.02.2018 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення річних загальних зборів

ПриВаТНОГО аКцІОНЕрНОГО 
ТОВариСТВа «СПЕцТЕХНІКа» 

(далі – Товариство)
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Каунаська, 13.

Товариство повідомляє про проведення річних загальних зборів акціо-
нерів, які відбудуться 12 квітня 2018 року об 11:00 за місцезнаходженням 
Товариства у кабінеті Голови правління Товариства на 3-му поверсі адміні-
стративного корпусу (літ.А.). Реєстрація акціонерів для участі у річних за-
гальних зборах акціонерів Товариства здійснюватиметься з 09:45 до 10:45 
за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства. Дата 
складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних збо-
рах – 05 квітня 2018 року.

Перелік питань,  
що виносяться на голосування  

згідно проекту порядку денного:
1) Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
Проект рішення: надати повноваження лічильної комісії членам реє-

страційній комісії у складі Страдного С.І., Даневич Н.М., Тарасенка В.Д.
2) Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
Проект рішення: головою загальних зборів призначити Литвина К.М., 

секретарем загальних зборів призначити Трояна М.М.
3) Звіт Правління Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслід-

ками розгляду звіту Правління Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: затвердити звіт Правління Товариства за 2017 рік.
4) Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 

рік.
5) Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 

2017 рік.
Проект рішення: затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товари-

ства за 2017 рік.
6) Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік. 
Проект рішення: прибуток Товариства за 2017 рік залишити у розпо-

рядженні Товариства, дивіденди за 2017 рік не виплачувати.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

ПраТ «Спецтехніка» за 2017 рік (тис. грн.)

Найменування показника
період

Звітний Попере-
дній

Усього активів 7266,8 6695,8
Основні засоби 6817,0 6646,0
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 557,5 466,4
Сумарна дебіторська 
заборгованість

474,0 415,8

Грошові кошти та їх еквіваленти 58,4 40,5
Нерозподілений прибуток 4578,6 4298,7
Власний капітал 7134,5 6854,6
Статутний капітал 73,6 73,6
Довгострокові зобов’язання 312,3 315,6
Поточні зобов’язання 1242,3 772,9
Чистий прибуток (збиток) 538,2 4,6
Середньорічна кількість акцій (шт.) 14012 14012
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб)

30 29

Акціонер після отримання повідомлення про проведення загальних збо-
рів до дати проведення загальних зборів Товариства за запитом має мож-
ливість ознайомитись з проектом (проектами) рішень з питань проекту по-
рядку денного та отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо 
питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товари-
ства. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного загальних зборів Товариства. Пропозиції 
вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення загальних зборів. Про-
позиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні 
містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту по-
рядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із 
зазначенням П.І.Б. (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, 
типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/
або проекту рішення. Кожний акціонер має можливість ознайомитися з до-
кументами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку 
денного, звернувшись з письмовим запитом або особисто до особи, відпо-
відальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами, кожний ро-
бочий день з 09-00 по 17-00 (перерва з 12-00 по 13-00) за адресою: м. Київ, 
вул. Каунаська, 13, приймальня Товариства, а в день проведення загаль-
них зборів - також у місті їх проведення. Письмовий запит щодо ознайом-
лення з документами, необхідними для прийняття рішень, повинен містити 
прізвище, ім'я, по-батькові (найменування) акціонера, адресу місця прожи-
вання (місцезнаходження) або поштову адресу. У разі особистого звернен-
ня до Товариства, акціонер повинен мати документ, що підтверджує його 
особу та/або повноваження. Посадовою особою Товариства, відповідаль-
ною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є корпоративний 
секретар Товариства– Кубрак В.К.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а 
також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України 
«Про акціонерні товариства»: http://zvit.spt.kiev.ua/ 

Для участі у загальних зборах акціонерам мати документ, що посвідчує 
особу (паспорт), представникам акціонерів- документ, що посвідчує особу 
та доручення, оформлене відповідно до вимог чинного законодавства 
України. Довідки за телефоном: (044) 574-01-99, 574-04-99.

Наглядова рада Товариства

річні Загальні збори акціонерів 

ПУБЛІЧНОГО аКцІОНЕрНОГО ТОВари-
СТВа «ЗаКриТий НЕДиВЕрСифІКОВа-
Ний КОрПОраТиВНий ІНВЕСТицІйНий 

фОНД «СиНЕрГІЯ-4»
18 квітня 2018 року о 14:00 за адресою: м. Київ, вул. Петра Сагай-

дачного, 25-Б (iii поверх, конференц-зал) відбудуться річні Загальні 
збори (далі – «Загальні збори») Публічного акціонерного товариства 
«Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний 
фонд «Синергія-4» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 35031362, міс-
цезнаходження – м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25-Б) (далі –  
«Товариство»).

Пропонується наступний порядок денний 
Загальних зборів:

1. Про результати діяльності Товариства за 2017 рік та затвердження 
річного звіту Товариства.

2. Звіт Наглядової ради Товариства.
3. Про продовження строку діяльності Товариства.
4. Про затвердження тексту повідомлення про прийняття рішення про 

продовження строку діяльності Товариства.
5. Про затвердження змін до Статуту Товариства.
6. Про затвердження змін до регламенту Товариства. 
7. Про затвердження планів Товариства на 2018 рік.

8. Про затвердження змін до договору про обслуговування зберігачем 
активів корпоративного інвестиційного фонду.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
значених загальних зборах Товариства, є 12 квітня 2018 року (станом на 
24 годину).

Акціонери мають право ознайомитися з проектом (проектами) рішень з 
питань порядку денного Загальних зборів за адресою: м. Київ, вул. Петра 
Сагайдачного, будинок 25-Б (III поверх, конференц-зал) у робочі дні з 10-00 
до 17-00 години. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами, є Голова Наглядової ради Товариства 
Мельничук Віталій Григорович.

Реєстрація учасників зборів здійснюватиметься 18 квітня 2018 року з 
13.00 до 13.50.

Для участі у Загальних зборах акціонерам Товариства необхідно мати 
при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціоне-
рів – також довіреність.

УВАГА! У разі якщо Акціонер не уклав з обраною Товариством депози-
тарною установою (ТОВ «КІНТО, Лтд») договору про обслуговування 
рахунка в цінних паперах, акції такого Акціонера не будуть враховува-
тись при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах. Це 
зауваження не стосується акціонерів, акції яких обліковуються на рахун-
ках в ЦП в інших депозитарних установах.

Довідки за телефоном: (044) 246 73 50.

Голова Наглядової ради
ПаТ «ЗНКІф «Синергія-4»  В.Г. Мельничук
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента 
i. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»

2. Код за ЄДРПОУ: 00953869
3. Місцезнаходження: 52323 Дніпропетровська область, Криничан-

ський район, селище міського типу Божедарівка, вулиця Виконкомівська, 
будинок 1

4. Міжміський код, телефон та факс: (0564)23-1-33 (0564)23-2-05
5. Електронна поштова адреса:bozhedar@usilos.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: bozhedar.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

ii. Текст повідомлення 
Товариство 05.03.2018 року отримало від акціонера - Приватне товари-

ство з обмеженою відповідальністю «РЕНЕСКО Б.В.» письмове повідом-
лення про заміну представника, у зв’язку з чим Грабовська Ірина Валеріїв-
на набула повноваження члена Наглядової ради. Підстава такого рішення: 
письмове повідомлення акціонера - Приватне товариство з обмеженою 

відповідальністю «РЕНЕСКО Б.В.» від 20.02.2018 р. Згоди на розкриття 
паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано,  - до припи-
нення повноважень діючого складу членів Наглядової ради. Акціями Това-
риства не володіє. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом 
останніх п’яти років, - старший юрист, юрист.

Товариство 05.03.2018 року отримало від акціонера – Приватне товари-
ство з обмеженою відповідальністю «РЕНЕСКО Б.В.» письмове повідом-
лення про заміну представника, у зв’язку з чим припинено повноваження 
члена Наглядової ради Струкова Бориса Вікторовича. Підстава такого рі-
шення: письмове повідомлення акціонера - Приватне товариство з обме-
женою відповідальністю «РЕНЕСКО Б.В.» від 20.02.2018 р. Згоди на роз-
криття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа пере-
бувала на посаді члена Наглядової ради Товариства з 04.08.2016 р. Акція-
ми Товариства не володіє.

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

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

Директор Слободянюк Д.І.
(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

(дата) 

 ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «БОЖЕДарІВСЬКий ЕЛЕВаТОр»

ВІДКриТЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО За-
ВОД «ЕКСПрЕС» (надалі по тексту Товариство), місцезнаходжен-
ня якого: місто Київ, вул. Механізаторів,10 повідомляє про проведення чер-
гових Загальних зборів акціонерів, що відбудуться 20 квітня 2018 року об 
10.00 годині за адресою: м. Київ, вул.  Механізаторів,будинок 10, 

2 поверх, кімната №1. Реєстрація акціонерів (їх представників) буде 
здійснюватись в день проведення чергових Загальних зборів акціоне-
рів за адресою їх проведення з 9.00 години до 9.50 години. Дата скла-
дання переліку акціонерів, які мають право на участь в чергових За-
гальних зборах акціонерів 16 квітня 2018 року. Для участі у чергових 
Загальних зборах акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує 
особу акціонера, представнику акціонера – довіреність на участь у 
чергових Загальних зборах акціонерів та документ, що посвідчує особу 
представника. 

Порядок денний зборів:
1.Обрання лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів.
2.Затвердження річного звіту Товариства за 2017рік.
3.Затвердження фінансової звітності Товариства за 2017рік.
4. Звіт Ревізора Товариства за 2017рік.
5.Звіт Наглядової ради Товариства за 2017рік.
Пропозиції від акціонерів до порядку денного чергових Загальних зборів 

акціонерів будуть прийматись Виконавчим органом Товариства за 
місцезнаходженням Товариства в робочі дні з 10.00 години до 16.00 години 
не пізніше, ніж за 10 днів до дати проведення чергових Загальних зборів 
акціонерів.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами стосовно порядку денного чер-
гових Загальних зборів акціонерів, буде здійснюватись за місцезнаходжен-
ням Товариства в робочі дні з 10.00 години до 16.00 години (2 поверх, кім-
ната №1) починаючи з 09.04.2018 року. Відповідальною особою за 
ознайомлення акціонерів з матеріалами стосовно порядку денного Загаль-
них зборів є член Наглядової ради Микита Андрій Гаврилович (телефон 
для довідок 044-248-86-22).

У відповідності до чинного законодавства наводимо показники 
фінансово - господарської діяльності Товариства за 2017 рік 

(тис.грн.) 

Найменування статті Період
Попередній Звітний

Усього активів 1339,3 1723,7
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1037,6 992,7
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 46,1 24,7
Сумарна дебіторська заборгованість 128,3 351,2
Грошові кошти та їх еквівалент 0,9 1,4
Власний капітал (1029,6) (1004,0) 
Статутний капітал 357,4 357,4
Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток) 

 (1516,8) (1491,2)

Довгострокові забов’язання 0 0
Поточні забов’язання 2368,9 2727,7
Чистий прибуток (476,0) (25,6)
Вартість чистих активів (1029,6) (1004,0)

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: Публічне акціонерне товариство « Га-
личфарм»

2. Код за ЄДРПОУ: 05800293
3. Місцезнаходження: 79024 м. Львів , вул. Опришківська , 6/8
4. Міжміський код, телефон та факс: 032-294-99-50, 032-294-99-50
5. Електронна поштова адреса: Oksana.Skibinska@arterium.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.galychpharm.com
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну власників 
акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціо-
нерного товариства.

ІІ. Текст Повідомлення 
Публічне акціонерне товариство «Галичфарм» (далі-Товариство) пові-

домляє, що 03 березня 2018 року отримано від ПАТ «Національний депо-
зитарій України» інформаційну довідку за вих.№ 151362 ід від 02.03.2018 
року, згідно якої стало відомо про зміну власників акцій, яким належить 5 і 
більше відсотків простих акцій Товариства, а саме: 

пакет акцій акціонера - юридична особа – Приватне акціонерне товари-
ство «Акціонерна страхова компанія «ОМЕГА» (код ЄДРПОУ 21626809, 
місцезнаходження 04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, буд.17А), що володів 
864976 штук простих іменних акцій, що становило – 10,162892 % в загаль-
ній кількості акцій Товариства, в загальній кількості голосуючих акцій Това-
риства - інформація відсутня, збільшився та після змін володіє 1675176 
штук простих іменних акцій, що становить -19,682203 %, в загальній кіль-
кості акцій Товариства, в загальній кількості голосуючих акцій Товариства  - 
інформація відсутня;

пакет акцій акціонера - юридична особа – Товариство з обмеженою від-
повідальністю «КМД-ТРЕЙДІНВЕСТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 38003872, 
місцезнаходження 01042,м. Київ, вул. П.Лумумби, буд.4/6), що володів 
810200 штук простих іменних акцій , що становило – 9,519311 % в загаль-
ній кількості акцій Товариства, в загальній кількості голосуючих акцій Това-
риства - інформація відсутня, зменшився та після змін володіє 0 штук прос-
тих іменних акцій, що становить – 0 % в загальній кількості акцій 
Товариства.

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

2. Директор виконавчий  Блонський О.В.
05.03.2018

ПУБЛІЧНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«ГаЛиЧфарМ»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №46, 6 березня 2018 р. 
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Додаток 28 до Положення про розкриття інформації емітентами 
цінних паперів (пункт 6 глави 1 розділу ii)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ аКцІОНЕрНЕ 

ТОВариСТВО «ВирОБНиЧЕ ОБ’ЄДНаННЯ «УКрМІЖ-
ГОСПКОМБІКОрМ».

2. Код за ЄДРПОУ: 32072081.
3. Місцезнаходження: 03680, Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська, 72, 

літера А, офіс 175.
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 490-20-82, (044) 490-20-82.
5. Електронна поштова адреса: o.komirny@gmail.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://umgk.pat.ua/ 
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: змінf влас-
ників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного 
акціонерного товариства.

ii. Текст повідомлення
05.03.2018 року ПАТ «ВО «УКРМІЖГОСПКОМБІКОРМ» (далі по тексту – 

«Товариство») отримало в НДУ «Перелік акціонерів, яким надсилатиметься 
письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного то-
вариства» (вих. № 151175зв від 02.03.2018 року) на звітну дату 01.03.2018 
року. З даних цього Переліку нам стало відомо про зміну власників акцій, 
яким належить 5 і більше відсотків простих акцій в Товаристві, а саме:

• Компанія «Fernhall Holdings Limited», резидент Республіки Кіпр (далі 
по тексту – «Компанія-1»); ідентифікаційний код з торговельного, судового 
або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрована Компанія: 
НЕ99861; місцезнаходження: Georgiou Gennadiou, буд. 10 AGATHAGGELOS 
COURT, оф. Flat/Office 202, Limassol, Cyprus, 3041; розмір частки Компанії-1 
в загальній кількості акцій до змін – 30,432981%, після змін – 31,222997% 
(таким чином, пакет акцій Компанії-1 в Товаристві зріс на 0,749398%); роз-
мір частки Компанії-1 в загальній кількості голосуючих акцій до змін – 
30,4736%, після змін – 31,26467% (таким чином, пакет голосуючих акцій 
Компанії-1 в Товаристві зріс на 0,79107%);

• Товариство з обмеженою відповідальністю «Мілленіум Капітал», код 
ЄДРПОУ: 30634328 (далі по тексту – «Компанія-2»), місцезнаходження: 
03680, м. Київ, вул. Червоноармійська, 72, літера А; розмір частки Компанії-2 
в загальній кількості акцій до змін – 9,679201%, після змін – 0,00% (таким 
чином, пакет акцій Компанії-2 в Товаристві зменшився на 9,679201%); роз-
мір частки Компанії-2 в загальній кількості голосуючих акцій до змін – 
9,69212%, після змін – 0,00% (таким чином, пакет голосуючих акцій 
Компанії-2 в Товаристві зменшився на 9,69212%);

• Товариство з обмеженою відповідальністю «Мілленіум Ессет Менедж-
мент», код ЄДРПОУ: 32000609 (далі по тексту – «Компанія-3»), місцезнахо-
дження: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 48,50а; розмір частки Компанії-3 в 

загальній кількості акцій до змін – 17,363938%, після змін – 0,00% (таким 
чином, пакет акцій Компанії-3 в Товаристві зменшився на 17,363938%); 
розмір частки Компанії-3 в загальній кількості голосуючих акцій до змін – 
17,387114%, після змін – 0,00% (таким чином, пакет голосуючих акцій 
Компанії-3 в Товаристві зменшився на 17,387114%);

• Товариство з обмеженою відповідальністю «Севен Хілз Інвестментс 
Груп», код ЄДРПОУ: 33743850 (далі по тексту – «Компанія-4»), місцезнахо-
дження: 01010, м. Київ, вул. Івана Мазепи, 26; розмір частки Компанії-4 в 
загальній кількості акцій до змін – 0,00%, після змін – 17,363938% (таким 
чином, пакет акцій Компанії-4 в Товаристві зріс на 17,363938%); розмір 
частки Компанії-4 в загальній кількості голосуючих акцій до змін – 0,00%, 
після змін – 17,387114% (таким чином, пакет голосуючих акцій Компанії-4 в 
Товаристві зріс на 17,387114%);

• Товариство з обмеженою відповідальністю «Мілленіум Ессет Менедж-
мент» (Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний 
фонд «Мілленіум Проперті Девелопмент») код ЄДРПОУ: 32000609-233862 
(далі по тексту – «Компанія-5»), місцезнаходження: 03680, м. Київ, вул. 
Червоноармійська, 72а; розмір частки Компанії-5 в загальній кількості акцій 
до змін – 0,001894%, після змін – 10,488785% (таким чином, пакет акцій 
Компанії-5 в Товаристві зріс на 10,486891%); розмір частки Компанії-5 в 
загальній кількості голосуючих акцій до змін – 0,001897%, після змін – 
10,502785% (таким чином, пакет голосуючих акцій Компанії-5 в Товаристві 
зменшився на 10,500888%);

• Товариство з обмеженою відповідальністю «Мілленіум Ессет Менедж-
мент» (Пайовий венчурний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду 
закритого типу «Гермес-Д») код ЄДРПОУ: 32000609-2331746 (далі по тек-
сту – «Компанія-6»), місцезнаходження: 03680, м. Київ, вул. Червоноармій-
ська, 72а; розмір частки Компанії-6 в загальній кількості акцій до змін – 
0,498196%, після змін – 5,310183% (таким чином, пакет акцій Компанії-6 в 
Товаристві зріс на 4,811987%); розмір частки Компанії-6 в загальній кіль-
кості голосуючих акцій до змін – 0,498861%, після змін – 5,317271% (таким 
чином, пакет голосуючих акцій Компанії-6 в Товаристві зменшився на 
4,81841%);

• Публічне акціонерне товариство «Стома», код ЄДРПОУ: 00481318 
(далі по тексту – «Компанія-7»), місцезнаходження: 61105, м. Харків, вул. 
Ньютона, 3; розмір частки Компанії-7 в загальній кількості акцій до змін – 
5,619677%, після змін – 0,00% (таким чином, пакет акцій Компанії-7 в Това-
ристві зменшився на 5,619677%); розмір частки Компанії-7 в загальній кіль-
кості голосуючих акцій до змін – 5,627178%, після змін – 0,00% (таким 
чином, пакет голосуючих акцій Компанії-7 в Товаристві зменшився на 
5,627178%).

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

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

2. Найменування посади:
Голова правління  _________  разумов Ю.В.
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
  06.03.2018 року

Додаток 1 до Протоколу Наглядової ради
№ 28-02-2018 від 28.02.2018 р. 

Затверджено рішенням Наглядової ради
Протокол від 28.02.2018 р.

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«СаНТЕХКОМПЛЕКТ»

(ідентифікаційний код за ЄДрПОУ: 20038832)
повідомляє про проведення Позачергових загальних зборів акціонерів,

що відбудуться 22 березня 2018 року о 12:00 годині 
за адресою: Україна,04073, місто Київ, вул. Куренівська,16-а в 

нарадчій кімнаті
ПрОЕКТ ПОрЯДКУ ДЕННОГО ДО ПОЗаЧЕрГОВиХ 

ЗаГаЛЬНиХ ЗБОрІВ аКцІОНЕрІВ
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
Проект рішення: 
Затвердити лічильну комісію у складі одної особи:
Член лічильної комісії – Ціліцький Т.В.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
Проект рішення: 
Затвердити робочий орган зборів у запропонованому складі.
Голова Загальних зборів - Шевченко О.М.
Секретар Загальних зборів - Стрілець О.М.
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування на Загальних зборах акціонерів.
4. Про внесення змін до Статуту в зв’язку з приведенням у відповідність 

до вимог Закону України «Про акціонерні товариства.
5. Внесення змін до внутрішніх положень ПрАТ «САНТЕХКОМПЛЕКТ» в 

зв’язку з приведенням у відповідність до вимог Закону України «Про акціо-

нерні товариства».
Проект рішення:
Внести зміни до внутрішніх положень ПрАТ «САНТЕХКОМПЛЕКТ» у 

зв’язку з приведенням у відповідність до вимог Закону України «Про акціо-
нерні товариства».

6. Підтвердження повноважень членів наглядової ради, затвердження 
умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що 
укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагород, обрання осо-
би, яка уповноважуються на підписання договорів (контрактів) з членами 
наглядової ради.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах- станом на 24 годину 16.03.2018р.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами Позачергових загаль-
них зборів за місцем знаходження Товариства у робочі дні з 09:00 до 16:30 
години.

Згідно п.5 ст.47 Закону України про акціонерні товариства, якщо цього 
вимагають інтереси акціонерного товариства, наглядова рада при прий-
нятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встано-
вити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здій-
снюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення. В такому 
випадку акціонери не можуть вносити зміни до порядку денного.

Реєстрація учасників проводиться з 11.00 до 11.50 години за місцем 
проведення зборів.

Для участі у Позачергових загальних зборах акціонерів необхідно мати 
документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів, крім того - дору-
чення, оформлене у встановленому порядку.

З питань порядку денного та організаційних питань проведення зборів 
звертатися за телефоном : +38 (044) 499-29-90

Генеральний директор ПраТ «СаНТЕХКОМПЛЕКТ» О.М.Шевченко
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ШаНОВНІ аКцІОНЕри!
ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «ГЛиНи ДОНБаСУ» іденти-

фікаційний код: 23354002, юридична адреса(місцезнаходження): 85053, 
Україна, с. Дорожнє, ст. Мерцалово, Добропільський район, Донецької об-
ласті, тел./факс (044) 490 33 18, (044) 490 33 17, адреса електронної по-
шти: donbas.clays@sibelco.com, адреса власного веб-сайту - http://clays.
prat.ua/ (надалі – «Товариство»), повідомляє інформацію про проведення 
чергових (річних) Загальних зборів акціонерів (надалі – «ЗЗА»).

Дата проведення ЗЗА: «11» квітня 2018 року.
Час проведення ЗЗА: 11:00 година за київським часом.
Місце проведення ЗЗА: 04070, Україна, м. Київ, вул. Іллінська, буд. 8, 

Бізнес центр «Іллінський», 1 під’їзд, 4 поверх, офіс ПраТ «ГЛиНи 
ДОНБаСУ».

Реєстрація акціонерів для участі у ЗЗА починатиметься о 10:00 за київ-
ським часом та закінчуватиметься о 10:30за київським часом.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у ЗЗА: 
на 24:00 год.«04» квітня2018 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного ЗЗа:
1. Обрання членів Лічильної комісії чергових (річних) Загальних зборів 

акціонерів та визначення строку їх повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря чергових (річних) Загальних зборів ак-

ціонерів.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових (річних) 

Загальних зборів акціонерів. Визначення порядку та способу засвідчення 
бюлетенів для голосування.

4. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської ді-
яльності Товариства за 2017 рік. Затвердження заходів за результатами 
розгляду звіту Виконавчого органу. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Виконавчого органу.

5. Звіт Наглядової Ради. Затвердження заходів за результатами розгля-
ду звіту Наглядової Ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Наглядової ради.

6. Звіт і висновки Ревізора про діяльністьТовариства в 2017 році. За-
твердження звіту та висновків Ревізора. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Ревізора.

7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за ре-
зультатами його розгляду.

8. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) Товариства 
за 2017 рік.

9. Розподілприбутку та збитківТовариства за 2017 рік.
10. Затвердження розміру річних дивідендів.
11. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-

чних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дня 
проведення чергових (річних) Загальних зборів акціонерів.

12. Затвердження та внесення змін до Статуту Товариства відповідно 
до вимог законодавства, шляхом викладення його в новій редакції.

13. Надання повноважень на підписання Статуту Товариства в новій ре-
дакції та здійснення дій щодо державної реєстрації змін до Статуту Товари-
ства.

14. Внесення змін до положеньТовариства «Про Наглядову раду», «Про 
Загальнізбори», «Про Ревізора», «Про Виконавчий орган» та затверджен-
няїх в новій редакції.

Проект рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного ЗЗа:

Питання, включене до 
проекту порядку денного 

ЗЗа

Проект рішення

1. Обрання членів Лічильної 
комісії чергових (річних) 
Загальних зборів акціонерів 
та визначення строку їх 
повноважень.

Обрати Лічильну комісію у складі 2 (двох) 
осіб: Олександр Олександрович Кезь - Го-
лова Лічильної комісії, Ольга Олександрів-
на Дем’янюк - член Лічильної комісії.
Лічильна комісія обирається на строк 
проведення Зборів, повноваження 
Лічильної комісії в повному складі 
припиняються після завершення процеду-
ри голосування та оформлення протоколів 
про підсумки голосування.

2. Обрання Голови та 
Секретаря чергових (річних) 
Загальних зборів акціонерів.

Обрати Ольгу Олегівну Гаврилюк - Голо-
вою Зборів. Обрати Олену Василівну 
Серпуховітіну - Секретарем Зборів.

3. Затвердження порядку 
(регламенту) проведення 
чергових (річних) Загальних 
зборів акціонерів. Визначен-
ня порядку та способу 
засвідчення бюлетенів для 
голосування.

Затвердити наступний порядок проведення 
(регламент) чергових (річних) Зборів 
Товариства:
1. Доповіді по питанням порядку денного – 
до 10 хвилин.
2. Виступи та обговорення після доповідей 
по питаннях Порядку денного, заперечення 
або підтримка доповідача – до 3 хвилин.

3. Відповіді на запитання, зауваження по 
процедурі ведення Зборів – до 2 хвилин.
Голосування на Зборах з питань порядку 
денного проводиться виключно з викорис-
танням бюлетенів для голосування. 
Бюлетень для голосування містить 
варіанти голосування за кожний проект 
рішення. Після розгляду питання та 
винесення цього питання на голосування, 
акціонер відмічає у бюлетені свій варіант 
голосування та засвідчує кожен бюлетень в 
порядок та спосіб, установлений Статутом.
Голосування з питань порядку денного 
Зборів Товариства проводиться з 
використанням бюлетенів для голосування 
за принципом – одна голосуюча акція – 
один голос.
По питанню №12 порядку денного, рішення 
приймається більш як трьома чвертями 
голосів акціонерів, які зареєструвалися для 
участі у Зборах та є власниками голосую-
чих акцій.
Після закінчення голосування з питання 
порядку денно-го акціонер зобов’язаний 
здати Лічильній комісії свій бюлетень для 
голосування. Лічильна комісія збирає 
бюлетені, підраховує голоси та оголошує 
результати голосування, складає відповід-
ний протокол за підсумками кожного 
голосування.
У разі визнання Лічильною комісією 
бюлетеня недійсним, відповідно до вимог 
чинного законодавства, на ньому зазнача-
ється відповідна підстава визнання його 
недійсним та засвідчується шляхом 
підписання Головою та членами Лічильної 
комісії. 
Бюлетені для голосування, визнані 
недійсними не враховуються під час 
підрахунку голосів.

4. Звіт Виконавчого органу 
про результати фінансово-
господарської діяльності 
Товариства за 2017 рік. 
Затвердження заходів за 
результатами розгляду звіту 
Виконавчого органу. 
Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту 
Виконавчого органу.

Затвердити Звіт генерального директора 
Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 
2017 рік та визнати роботу генерального 
директора Товариства у 2017 році 
задовільною, без зауважень та додаткових 
заходів. Генеральному директору 
Товариства продовжити виконувати свої 
обов’язки згідно Статуту та внутрішніх 
положень Товариства та чинного законо-
давства.

5. Звіт Наглядової Ради. 
Затвердження заходів за 
результатами розгляду звіту 
Наглядової Ради Товариства. 
Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту 
Наглядової ради.

Затвердити звіт Наглядової ради Товари-
ства та визнати роботу Наглядової ради 
Товариства у 2017 році задовільною, без 
зауважень та додаткових заходів. 
Наглядовій раді Товариства продовжити 
виконувати свої обов’язки згідно Статуту та 
внутрішніх положень Товариства та 
чинного законодавства.

6. Звіт і висновкиРевізора 
про діяльністьТовариства в 
2017 році. Затвердженнязві-
ту та висновківРевізора. 
Прийняттярішення за 
наслідкамирозглядузвітуРе-
візора.

Затвердити звіт Ревізора Товариства та 
прийняти до відома висновки Ревізора про 
діяльність Товариства у 2017 році, без 
зауважень та додаткових заходів. Ревізору 
Товариства продовжити виконувати свої 
обов’язки згідно Статуту та внутрішніх 
положень Товариства, та чинного 
законодавства.

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

Затвердити висновки зовнішнього аудита 
за результатами перевірки річної фінансо-
вої звітності (річного звіту) Товариства за 
2017 рік без зауважень та додаткових 
заходів.

8. Затвердження річної 
фінансової звітності (річного 
звіту) Товариства за 2017 рік.

Затвердити річну фінансову звітність 
(річний звіт) Товариства за 2017 рік.

9. Розподілприбутку та 
збитківТовариства за 2017 
рік.

Розподілити чистий прибуток Товариства 
серед акціонерів та розглянути можливість 
виплати дивідендів.

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «ГЛиНи ДОНБаСУ»
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10. Затвердження розміру 
річних дивідендів.

Затвердити виплату чистого прибутку 
Товариства в якості дивідендів акціонерам 
Товариства, який згідно фінансової звітності 
за 2017 рік становить 178 837 089 (сто 
сімдесят вісім мільйонів вісімсот тридцять 
сім тисяч вісімдесят дев’ять) гривень  
00 копійок, пропорційно кількості належних 
їм акцій у відповідності з переліком осіб, які 
мають право на отримання дивідендів, 
складеним на дату у відповідності з 
вимогами статті 30 Закону України «Про 
акціонерні товариства», визначену рішенням 
Наглядової ради Товариства.
Дивіденди виплачуються акціонерам 
Товариства, які мають право на отримання 
дивідендів, пропорційно кількості акцій, які їм 
належать.
Дивіденди виплачуються безпосередньо 
акціонерам Товариства в іноземній валюті 
(долар США та/або Євро), в порядку, 
встановленому Наглядовою радою 
Товариства, а саме шляхом направлення 
відповідних сум коштів усім акціонерам, 
зазначеним у переліку осіб, які мають право 
на отримання дивідендів, починаючи з дати 
та протягом строку, що встановлені 
Наглядовою радою акціонерного товариства, 
шляхом переказу цих коштів Товариством на 
грошові рахунки отримувачів (банківські 
рахунки, інформація про які зазначена в 
переліку осіб, які мають право на отримання 
дивідендів).
Сума дивідендів на одну акцію має 
становити 1 788 370 (один мільйон сімсот 
вісімдесят вісім тисяч триста сімдесят) 
гривень 89 копійок, до вирахування податків, 
які мають бути сплачені відповідно до 
чинного законодавства України.
Товариство може здійснити виплату 
дивідендів шляхом виплати всієї суми 
дивідендів у повному обсязі або кількома 
частками протягом всього строку виплати 
дивідендів, що не перевищує шість місяців з 
дня прийняття рішення про виплату 
дивідендів. 
При виплаті Товариством дивідендів 
частками, такі виплати здійснюються 
одночасно всім особам, які мають право на 
отримання дивідендів, пропорційно.
Для цілей виплати дивідендів, Товариство 
може використовувати свої власні кошти в 
іноземній валюті та/або придбавати іноземну 
валюту на міжбанківському валютному 
ринку, за курсом уповноваженого банку на 
день купівлі валюти.
Якщо дивіденди або будь-яка частина 
дивідендів виплачується Товариством з 
коштів в іноземній валюті, які вже знаходять-
ся у розпорядженні Товариства, тоді для 
цілей бухгалтерського обліку та обчислення 
сум дивідендів, що сплачуються або будуть 
сплачені акціонерам, застосовуються 
офіційні курси обміну валют, встановлені 
Національним банком України на дату 
здійснення платежу (платежів).
Дивіденди мають бути виплачені в макси-
мально короткий строк, відповідно до 
чинного законодавства України, але в 
будь-якому випадку не пізніше «11» жовтня 
2018 року.
Доручити Наглядовій раді Товариства 
визначити дати складання переліку осіб, які 
мають право на отримання дивідендів, 
затвердити порядок та строки виплати 
дивідендів у межах граничного строку, 
встановленого законодавством України.
Доручити Наглядовій раді Товариства у 
встановленому нею порядку повідомити осіб, 
які мають право на отримання дивідендів, 
про дату, розмір, порядок та строки виплати 
дивідендів.

11. Прийняття рішення про 
попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочи-
нів, які можуть вчинятися 
Товариством протягом року з 
дня проведення чергових 
(річних) Загальних зборів 
акціонерів.

Затвердити прийняття 
рішення про попереднє 
надання згоди вчинення значних 
правочинів, що можуть вчинятися 
Товариством протягом року з дня 
прийняття даного рішення до «11» квітня 
2019 року включно, в тому числі шляхом 
пролонгації діючих та/або укладення 
нових договорів з будь-якими 
юридичними та фізичними особами 
незалежно від їх форм власності, 
наступного характеру: договори щодо 
купівлі-продажу глини, композиту, шпату; 
договори про надання транспортних 
послуг та фінансового лізингу; договори 
послуг з проведення робіт зі знімання 
верхнього слою ґрунтових порід та 
рекультивації, згідно планів кар’єрних 
робіт;договори надання транспортно-
експедиторських послуг, в тому числі 
договори з перевезення вантажів 
залізничним (по/через територію 
України, країн СНД та територією третіх 
держав) та морським транспортом; 
договори на виконання 
розвантажувально-навантажувальних 
робіт; договори виконання 
перевантажувальних робіт та складських 
робіт в портах; договори на проведення 
технічного обслуговування та ремонтних 
робіт устаткування, що належить 
Товариству; за умови що гранична 
сукупна вартість кожного типу договору 
не повинна перевищувати еквівалент в 
розмірі 35 000 000(тридцять п’ять 
мільйонів) Євро за курсом 
Національного банку України станом на 
дату вчинення такого 
договору.

12. Затвердження та 
внесення змін до
Статуту Товариства 
відповідно до вимог 
законодавства, 
шляхом викладення 
його в новій 
редакції.

Внести зміни до Статуту Товариства 
відповідно до вимог чинного законодавства 
України, виклавши його у новій редакції. 
Затвердити Статут Товариства у новій 
редакції.

13. Надання повноважень на 
підписання Статуту 
Товариства в новій редакції 
та здійснення дій щодо 
державної реєстрації змін до 
Статуту Товариства.

Надати генеральному директору 
Товариства пану Ткачу Ігорю 
Васильовичу повноваження на 
підписання нової редакції Статуту 
Товариства.
Доручити генеральному директору 
Товариства пану Ткачу Ігорю 
Васильовичу здійснити всі необхідні 
відповідні організаційно-правові заходи 
щодо державної реєстрації Статуту 
Товариства в новій редакції, у порядку, 
визначеному чинним законодавством 
України, а саме Законом України «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань», у тому числі з 
правом передоручення цієї дії третім 
особам шляхом видачі відповідної 
довіреності.

14. Внесення змін до 
положеньТовариства «Про 
Наглядову раду», «Про 
Загальні збори», «Про 
Ревізора», «Про Виконавчий 
орган» та затвердження їх в 
новій редакції.

Внести зміни до положень Товариства 
«Про Наглядову раду», «Про Загальні 
збори», «Про Ревізора», «Про 
Виконавчий орган», відповідно 
до вимог чинного законодавства 
України, виклавши їх у новій 
редакції. 
Затвердити нові редакції положень 
Товариства «Про Наглядову раду», «Про 
Загальні збори», «Про Ревізора», «Про 
Виконавчий орган», запропонованих на 
цих Зборах та приведених у 
відповідність до чинного законодавства 
України та Закону України «Про 
акціонерні товариства».
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Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПриВаТНОГО аКцІОНЕрНОГО ТОВариСТВа «ГЛиНи ДОНБаСУ» за 

2017 рік (тис. грн.):

Найменування показника
період

Звітний 
2017 рік

Попередній 
2016рік

Усього активів 455265 992947
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

67872 50660

Запаси 83438 136588
Сумарна дебіторська заборгованість 232276 186826
Гроші та їх еквіваленти 17149 573562
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

394118 500857

Власний капітал 397113 503852
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

527 527

Довгострокові зобов'язання і забезпечен-
ня

32290 41098

Поточні зобов'язання і забезпечення 25862 447997
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

178837 285576

Середньорічна кількість акцій (шт.) 100 100
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

1788370 2855760

Для участі у чергових (річних) ЗЗА при собі необхідно мати документ, що 
засвідчує особу (паспорт). Представники акціонерів повинні мати документ, 
що посвідчує особу (паспорт) та довіреність на право участі та голосування 
на чергових (річних) ЗЗА, оформлену та засвідчену у відповідності до вимог 
діючого законодавства України. Участь та голосування на ЗЗА за довіреністю 
здійснюється відповідно до статті 39 Закону України «Про акціонерні товари-
ства». Довіреність на право участі та голосування на ЗЗА Товариства може 
містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного 
ЗЗА із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголо-
сувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представ-
ник вирішує всі питання щодо голосування на ЗЗА на свій розсуд. Акціонер 
має право видати довіреність на право участі та голосування на ЗЗА декіль-
ком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи 
замінити свого представника на ЗЗА Товариства. Надання довіреності на 

право участі та голосування на ЗЗА не виключає право участі на цих ЗЗА ак-
ціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до ЗЗА та з документами необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного ЗЗА від дати надіслання пові-
домлення про проведення ЗЗА до дати проведення ЗЗА за адресою: 04070, 
Україна, м. Київ, вул. Іллінська, буд. 8, Бізнес центр «Іллінський», 1 під’їзд, 4 
поверх, офіс ПрАТ «ГЛИНИ ДОНБАСУ» у робочі дні (Понеділок - П′ятниця) 
та в робочий час (з 9:00 до 18:00). Посадова особа, відповідальна за поря-
док ознайомлення акціонерів з документами: генеральний директор Това-
риства – Ткач Ігор Васильович, контактні телефони: (044) 490 33 18,  
(044) 490 33 17.

Відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонернітовариства», від 
дати надіслання повідомлення до початку ЗЗА, акціонери мають право ста-
вити письмові запитання Товариству щодо питань, в включених до проекту 
порядку денного ЗЗА та порядку денного ЗЗА, на які Товариство зобов’язане 
надати письмову відповідь у день надходження відповідного запитання. То-
вариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання акціонерів 
однакового змісту. Відповідальною особою за надання письмових відпові-
дей: генеральний директор Товариства – Ткач Ігор Васильович.

Кожний акціонер має право внестипропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного ЗЗА, не пізніше, ніж за 20 днів до дати прове-
дення ЗЗА. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку 
денного ЗЗА повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропо-
зиція до проекту порядку денного ЗЗА Товариства подається в письмовій 
формі із зазначенням найменування акціонера, який її вносить, кількості, 
типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або 
проекту рішення. Порядок розгляду внесених пропозицій визначений стат-
тею 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація 
з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону 
України «Про акціонерні товариства»: http://clays.prat.ua/ .

Підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідомленні.
Генеральний директор 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ГЛИНИ ДОНБАСУ»  ____________  Ткач І.В.
 (підпис)
  01.03.2018
  (дата) 

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«МІСЬКІ ІНВЕСТицІЇ»

(код за ЄДРПОУ 32587736, місцезнаходження: 03035, Україна, м. Київ,
вул. Митрополита Василя Липківського, буд.45)

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів 
Товариства (далі – Загальні збори)

Дата проведення Загальних зборів: 11 квітня 2018 року 
Час відкриття (проведення) Загальних зборів: 15 годин 00 хвилин 
Місце реєстрації учасників та проведення Загальних зборів: 03035,  

м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд.45, оф.701.
Час початку реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі 

у Загальних зборів: 14 годин 00 хвилин
Час закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для 

участі у Загальних зборів: 14 годин 45 хвилин
Дата складення переліку акціонерів ПрАТ «МІСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ», які 

мають право на участь у Загальних зборах визначається станом на 24 го-
дину за три робочих дні до дня проведення таких зборів (а саме на 24 го-
дину 04 квітня 2018 року).

ПрОЕКТ ПОрЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Това-

риства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів 

Товариства.
3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту.

4. Звіт Наглядової Ради за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту .

5. Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2017рік, прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту.

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

ства за підсумками роботи в 2017 році. 
8. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.
9. Про обрання Ревізора Товариства.
10. Про затвердження умов цивільно-правового договору, який уклада-

тиметься з Ревізором Товариства. Обрання особи, яка уповноважується 
на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.

11. Про підтвердження повноважень посадових осіб.
12. Прийняття рішення надання попередньої згоди на вчинення Това-

риством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом, 
не більше, як одного року з дня прийняття рішення.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація і проекти рішень з 
питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація зазна-
чена в частині четвертої ст.35 ЗУ «Про акціонерні товариства»:  
http://www.misinvest.com.ua

Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, в 
строк до дати проведення Загальних зборів акціонерам надані права від-
повідно до ст.36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: 03035, Україна, 
м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 45, оф.701. кожного 
вівторка з 10.00 до 12.00, кожної п’ятниці з 14.00. до 16.00., а в день про-
ведення Загальних зборів – також у місті їх проведення. Відповідальний за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами Генеральний директор 
Нагаєвська Галина андріївна.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, акціонер 
має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного 
Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів 
подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акці-
онера, який ії вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозицій до 
питання та/або проекту рішення. Якщо до порядку денного будуть внесені 
зміни, остаточний порядок денний буде повідомлений акціонерам Товари-
ства не пізніше ніж за 10 днів до дня проведення Загальних зборів в поряд-
ку визначеному Законом України «Про акціонерні товариства».

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на Загальних зборах своєму представникові (або кільком представникам) 
та має право у будь який час відкликати чи замінити свого представника 
на Загальних зборах. Довіреність на право участі та голосування на За-
гальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо го-
лосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із за-
значеним того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. 
Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосува-
ти саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіре-
ність не містить завдання щодо голосування представник вирішує всі пи-
тання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «МІСЬКІ ІНВЕСТицІЇ»
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«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Загальними зборами учасників

TOBAPИCTBA З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

«ДІАМАНТ ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ»
Протокол від 26.01.2018 р. №02/18

ЗМІНи
до ПрОСПЕКТУ ЕМІСІЇ ІНВЕСТицІйНиХ СЕрТифІКаТІВ

ПайОВОГО ІНТЕрВаЛЬНОГО ДиВЕрСифІКО-
ВаНОГО ІНВЕСТицІйНОГО фОНДУ «ДІаМаНТ 

- ІНТЕрВаЛЬНий» ТОВариСТВа З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДаЛЬНІСТЮ «КОМПаНІЯ З УПраВЛІННЯ 
аКТиВаМи «ДІаМаНТ ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ»

1) Викласти пункт 1.4 проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового 
інтервального диверсифікованого інвестиційного фонду«Діамант - інтерваль-
ний» (реєстраційний код за ЄДРІСІ 2211059) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ДІАМАНТ 
ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ», надалі – Проспект емісії, у такій редакції:

«1.4. Місцезнаходження Компанії: Україна, 04071, м. Київ, вул. Костян-
тинівська, 2-А.».

2) Викласти пункт 1.5 Проспекту емісії у такій редакції:
«1.5. Телефон (факс): (044) 451-60-06.».
3) Викласти пункт 1.7 Проспекту емісії щодо генерального директора 

ТОВ «КУА «ДІАМАНТ ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ» у такій редакції:
«
Посада Прізвище, 

ім’я, по 
батькові

Пряме та/або опосередковане 
володіння часткою в статутному 

капіталі компанії з управління 
активами (відсотки щодо кожного)

Генеральний 
директор

Щукін Дмитро 
Вікторович

Пряме – 3,60%, опосередковане - 
44,9694%

».
Відомості щодо інших посадових осіб ТОВ «КУА «ДІАМАНТ ІНВЕСТ МЕ-

НЕДЖМЕНТ» у пункті 1.7 Проспекту емісії залишити без змін.
4) Викласти пункт 4.9 Проспекту емісії у такій редакції:
«4.9. Адреси місць розміщення інвестиційних сертифікатів Фон-

ду: Україна, 04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2-А».
5) Викласти пункт 8Проспекту емісії у такій редакції:
«8. ВІДОМОСТІ ПРО ЗБЕРІГАЧА
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІРЕУС БАНК МКБ», код за 

ЄДРПОУ – 20034231; місцезнаходження: 04070, м. Київ, вулиця Іллінська, 
будинок 8.

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – 
депозитарної діяльності, а саме – депозитарна діяльність депозитарної 
установи, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку, строк дії з 12.10.2013 р. по необмежений термін; ліцензія на здій-
снення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяль-
ності, а саме – діяльність із зберігання активів інститутів спільного ін-
вестування, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку, строк дії з 12.10.2013 р. по необмежений термін.».

6) Викласти пункт 9Проспекту емісії у такій редакції:
«9. ВІДОМОСТІ ПРО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАЧА МАЙНА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮКРЕЙНІАН 

АПРЕЙЗЕЛ», код за ЄДРПОУ – 37245344; місцезнаходження: 04205,  
м. Київ, просп. Оболонський, буд. 16-Є, кв. 339. Строк дії сертифіката 
суб’єкта оціночної діяльності з 26.01.2018 р. до 26.01.2021 р.».

7) Викласти пункт 10 Проспекту емісії у такій редакції:
«10. ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНА 

ГРУПА АУДИТОРІВ», код за ЄДРПОУ – 32621402; місцезнаходження: 
04053, м. Київ, вул. Артема, буд. 58-2 В, кв. 27.

Строк дії Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та 
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України, з 25.09.2003 р. по 
04.09.2018 р. Строк дії Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських 
фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасни-
ків ринку цінних паперів, з 12.11.2015 р. по 04.09.2018 р.».

8) Викласти пункт 2.4 Додатку 1 до Проспекту емісії «Регламент пайово-
го інтервального диверсифікованого інвестиційного фонду«Діамант - інтер-
вальний» товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управлін-
ня активами «Діамант Інвест Менеджмент»», надалі – регламент, у такій 
редакції:

«2.4. Місцезнаходження Компанії: Україна, 04071, м. Київ, вул. Костян-
тинівська, 2-А.».

9) Викласти пункт 7.5 Регламенту у такій редакції:
«7.5. Розрахункова вартість одного інвестиційного сертифіката 

Фонду на дату початку розрахунків з учасниками Фонду визначається як 
загальна вартість чистих активів Фонду, поділена на загальну кількість 
інвестиційних сертифікатів Фонду, що належать учасникам Фонду на 
дату прийняття рішення про його ліквідацію.».

10) Викласти абзац перший Додатку 1 до Регламенту «Інвестиційна декла-
рація пайового інтервального диверсифікованого інвестиційного фонду «Діа-
мант - інтервальний»товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з 
управління активами «Діамант Інвест Менеджмент»» у такій редакції:

«Основні напрями інвестиційної діяльності:
Пріоритетними напрямками інвестиційної діяльності Фонду є інвес-

тування в фінансовий сектор, машинобудування, будівництво, видобув-
ну галузь, паливно-енергетичний комплекс шляхом вкладення коштів в 
цінні папери, кошти, у тому числі в іноземній валюті, банківські метали 
та інші активи, дозволені чинним законодавством України, з урахуванням 
обмежень, встановлених чинним законодавством України.».

ПІДПиСи:
Генеральний директор

ТОВ «КУА «ДІАМАНТ ІНВЕСТ 
МЕНЕДЖМЕНТ» Щукін Д.В.

(посада уповноваженої особи) (підпис) (прізвище, ініціали)
Головний бухгалтер

ТОВ «КУА «ДІАМАНТ ІНВЕСТ 
МЕНЕДЖМЕНТ» Лозова Н.С.

(посада уповноваженої особи) (підпис) (прізвище, ініціали)
Начальник відділу депозитарної 

діяльності АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»
Майор Н.С.

(посада уповноваженої особи) (підпис) (прізвище, ініціали)

Надання довіреності не позбавляє його права участі на цих Загальних 
зборах замість свого представника. Довіреність, видана фізичною осо-
бою, посвідчується нотаріусом, а також може посвідчуватися депозитар-
ною установою. Довіреність на право участі та голосування на Загальних 
зборах від імені юридичної особи видається ії органом. 

Для участі в Загальних зборах акціонеру (його представнику) необхід-
но мати при собі документи, які ідентифікують особу акціонера (його пред-
ставника), а представникам акціонерів додатково мати документи (дові-
реність, тощо), які підтверджують їх повноваження, оформлені і засвідчені 
у відповідності до вимог чинного законодавства України. 

Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» 
власник акцій, який не уклав договір з депозитарною установою про об-
слуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, має право на 
участь в органах емітента але його акції не враховуються при визначенні 
кворуму і голосуванні.

Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» 
власник акцій, який не уклав договір з депозитарною установою про об-
слуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, має право на 
участь в органах емітента але його акції не враховуються при визначенні 
кворуму і голосуванні.

Телефон для довідок: (044) 585-42-03
Основні показники фінансово-господарської

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

звітний попередній
Усього активів 666695,2 467260,1

Основні засоби 8905,0 1055,1
Довгострокові фінансові 
інвестиції

- -

Запаси 37005,0 69044,3
Сумарна дебіторська заборгова-
ність

353118,4 35850,1

Грошові кошти та їх еквіваленти 2807,6 37,2
Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток)

(108171,1) (133545,8)

Власний капітал 141828,9 116454,2
Статутний капітал 250000,0 250000,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 103779,5 107690,4
Чистий прибуток (збиток) 25377,2 48048,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 250000000 250000000
Кількість власних акцій, 
викуплених протягом періоду 
(шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витраче-
них на викуп власних акцій 
протягом періоду

0,00 0,00

Чисельність працівників на 
кінець періоду (осіб)

2 2

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

Генеральний директор  Нагаєвська Г.а. 
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Приватне акціонерне товариство «Якимівський райпостач» (код за 
ЄДРПОУ - 00903989) (надалі - Товариство), яке знаходиться за адресою: 
72501, Запорізька область смт. Якимівка, вул.Богдана Хмельницького, б. 2а., 
в особі директора Денисенко Олександра Івановича, цим повідомляє про 
проведення чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 06 квіт-
ня 2018 року о 09-00 за адресою:72501,Запорізька область смт. Яки-
мівка, вул. Богдана Хмельницького,б.2а,каб.№2 

Перелік питань, 
що виноситься на голосування:

1. Про обрання лічильної комісії та секретаря Загальних зборів акціо-
нерів. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів 
акціонерів. Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів акціоне-
рів.

Проект рішення
Обрати- лічильну комісію у складі Науменко Н.М.,Чеченова Л.Ж.
Секретаря – Чеченова Л.Ж.
2. Розгляд та затвердження звіту Виконавчого органу про результати 

фінансово-господарської діяльності ПРАТ «Якимівський райпостач» за 
2017 рік та головні напрямки діяльності на 2018 рік.

Проект рішення
Затвердити звіт Виконавчого органу товариства за 2017, та планові 

показники діяльності на 2018 рік.
Признати роботу виконавчого органу у 2017 року задовільною.
3. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 

2017  рік..
Проект рішення
Річний звіт діяльності Наглядової ради у 2017 році затвердити.
Роботу Наглядової ради у 2017 році признати задовільною.
4. Розгляд та затвердження звіту ( висновків) Ревізійної комісії Товари-

ства за 2017 рік.
Проект рішення
Звіт та висновки Ревізійної комісії затвердити.
Роботу Ревізійної комісії у 2017 році визнати задовільною.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
Проект рішення
Затвердити баланс станом на 31.12.2017 року з валютою 868 тис грн..

(форма №1).
Затвердити звіт про фінансові результати за 2017 рік (форма №2).
Затвердити звіт про рух грошових коштів за 2017 рік (форма №3).
Затвердити звіт про власний капітал за 2017 рік (форма №4).
Затвердити примітки до фінансової звітності станом на 31.12.2017.
6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за ре-

зультатами діяльності Товариства у 2017 році та нормативів на 2018 р.
Проект рішення
Дивіденди за 2017 рік не нараховувати.
Прибуток 2017 року 32921 гривню віднести до нерозподіленого при-

бутку минулих років.
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань ,включених до 

проекту порядку денного розміщена на веб-сайті товариства за адресою 
http://00903989.smida.gov.ua

Реєстрація учасників зборів відбудеться 06 квітня 2018 року з 08-00 год. 
до 09-00 год., за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акці-
онерів, які мають право на участь у загальних зборах – на 24.00 годину 
02.04.2018 року.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності 

ПраТ  «Якимівський райпостач» (тис. грн.)
Найменування 

показника
2017 рік 2016 рік

Усього активів 868 853
Основні засоби та інвестиційна нерухомість 130 148
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 529 514
Сумарна дебіторська заборгованість 4 21
Грошові кошти та їх еквіваленти 53 20
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

475  442 

Власний капітал 760 727
Статутний капітал 228 228
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 8 8
Чистий прибуток (збиток) 33 1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 912440 912440

Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

6 6

Згідно п.10 Розділу У1 Закону України «Про депозитарну систему 
України» власник цінних паперів, зобов’язаний укласти договір про об-
слуговування рахунку в цінних паперах із Зберігачем від власного імені. 
Якщо власник не зробив цього до 12.10.2014, то належні йому цінні папе-
ри не будуть враховуватися при визначенні кворуму та при голосуванні в 
органах емітента. Це обмеження буде скасовано після укладання влас-
ником цінних паперів з депозитарною установою ПАТ КБ Приватбанк – 
(056), 736-91-29 договору про обслуговування рахунку в ЦП. 

Кожний акціонер має можливість ознайомитися з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, звер-
нувшись за письмовим запитом або особисто до відповідальної осо-
би, кожний робочий день з 08-00 по 15-00 (без перерви ) за адресою: 
72501, Запорізька область, смт.Якимівка, вул.Богдана Хмельницько-
го, б.2а, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх про-
ведення.

Письмовий запит щодо ознайомлення з документами, необхідними 
для прийняття рішень, повинен містити прізвище, ім’я, по батькові 
(най менування) акціонера, адресу місця проживання (місцезнахо-
дження) або поштову адресу. У разі особистого звернення до Товари-
ства, акціонер повинен мати документ, що підтверджує його особу та/
або його повноваження. Відповідальна особа Чеченова Л.Ж. Довідки 
за телефоном: 0688932043

Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, 
включених до проекту порядку денного Зборів надаються Товариством 
письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протя-
гом 2-х робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не піз-
ніше дати проведення Зборів. Інші акціонери також будуть мати можли-
вість ознайомитися з цими письмовими відповідями за місцезнаходженням 
товариства.

Акціонери Товариства мають право внести пропозиції щодо питань, 
включених до проекту порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів 
до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до 
проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих 
питань. Пропозиція до проекту порядку денного Зборів подається в пись-
мовій формі із зазначенням прізвища акціонера, який її вносить, кількості 
належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішен-
ня. Товариство приймає рішення про включення пропозицій (нових пи-
тань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку 
денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не 
пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або 
більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню 
до проекту порядку денного загальних зборів. Рішення про відмову у 
включенні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акці-
онера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих ак-
цій, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку 
та неповноти даних, які вказані в п.4) 

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а 
представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представля-
ти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимога-
ми чинного законодавства.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його 
представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) 
документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у 
разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують 
повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів то-
вариства.

Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа або 
уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Това-
риства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками акціо-
нерів Товариства на загальних зборах. Акціонер має право призначи-
ти свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має 
право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши 
про це Товариства.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, ви-
дана акціонером фізичною особою, посвідчується нотаріусом або інши-
ми посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може по-

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення чергових Загальних зборів акціонерів 

ПриВаТНОГО аКцІОНЕрНОГО ТОВариСТВа «ЯКиМІВСЬКий райПОСТаЧ»
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свідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на пра-
во участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосу-
вання, тобто перелік питань порядку денного Зборів із зазначенням того, 
як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосу-
вання на 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 
Зборах а на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право 
у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних 
зборах акціонерного товариства.

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

__________________________________________________________
Директор ПРАТ «Якимівський райпостач»  О.І.Денисенко

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«КиЇВОБЛЕНЕрГО»

(далі за текстом – ПрАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» або «Товариство»)
місцезнаходження якого: Україна, 08132, Київська область, Києво - 

Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, буд. 2 Б
Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціо-

нерів ПрАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (надалі – «Загальні збори»), що відбу-
дуться 11 квітня 2018 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: Україна, 
08132, Київська область, Києво – Святошинський район, м. Вишне-
ве, вул. Київська, буд. 2 Б, актова зала, каб. № 12.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися у день проведення За-
гальних зборів акціонерів з 09:00 до 9:45 за адресою: Україна, 08132, 
Київська область, Києво – Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київ-
ська, буд. 2 Б, 1-й поверх, Розрахунковий відділ.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 
акціонерів ПрАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО», буде складено станом на 24 годи-
ну 04 квітня 2018 року.

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

ПрАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариство), припинення повнова-
жень 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 
звіту Правління Товариства.

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

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Затвердження звіту 
та висновків Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за на-
слідками 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/надання згоди на внесення змін в умови договору/
договорів, що укладений/укладені з ПАТ «Альфа-Банк».

15. Про схвалення та/або вчинення правочинів.
Адреса веб-сайту ПрАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО», на якому розміщена ін-

формація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині чет-
вертій ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» – www.koe.
vsei.ua

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Загаль-
них зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних 
зборів та з проектом договору про викуп товариством акцій, за місцезна-
ходженням ПрАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» – 08132, Київська область, Києво – 
Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, буд. 2 Б, приймальня 

на 2 поверсі або 04136, м. Київ, вул. Стеценка, буд. 1 А, каб. №211, у 
робочі дні (понеділок- п’ятниця) з 8:00 години до 16:00 години (перерва 
з 12:00 до 12:45), а в день проведення Загальних зборів акціонерів – у 
місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів 
з документами – секретар корпоративний Шевчук Ірина Дмитрівна. Те-
лефон для довідок: (044) 492 83 05.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» 
кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо 
нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може 
перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносять-
ся 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 но-
вих питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні про-
екти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядо-
вої ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є 
запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або 
про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - 
незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного За-
гальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища 
(найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу 
належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рі-
шення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандида-
ту, 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 
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 голосуван-
ня на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як 
передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить 
завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо го-
лосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право ви-
дати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах 
декільком своїм представникам. До закінчення строку, відведеного на 
реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право змінити сво-
го представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Виконав-
чий орган Товариства. Надання довіреності на право участі та голосу-
вання на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних 
зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У 
разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представ-
ників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому ви-
дана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох 
осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюєть-
ся за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Правління ПраТ «КиЇВОБЛЕНЕрГО»

ПУБЛІЧНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«ОДЕСЬКий ЗаВОД ПО ВиПУСКУ 

КОВаЛЬСЬКО-ПрЕСОВиХ аВТОМаТІВ»
(код за ЄДРПОУ: 05749145, місцезнаходження: 

65029, м. Одеса, вул. Градоначальницька, 4)
повідомляє, що в Повідомленні про проведення 23 березня 2018 року 

чергових річних Загальних зборів акціонерів ПАТ ОЗКПА, опублікованому в 
Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку» № 33(2786) від 16.02.2018р., з технічних причин не вірно вказана 
дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових 
Загальних зборах - станом на 24 годину 12 лютого 2018 року.

Правильною інформацією слід вважати:
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у черго-

вих Загальних зборах – станом на 24 годину 19 березня 2018 року. Теле-
фон для довідок: (048) 731-09-69, 728-30-23

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління ПаТ ОЗКПа  В.К.Москалець 
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Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МОНДЕЛІС УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 
00382220, місцезнаходження: 42600, Сумська область, м. Тростянець, вул. 
Набережна, 28-А) (надалі – Товариство).

Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, 
куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: річні за-
гальні збори акціонерів Товариства, відбудуться «05» квітня 2018 року  
о 12 годині 00 хвилин за адресою: 42600, Сумська область, м. Тростянець, 
вул. Набережна, 28-А (приміщення актового залу Профспілкового Комітету 
Товариства (кімната для нарад №1)).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загаль-
них зборах: реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних 
загальних зборах відбудеться «05» квітня 2018 року з 11 години 00 хвилин 
до 11 години 45 хвилин за місцем проведення загальних зборів акціонерів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: «30» березня 2018 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
Питання №1. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів ак-

ціонерів Товариства.
Питання №2. Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів 

акціонерів Товариства.
Питання №3. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту щодо перевірки 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та затверджен-
ня заходів за результатами його розгляду.

Питання №4. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття 
рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків ревізійної 
комісії Товариства за 2017 рік.

Питання №5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.*
Питання №6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
Питання №7. Звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття 

рішення за наслідками його розгляду.
Питання №8. Звіт правління Товариства за 2017 рік та прийняття рішен-

ня за наслідками його розгляду.
Питання №9. Про зміну рішення, прийнятого річними загальними збора-

ми акціонерів Товариства від 26.04.2012 року, протокол №30 щодо порядку 
розподілу прибутку, отриманого Товариством за 2011 рік. Прийняття рішен-
ня про виплату дивідендів за 2011 рік.

Питання №10. Про зміну рішення, прийнятого річними загальними збо-
рами акціонерів Товариства від 22.04.2013 року, протокол №32 щодо по-
рядку розподілу прибутку, отриманого Товариством за 2012 рік. Прийняття 
рішення про виплату дивідендів за 2012 рік.

Питання №11. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом ви-
кладення його в новій редакції. Про затвердження Статуту Товариства 
(нова редакція).

Питання №12. Про надання повноважень щодо підписання Статуту То-
вариства (нова редакція). Про надання повноважень з питань державної 
реєстрації Статуту Товариства (нова редакція).

Питання №13. Про внесення змін до Положення про загальні збори ак-
ціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про надан-
ня повноважень щодо підписання Положення про загальні збори акціонерів 
Товариства (нова редакція).

Питання №14. Про внесення змін до Положення про наглядову раду Това-
риства шляхом викладення його в новій редакції. Про надання повноважень 
щодо підписання Положення про наглядову раду Товариства (нова редакція).

Питання №15. Про скасування Положення про правління Товариства.
Питання №16. Про затвердження Положення про директора Товари-

ства. Про надання повноважень щодо підписання Положення про директо-
ра Товариства.

Питання №17. Про скасування Положення про ревізійну комісію Това-
риства.

Питання №18. Про припинення повноважень голови та членів ревізійної 
комісії Товариства.

адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного, а також інформація, визначена ч. 4 ст. 35 Закону України «Про 
акціонерні товариства»: http://ua.mondelezinternational.com.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери можуть 
особисто або через своїх представників, повноваження яких належним чином 
підтверджені, за їх письмовим запитом, ознайомитися з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та з проектом 
(проектами) рішень з питань проекту порядку денного, за місцезнаходженням 
Товариства у робочі дні (крім суботи та неділі) з 15-00 години до 17-00 години, (а 
в день проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства без подання 
письмового запиту - також у місці їх проведення) шляхом ознайомлення з відпо-
відними документами та проектом (проектами) рішень, які складені в паперовій 
формі в приміщенні актового залу Профспілкового Комітету Товариства (кімната 
для нарад №1), що знаходиться за адресою: 42600, Сумська область, м. Трос-

тянець, вул. Набережна, 28-А. У письмовому запиті акціонера обов'язково за-
значаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та 
по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість та тип належних йому акцій 
Товариства. Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами: Юрист, Тіщенко Тетяна Володимирівна. Довідки за теле-
фоном: (044) 490-13-72.

Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог ста-
тей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони 
можуть користуватися після отримання повідомлення про проведен-
ня загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть 
використовуватися: 

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати 
проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціоне-
рам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, 
робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також 
у місці їх проведення. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає 
голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні 
товариства», акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість 
ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до 
порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім 
кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів. 
Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів 
акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акці-
онерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначе-
них документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправлен-
ням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати 
проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товари-
ства  – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

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 піз-
ніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товари-
ства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів 
до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань 
до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих 
питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного това-
риства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат пред-
ставником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на по-
саду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту 
порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмо-
вій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, 
кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання 
та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать 
кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. 
Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсо-
тків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку 
денного загальних зборів. У разі подання акціонером пропозиції до проекту по-
рядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень 
голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження 
одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція 
щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціо-
нерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконав-
чого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повно-
важення. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише 
шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. 
Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань 
або проектів рішень. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних 
зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення за-
гальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає поря-
док денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акці-
онерів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреніс-
тю: У річних загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь 
особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або 
їх представники. Зазначений перелік складається у відповідності до зако-
нодавства про депозитарну систему України. Для реєстрації акціонерам 
необхідно пред`явити документ, що посвідчує особу, представникам акціо-
нерів додатково потрібно надати довіреність (або інший документ, що під-
тверджує їх повноваження), оформлену у відповідності до вимог діючого 
законодавства України. Представником акціонера на загальних зборах ак-
ціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа 
юридичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані осо-
би не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загаль-
них зборах. Довіреність на право участі та голосування на загальних збо-
рах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими 
посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчу-
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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. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру 
(його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) 
документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі 
участі представника акціонера - також документів, що підтверджують по-
вноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товари-
ства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціо-
нерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто 
перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і 
за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування 
на 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. Акціонер має право видати 
довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком 
своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи за-
мінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. 
Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не 
виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав дові-
реність, замість свого представника.

Згідно з переліком акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про 
проведення загальних зборів акціонерів Товариства, складеним Публічним 
акціонерним товариством «Національний депозитарій України», станом на 

«01» березня 2018 року, загальна кількість простих іменних акцій Товари-
ства складає - 3 424 222 штуки; голосуючих акцій – 3 422 372 штуки.

*Додаткова інформація до питання №5: 
Основні показники фінансово-господарської 

діяльності підприємства (тис. грн.)
(вказана інформація є попередньою та підлягає

уточненню в рамках аудиту)

Найменування показника 

період 

звітний 
2017 рік

попере-
дній

2016 рік
Усього активів 3 305 274 3 306 489
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1 344 852 1 238 433
Запаси 529 269 505 275
Сумарна дебіторська заборгованість 843 804 959 787
Гроші та їх еквіваленти 168 018 239 197
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1 677 175 1 717 130
Власний капітал 1 784 320 1 822 415
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 1 883 1 883
Довгострокові зобов'язання і забезпечення  - - 
Поточні зобов'язання і забезпечення 1 520 954 1 467 617
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 310 198 56 328
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3 424 222 3 424 222
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

90,5893 16,44987

Наглядова рада Товариства

Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ»

Ідентифікаційний код за ЄДрПОУ 
емітента: 

05393518 

Місцезнаходження емітента: 80256, Львівська обл., Радехівський 
р-н, с. Оглядів, вул. Каштанова, 1

Електронна поштова адреса: eko-dim@emitent.net.ua
адреса сторінки в мережі 
Інтернет 

www.eko-dim.ua

Номер телефону керівника 
емітента: 

0322249474; факс: 0322249288

Зміна складу посадових осіб емітента
24.02.2018р. припинено повноваження члена Правління Товариства За-

платинського Мирослава Івановича. Підстава — закінчення терміну повно-
важень. Згоди Заплатинського М.І.. на розкриття паспортних даних не на-
дано. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі 
або посадові злочини немає. На посаді члена Правління Товариства з пе-
ріодичним переобранням перебував з 21.09.2011 р. 

24.02.2018р. припинено повноваження члена Правління Товариства Ло-
гай Віри Омелянівни. Підстава - закінчення терміну повноважень. Згоди 
Логай В.О. на розкриття паспортних даних не надано. Акціями Товариства 
не володіє. Непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не-

має. На посаді члена Правління Товариства з періодичним переобранням 
перебував з 19.03.2005 р.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ» 
(далі - «Товариство») від 02.03.2018 року (протокол засідання Наглядової 
ради №02/03/18):

1. обрано членом Правління Товариства Заплатинського Мирослава 
Івановича Першого заступника Голови Правління Товариства. Згоди За-
платинського М.І. на розкриття паспортних даних не надано. Акціями Това-
риства не володіє. Протягом своєї діяльності обіймав посади Заступника 
Голови Правлiння з спецiальних робiт Товариства, президента КБП «Галич-
артбуд», на даний час - Перший Заступник Голови Правлiння Товариства. 
Непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини немає. Обраний 
терміном на 3 (три) роки.

2. обрано членом Правління Товариства Логай Віру Омелянівну, Голов-
ного бухгалтера Товариства. Згоди Логай В.О. на розкриття паспортних 
даних не надано. Акціями Товариства не володіє. Протягом своєї діяльнос-
ті обіймала посаду Головного бухгалтера Товариства. Непогашеної суди-
мості за корисливі або посадові злочини немає. Обрана терміном на  
3 (три) роки.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством: Голова Правління артемович В.І. 

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«ХОЛДиНГОВа КОМПаНІЯ «ЕКО-ДІМ»

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 
«НОВОМирГОрОДСЬКий ЕЛЕВаТОр»

2. Код за ЄДРПОУ: 00954685
3. Місцезнаходження: 26000, Кiровоградська обл., Новомиргородський 

район, м. Новомиргород, вул. Залiзнична, буд. 45
4. Міжміський код, телефон та факс: (05256) 4-19-59 (05256) 4-19-59
5. Електронна поштова адреса: Tatyana.Golovchenko@ua.trigonagri.

com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-

том для розкриття інформації: http://novomirgorod-elevator.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про набуття прямо або опосеред-

ковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, 
які належать їй та її афілійованим особам: контрольного пакета у розмірі 
50 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства; значного конт-
рольного пакета у розмір 75 і більше відсотків простих акцій публічного ак-
ціонерного товариства; домінуючого контрольного пакета у розмірі 95 і 
більше відсотків простих акцій акціонерного товариства

ii. Текст повідомлення
Приватне акцiонерне товариство «Новомиргородський елеватор» 

повiдомляє про змiну пакету акцiй власника Тiсi Фармiнг Юкрейн Лiмiтед 
(Код НЕ 180736) , який зменшився до 0,00% СК, та вiдповiдно про змiну 
пакету голосуючих акцiй, який зменшився до 0,00% вiд СК Товариства. 
Повiдомлення отримано 28.02.2018р.

Приватне акцiонерне товариство «Новомиргородський елеватор» 
повiдомляє про змiну пакету акцiй Компанiї Абертуно Iнвестментс ЛТД» 
(ABERTUNO INVESTMENTS LTD (код НЕ 377707), який збiльшився до 
85.715598% в загальнiй кiлькостi акцiй, та вiдповiдно про змiну пакету в 
загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй, який збiльшився до 100% вiд СК 
Товариства. Найвища цiна придбання акцiй протягом 12 мiсяцiв, що 
передують дню набуття такого пакета акцiй включно з днем набуття 
складає 14 грн. 17 копiйок за одну акцiю, а загальна сума придбання 
складає 99913620.50 грн., дата набуття такого пакета 23.02.2018р.; 
Повiдомлення отримано 28.02.2018р. Ранiше акцiї ПрАТ «Новомирго-
родський елеватор» Компанiєю Абертуно Iнвестментс ЛТД» (ABERTUNO 
INVESTMENTS LTD (код НЕ 377707) або афiлiйованими особами не 
придбавались.

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 Прокопов Сергiй Вiкторович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 28.02.2018
(дата)
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1. ПРАТ БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 45
2. ПРАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ № 20 28
3. ПРАТ БУДІНВЕСТ-9 25
4. ПАТ ВАЖПРОМЕЛЕКТРОПРОЕКТ 27
5. ПРАТ ВАХНІВСЬКЕ СП АГРОМАШ 35
6. ПАТ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «УКРМІЖГОСПКОМБІКОРМ» 46
7. ПРАТ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРЕНЕРГОЧОРМЕТ» 28
8. ПРАТ ВІЛЬНЯНСЬКИЙ АГРОС 23
9. ПРАТ ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ 32

10. ПАТ ВІННИЦЬКА ХАРЧОСМАКОВА ФАБРИКА 5
11. ПАТ ГАЙВОРОНСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР’ЄР 10
12. ПРАТ ГАЙСИНСЬКЕ РП РАЙАГРОХІМ 33
13. ПАТ ГАЛИЧФАРМ 45
14. ПАТ ГІДРОСИЛА 20
15. ПРАТ ГЛИНИ ДОНБАСУ 47
16. ПРАТ ДРУЖБА. 22
17. ПАТ ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» 39
18. ВАТ ЕКСПРЕС 45
19. ПРАТ ЗАКАРПАТНЕРУДПРОМ 41
20. ПРАТ ЗАПОРІЖСАНТЕХМОНТАЖ 22
21. ПАТ ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ-4» 44
22. ТОВ ІНВЕСТ-БУДРЕСУРС 16
23. ТОВ ІНВЕСТ-БУДРЕСУРС 16
24. ТОВ ІНВЕСТ-БУДРЕСУРС 17
25. ПРАТ ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 32
26. ПРАТ К-АВТОТРАНС 29
27. ПРАТ КАЛАНЧАЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 40
28. ПРАТ КАРГО ТЕРМІНАЛ 43
29. ПАТ КИЇВГАЗ 38
30. ПАТ КИЇВОБЛАГРООБЛАДНАННЯ 34
31. ПРАТ КИЇВОБЛЕНЕРГО 52
32. ПАТ КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ» 18
33. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «ГРАНІТ» 20
34. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ МАРГАРИНОВИЙ ЗАВОД 24
35. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» 27
36. ПРАТ КОСТОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ 28
37. ТОВ КУА ДІАМАНТ ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ 50
38. ПРАТ ЛАУРА 15
39. ПАТ ЛЕГМАШ 19
40. ПРАТ ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРТРАНСЛІЗИНГ» 4
41. ПРАТ МАКІЇВСЬКИЙ ЗАВОД «ФАКЕЛ» 21
42. ПАТ МИКОЛАЇВГАЗ 36
43. ПРАТ МИРГОРОДСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ВОД 31
44. ПРАТ МІЖНАРОДНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ 13
45. ПРАТ МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА 12
46. ПРАТ МІСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ 49
47. ПРАТ МОНДЕЛІС УКРАЇНА 53
48. ПАСТ НАДІЯ 28
49. ПРАТ НОВОМИРГОРОДСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 54
50. ПАТ ОДЕСКАБЕЛЬ 35
51. ПАТ ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИПУСКУ КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВИХ АВТОМАТІВ 52
52. ПРАТ ПЕТРИКІВСЬКИЙ РИБГОСП 39
53. ПІДІФ ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ 42
54. ПРАТ РІВНЕДЕРЕВ 27
55. ПАТ РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» 9
56. ПРАТ САНАТОРІЙ МОШНОГІР’Я 43
57. ПРАТ САНТЕХКОМПЛЕКТ 46
58. ПАТ СКАЙ БАНК 27
59. ПАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ФІРМА «МИСФА» 23
60. ПРАТ СПЕЦТЕХНІКА 44
61. ПРАТ ТЕТІЇВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 23
62. ПАТ ТИВРІВСЬКЕ АТП 10543 6
63. ПРАТ УКРГІПРОЦУКОР 11
64. ПАТ УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ 15
65. ПАТ УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ 15
66. ПАТ УКРНАФТОПРОДУКТ 30
67. ПРАТ УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ 8
68. ПРАТ УНІВЕРСАМ № 16 17
69. ПРАТ ФЕД 19
70. ПРАТ ФЕД 19
71. ПРАТ ФЕД 21
72. ПРАТ ФЕД 22
73. ПРАТ ФІРМА ПРЕМОНА 42
74. ПРАТ ХАРДІПРОТРАНС 28
75. ПАТ ХАРКІВЕЛЕКТРО 28
76. ПАТ ХАРТРОН 26
77. ПАТ ХІМФАРМЗАВОД «ЧЕРВОНА ЗІРКА» 30
78. ПРАТ ХЛІБОЗАВОД «ЗАЛІЗНИЧНИК» 7
79. ПРАТ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЗАВОД ХМЕЛЬПИВО 18
80. ПАТ ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ ЕКО-ДІМ 54
81. ПРАТ ЦЕНТР ЕНЕРГЕТИЧНИХ ІННОВАЦІЙ 31
82. ПІДІФ ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 42
83. ПАТ ЧЕРНІГІВГАЗ 37
84. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА СТРІЛА 35
85. ПРАТ ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ 51

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку 
Пе ред плат ний ін декс: 96370

Офі цій не ви дан ня 
Національної ко мі сії 
з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

Ре єс тра цій не сві доц тво:
КВ №192059005 ПР 
від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
юс ти ції Ук ра ї ни

Зас нов ник:
Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку 
(рішення Комісії від  
20.08.2015 року № 1316)

Ви да вець:
Державна установа 
«Агентство з розвитку інфраструктури  
фондового ринку України»

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 5864397,
e ma il: l.kolomiets@smida.gov.ua

При йом ого ло шень —
e ma il: 
newspaper@smida.gov.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394, 
(044) 4983816,
(044) 4983815

Ад ре са для лис ту ван ня: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206

Ад ре са ре дак ції: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206
www.smida.gov.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 18046
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
05.03.2018 р. 

Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний): (044) 5864394

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

Передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 394,39 грн 
На рік — 4732,68 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
350,00 грн
Ціна на рік: 
4200,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4983816
 (044) 4983815

   
  Я передплачую бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
  ПІБ
  Індекс Адреса

  Телефон e-mail
      
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
   
   Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ      

     
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на місяців
       Всього
     
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
   
   Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ      

     
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на місяців
       Всього

21676262

322669

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 


