
НКЦПФР інформує про результати свого чергового засідання
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) оприлюднює результати засідання регулято-

ра фондового ринку, що відбулося 27 березня 2018 року.
За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:

1. Щодо проекту Кодексу України з процедур банкрутства (реєстраційний 
№ 8060 від 26.02.2018)

прийнято рішення

2. Про затвердження Змін до Плану діяльності Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку з підготовки проектів регуляторних 
актів на 2018 рік

прийнято рішення

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

РОЗ КРИТ ТЯ ІН ФОР МА ЦІЇ НА ФОН ДО ВО МУ РИН КУ
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Що ден не офі цій не дру ко ва не ви дан ня Національної ко мі сії з цін них па пе рів та фон до во го рин ку

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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 кор-
поративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі п. 8 розділу І 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 
(зі змінами), відповідно до відомостей з Єдиного державно-
го реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань у формі Витягу від 16.03.2018 року 
№1003742543 про внесення 14.02.2018 року запису про по-
чаток процесу проведення спрощеної процедури державної 
реєстрації припинення ЗАТ «Науково-Консультаційний 
центр «Дніпрообленерго» шляхом ліквідації, та інформації, 
що отримано від департаменту НКЦПФР у Східному регіоні 

службовою запискою від 02.03.2018 року № 23/03/137, ска-
совано реєстрацію випуску акцій Зат «Науково-Консульта-
ційний центр «дніпрообленерго» (код за ЄДРПОУ: 
31793040). Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
ЗАТ «Науково-Консультаційний центр «Дніпрообленерго» 
(код за ЄДРПОУ: 31793040) від 18.04.2003 року № 23/04/1/03, 
видане Дніпропетровським територіальним управлінням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ану-
льовано – розпорядження № 91-КФ-С-а від 28 березня 
2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. ди-
ректора департаменту корпоративного управління та кор-
поративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі п. 9 розділу І 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 
(зі змінами), відповідно до відомостей з Єдиного державно-
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го реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань у формі Витягу від 15.03.2018 року 
№1003742522 про внесення 15.03.2018 року запису про 
державну реєстрацію припинення за спрощеною процеду-
рою шляхом ліквідації ЗАТ «Дніпроміськбуд» (код за 
ЄДРПОУ: 34408570, вул. Маршала Малиновського, 140, 
Амур-Нижньодніпровський р-н, Дніпропетровська область, 
м. Дніпро, 61050) та інформації, що отримано від департа-
менту НКЦПФР у Східному регіоні службовою запискою від 
02.03.2018 року № 23/03/137, скасовано реєстрацію випус-
ку акцій Зат «дніпроміськбуд» (код за ЄДРПОУ: 34408570). 
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ЗАТ «Дніпромісь-
кбуд» (код за ЄДРПОУ: 34408570) від 12.07.2006 року 
№22/04/1/06, видане Дніпропетровським територіальним 
управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку), анульовано – розпорядження № 90-КФ-С-а від 
28 березня 2018 року. 

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управління 
та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843 та на підставі п. 11 розділу І Порядку ска-
сування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі зміна-
ми), відповідно до відомостей з Єдиного державного реє-
стру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громад-
ських формувань у формі Витягу від 22.03.2018 року 
№1003771042 про внесення 01.03.2018 року запису про рі-
шення суду щодо визнання ПрАТ «Туристичний комплекс 
«Черемош» банкрутом та відкриття ліквідаційної процеду-
ри, 22.02.2018, 22.02.2018, 926/4739-б/16, Господарський 
суд Чернівецької області та Постанови Господарського 
суду Чернівецької області від 22.02.2018р., Справа 
№ 926/4739-б/16 про визнання Прат «туристичний комп-
лекс «Черемош» банкрутом та відкриття ліквідаційної про-
цедури, отриманої від ліквідатора Бурма С.В., листом від 
07.03.2018 року № 02-01/22 (вх. № 8229 від 14.03.2018 
року), зупинено обіг акцій ПрАТ «Туристичний комплекс 
«Черемош» (код за ЄДРПОУ: 02574248) – розпорядження 
№ 74-КФ-З від 28 березня 2018 року. 

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

«30» березня 2018 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. ди-
ректора департаменту корпоративного управління та кор-
поративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 року №1843, зі змінами, на підставі п. 2 розділу І 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за №822/23354, 
зі змінами та доповненнями, відповідно до документів, на-
даних Прат «Новагаз», код за ЄДРПОУ: 24940452, 01033, 
м. Київ, вул. Жилянська, 29, на зупинення обігу акцій у 

зв`язку з перетворенням акціонерного товариства, зупине-
но обіг акцій ПрАТ «Новагаз» – розпорядження №73-КФ-З 
від 27 березня 2018 року. 

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

«29» 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 Мі-
ністерстві юстиції України 28.05.2013 року за №822/23354 (зі 
змінами), відповідно до документів, наданих ПАТ «Коростен-
ський завод шляхових машин «Жовтнева кузня» (вул. Сергія 
Кемського, 1, м. Коростень, Житомирська область, 11500, 
код за ЄДРПОУ: 00240075) на скасування реєстрації випус-
ку акцій у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства, 
скасовано реєстрацію випуску акцій Пат «Коростенський 
завод шляхових машин «Жовтнева кузня» (код за 
ЄДРПОУ: 00240075). Свідоцтво про реєстрацію випуску ак-
цій ПАТ «Коростенський завод шляхових машин «Жовтнева 
кузня» від 10.11.2010 року №83/06/1/10, видане 10.11.2010 
Житомирським територіальним управлінням Державної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – роз-
порядження № 87-КФ-С-а від 27 березня 2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. ди-
ректора департаменту корпоративного управління та кор-
поративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі п. 2 розділу І 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 23.04.2013 року №737, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за №822/23354 
(зі змінами), відповідно до документів, наданих ПАТ  «Овруць-
ке автотранспортне підприємство 11847» (вул. Б. Хмель-
ницького, 162, м. Овруч, Житомирська область, 11103, код 
за ЄДРПОУ: 03116697) на скасування реєстрації випуску 
акцій у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства, 
скасовано реєстрацію випуску акцій Пат «овруцьке авто-
транспортне підприємство 11847» (код за ЄДРПОУ: 
03116697). Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
ПАТ «Овруцьке автотранспортне підприємство 11847» від 
21.09.1998 року №167/06/1/98, видане 03.09.2012 Цен-
тральним територіальним департаментом Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – роз-
порядження № 88-КФ-С-а від 28 березня 2018 року. 

28.03.2018 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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Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 р. I. Основні відо-
мості про емітента: Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне 
товариство «Райагропромтехнiка», код юридичної особи:03740772, 
місцезнаходження:13224 Житомирська обл.-ть, Чуднiвський р-н, с.Вiльшанка, 
вул. Пушкiна, буд.1, міжміський код та телефон емітента:(04139) 9-42-49. 
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній ін-
формаційній базі даних Комісії: 27 березня 2018 р. 3. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 
www.raptvilshanka.emit.in.ua.4. Товариство з обмеженою відповідальністю 
Аудиторська фірма «Наталія», код за ЄДРПОУ: 33253896, якою проведений 
аудит фінансової звітності.. 5 Черговi загальнi збори акцiонерiв проведені 
21.04.2017 р. Порядок денний: 1. Обрання лiчильної комiсiї.2. Обрання Голо-
ви та секретаря Зборiв.3. Про порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для 
голосування/для кумулятивного голосування. 4. Затвердження рiчного звiту 
за 2016 рiк.5. Затвердження порядку розподiлу прибутку (збиткiв) Товариства 
за 2016 рiк.6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння, 
звiту Наглядової ради та звiту Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк.7. Прийняття 

рiшення про змiну типу та найменування Товариства.8. Внесення змiн до 
статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.9. Внесення 
змiн до положень: про загальнi збори, про Наглядову раду, про Виконавчий 
орган, про Ревiзiйну комiсiю Товариства щляхом викладення їх в новiй 
редакцiї.10. Про визначення уповноваженого органу (уповноважених осiб), 
що мають право пiдпису на статутi та рiшеннi Зборiв та мають право 
здiйснювати дiї для проведення реєстрацiйних дiй.11. Прийняття рiшення 
про припинення повноважень членiв Наглядової ради .12. Обрання Голови 
та членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, 
що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової 
ради. 13. Обрання голови та членiв Ревiзiйної комiсiї.14. Про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинiв, що можуть вчинятися То-
вариством протягом року з дати прийняття такого рiшення..Пропозицiї до 
перелiку питань порядку денного були наданi наглядовою радою товариства. 
По всім питанням порядку денного були прийняті рішення. 6. В звітному та 
попередньому році рішення про виплату дивідендів не приймалось. 

ПРиватНе аКЦiоНеРНе товаРиСтво «РайагРоПРомтехНiКа»

Приватне акціонерне товариство «Богуславське автотранспортне 
підприємство 13249» (місцезнаходження: 09700, Київська обл., м. Богуслав, 
вул. Миколаївська, 121, код в ЄДРПОУ 05538678) (далі – товариство) по-
відомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів товари-
ства 30 квітня 2018р. об 12.00 годині за адресою: 09700, Київська обл., 
м. Богуслав, вул. миколаївська, 121, в адмінбудинку, кімната №1. Реє-
страція акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться з 11.00 до 11.55 
у день та за місцем проведення загальних зборів. Дата складення переліку 
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 24 квітня 
2018р.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного: 
1.Обрання лічильної комісії. 2. Обрання Голови та Секретаря зборів. 

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. 
4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2017 рік. Звіт наглядової ради. Звіт Ревізійної комісії. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління, звіту на-
глядової ради, звіту ревізійної комісії. Затвердження висновків Ревізійної 
комісії за 2017 рік. 5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства 
за 2017 рік. 6. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2017 рік з ура-
хуванням вимог, передбачених законом. 7.Затвердження основних на-
прямків діяльності Товариства на 2018 рік. 8. Припинення повноважень 
Голови та членів Наглядової ради Товариства. 9. Обрання членів На-
глядової ради Товариства 10. Обрання голови Наглядової ради Товари-
ства. 11. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії 
Товариства. 12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 13. Об-
рання голови Ревізійної комісії Товариства. 14. Затвердження умов 
цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укла-
датимуться з членами органів Товариства, встановлення розміру їх ви-
нагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких 
договорів (контрактів). Визначення умов оплати діяльності членів орга-
нів Товариства та затвердження кошторису.

адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 
Закону України «Про акціонерні товариства»: http://www.batp.com.ua/.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати наді-
слання повідомлення про проведення загальних зборів до дати прове-
дення загальних зборів акціонери (учасники) можуть ознайомитись з 
документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку 
денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: 09700, 
Київська обл., м. Богуслав, вул. Миколаївська, 121, в адмінбудинку, 
кімната №1, по вівторкам і четвергам з 9-00 до 16-00 (перерва з 13-00 
до 14-00), а в день проведення загальних зборів – також у місці їх про-
ведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами – Голова правління Зубко Володимир 
Петрович.

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

Найменування показника Період
Звітний 
(2017р.)

Попередній 
(2016р.)

Усього активів 1713,0 1858,5
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1506,9 1528,2
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 143,4 327,5
Гроші та їх еквіваленти 62,6 2,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -240,2 -247,6
Власний капітал 1043,1 1035,6
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 1283,2 1283,2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 661,5 745,0
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

7,5 -7,4

Середньорічна кількість акцій (шт.) 5132985 5132985
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

- -

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво  
«БогУСлавСьКе автотРаНСПоРтНе ПІдПРиємСтво 13249»

ПРиватНе  
аКЦiоНеРНе товаРиСтво  

«СтРийСьКий хлiБоКомБiНат» 
Річна інформація емітента цінних паперів  

за 2017 рік

i.основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Стрийський хлiбокомбiнат», 23976347, 82428, Львівська обл., Стрийський 
р-н, с. Слобiдка, вул. Колеси, 4,0324552553. 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 28.03.2018р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію:http://stryjhlib.com.ua/akcioner.html.

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 пу-
блічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розмі-

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

ПРиватНе аКЦiоНеРНе 
товаРиСтво «СаНта 
УКРаЇНа», 00309571Миколаївська , 
д/н, 55211, м. Первомайськ, вул. Андрiя 
Чернецького,108 05161 42760, 
0503182149,

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії

28.03.2018 р

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

santa-ukraine.com.ua



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №61, 29 березня 2018 р. 
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ПовІдомлеННя
ПРо ПРоведеННя ЗагальНих ЗБоРІв аКЦІоНеРІв

ПРиватНого аКЦІоНеРНого товаРиСтва 
«ЦеНтРелеватоРмлиНБУд»

(код єдРПоУ 01354680)
Приватне акціонерне товариство «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД» (01030, 

Україна, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 34-Б) повідомляє про проведен-
ня 30 квітня 2018 року о 12 год. 00 хв. загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться за адресою: Україна, м. Київ, бульвар тараса Шевченка, 34-Б, 
в приміщенні кабінету №1 (перший поверх).

Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у загаль-
них зборах акціонерів ПрАТ «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД», проводитиметься 
30 квітня 2018 року з 11:20 по 11:50 за адресою: Україна, м. Київ, бульвар 
Тараса Шевченка, 34-Б, в приміщенні кабінету №1 (перший поверх).

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах 
акціонерів відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів. Дата скла-
дення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 
акціонерів – 24 квітня 2018р.

Загальна кількість акцій станом на 26.03.2018р.: 9 497 600 шт.
Загальна кількість голосуючих акцій на 26.03.2018р.: 9 497 600 шт.
Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або 

документ, що його замінює, а представникам акціонерів – паспорт або до-
кумент, що його замінює, та довіреність, оформлену у відповідності до вимог 
чинного законодавства.

Акціонери до проведення загальних зборів за запитом мають можливість 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 01030, Україна, м. Київ, 
бульвар Тараса Шевченка, 34-Б, у кабінеті №1 (перший поверх) у робочі дні 
з 10 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. до 27 квітня 2018 року включно, а у день 
проведення загальних зборів – у місці їх проведення. Відповідальна особа 
за ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Приватного 
акціонерного товариства «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД Кунгін Олексій 
 Вікторович, тел. (044) 569-81-70.

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, 
включених до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства. 
Пропозиції вносяться до 10 квітня 2018 року (включно).

Пропозиція подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (най-
менування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних 
йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також 
кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонуєть-
ся цим акціонером до складу органів товариства.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного загальних зборів Товариства, розміщена в мережі 
Інтернет за адресою: https://smida.gov.ua/db/participant/01354680; http://
tsentrelevatormlynbud.prat.in.ua. 

ПеРелІК ПитаНь, Що виНоСятьСя На голоСУваННя
(ПоРядоК деННий ЗагальНих ЗБоРІв)

1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення за-

гальних зборів акціонерів.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської ді-

яльності у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Правління Товариства.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

6. Розгляд висновків Ревізора Товариства про результати перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. Прийняття рі-
шення за результатами розгляду звіту та висновків Ревізора.

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

Товариства за підсумками роботи у 2017 році. 
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018/2019 

роки.
10. Про схвалення правочинів, які вчинялися Товариством.
11. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись То-

вариством у період з «01» травня 2018 року по «30» квітня 2019 року (включ-
но), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

12. Про затвердження статуту Товариства в новій редакції, обрання 
уповноважених осіб на підписання статуту Товариства в новій редакції.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону 
України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користувати-
ся після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а 
також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів 
до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можли-
вість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, в порядку вказаному в даному повідомленні.

2. На отримані до дати проведення загальних зборів письмові запитання 
акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних 
зборів та порядку денного загальних зборів, Товариство до початку загаль-
них зборів надає письмові відповіді. Товариство може надати одну загальну 
відповідь на всі запитання однакового змісту.

3. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного, в порядку вказаному в даному повідомленні.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше 
відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до про-
екту порядку денного загальних зборів. Відмова допускається лише у ви-
падках, визначених законом.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних 
зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 
5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених 
абзацом другим та/або третім ч.6 ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства», у 
разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих 
ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом То-
вариства та/або положенням про загальні збори.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:
Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства 

може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також 
уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть 
бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних 
зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповно-
важена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи 
територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управ-
ління державним чи комунальним майном.

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

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

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

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

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

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах 
не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав 
довіреність, замість свого представника.

основні показники фінансово-господарської діяльності
ПРиватНого аКЦІоНеРНого товаРиСтва 

«ЦеНтРелеватоРмлиНБУд»
(тис. грн.)

Найменування показника 2017 рік 2016 рік
Усього активів 24268.4 25245.7
Основні засоби та інвестиційна нерухомість 20654.4 20670.8
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 193.4 1248.0
Грошові кошти та їх еквіваленти 2.8 3.2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -132359.1 -126214.2
Власний капітал -128141.6 -121996.7
Статутний капітал 2374.4 2374.4
Довгострокові зобов'язання 105065.5 101781.0
Поточні зобов'язання 47344.5 45461.4
Чистий прибуток (збиток) -6144.9 - 17928.9
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 3

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

голова Правління 
Прат «ЦеНтРелеватоРмлиНБУд»  Кунгін о.в.
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титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відпо-
відно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних па-
перів. 
 Генеральний директор Смолiєнко Юрiй олександрович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

М.П. 23.03.2018
(дата)

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

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Херсонський завод карданних валiв"
2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження

73000, м. Херсон, Олександрiвська, буд. 26
4. Код за ЄДРПОУ

05743013
5. Міжміський код та телефон, факс

0552-23-36-04 0552-23-36-04
6. Електронна поштова адреса agafonova.hzkv@ukr.net

ii. дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію)

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

23.03.2018

(дата)
2. Повідомлення 
опубліковано у*

23.03.2018

(номер та найменування офіційного 
друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення 
розміщено на сторінці

www.hzkv.in.ua в мережі 
Інтернет

23.03.2018

ПРиватНе аКЦiоНеРНе товаРиСтво  
«хеРСоНСьКий Завод КаРдаННих валiв»

(адреса сторінки) (дата)

відомості про зміну складу посадових осіб емітента
дата вчинен-
ня дії

Зміни (призначено, 
звільнено, обрано 

або припинено 
повноваження)

Посада Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної 
особи або ідентифікацій-

ний код за єдРПоУ 
юридичної особи

Розмір частки в 
статутному капіталі 

емітента (у відсотках)

1 2 3 4 5 6
23.03.2018 звільнено Голова Наглядової ради Бабiч Федiр Павлович 0
Зміст інформації:
Звiльнено Голову Наглядової ради Бабiч Федора Павловича (згода посадової особи на розкриття паспортних данних вiдсутня), не володiє акцiями 
ПрАТ "ХЗКВ". Звiльнено на пiдставi рiшення Чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ХЗКВ". Протокол № б/н вiд 23.03.2018 року.Перебував на 
посадi Голови Наглядової ради з 24.03.2017 року. Непогашена (не знята) судимiсть вiдсутня.Заборона обiймати певнi посадита/або займатись певною 
дiяльнiстю вiдсутня.
23.03.2018 звільнено Член Наглядової ради Кушнєрова Алла Петрiвна 0
Зміст інформації:
Звiльнено члена Наглядової ради Кушнєрову Аллу Петрiвну (згода посадової особи на розкриття паспортних данних вiдсутня), не володiє акцiями 
ПрАТ "ХЗКВ". Звiльнено на пiдставi рiшення Чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ХЗКВ". Протокол № б/н вiд 23.03.2018 року.Перебував на 
посадi члена Наглядової ради з 24.03.2017 року. Непогашена (не знята) судимiсть вiдсутня.Заборона обiймати певнi посадита/або займатись певною 
дiяльнiстю вiдсутня.
23.03.2018 звільнено Член Наглядової ради Микита Олексiй Васильович 0
Зміст інформації:
Звiльнено члена Наглядової ради Микиту Олексiя Васильовича (згода посадової особи на розкриття паспортних данних вiдсутня), не володiє акцiями 
ПрАТ "ХЗКВ". Звiльнено на пiдставi рiшення Чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ХЗКВ". Протокол № б/н вiд 23.03.2018 року.Перебував на 
посадi члена Наглядової ради з 24.03.2017 року. Непогашена (не знята)7 судимiсть вiдсутня.Заборона обiймати певнi посадита/або займатись певною 
дiяльнiстю вiдсутня.
23.03.2018 звільнено Голова Ревiзiйної комiсiї Сорока Оксана Миколаївна 0
Зміст інформації:
Звiльнено Голову Ревiзiйної комiсiї Сороку Оксану Миколаївнуi (згода посадової особи на розкриття паспортних данних вiдсутня), не володiє акцiями 
ПрАТ "ХЗКВ". Звiльнено на пiдставi рiшення Чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ХЗКВ". Протокол № б/н вiд 23.03.2018 року.Перебував на 
посадi Голови Ревiзiйної комiсiї з 24.03.2017 року. Непогашена (не знята) судимiсть вiдсутня.Заборона обiймати певнi посадита/або займатись певною 
дiяльнiстю вiдсутня.
23.03.2018 звільнено Член ревiзiйної комiсiї Гаркуша Iрина Олексiївна 0
Зміст інформації:
Звiльнено члена Ревiзiйної комiсiї Гаркушу Iрини Олексiiївну (згода посадової особи на розкриття паспортних данних вiдсутня), не володiє акцiями 
ПрАТ "ХЗКВ". Звiльнено на пiдставi рiшення Чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ХЗКВ". Протокол № б/н вiд 23.03.2018 року.Перебував на 
посадi члена Ревiзiйної комiсiї з 24.03.2017 року. Непогашена (не знята) судимiсть вiдсутня.Заборона обiймати певнi посадита/або займатись певною 
дiяльнiстю вiдсутня.
23.03.2018 звільнено Член Ревiзiйної комiсiї Лященко Олександр Олександрович 0
Зміст інформації:
Звiльнено члена Ревiзiйної комiсiї Ляшенко Олександра Олександровича (згода посадової особи на розкриття паспортних данних вiдсутня), не володiє 
акцiями ПрАТ "ХЗКВ". Звiльнено на пiдставi рiшення Чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ХЗКВ". Протокол № б/н вiд 23.03.2018 року.Перебував 
на посадi члена Ревiзiйної комiсiї з 24.03.2017 року. Непогашена (не знята) судимiсть вiдсутня.Заборона обiймати певнi посадита/або займатись певною 
дiяльнiстю вiдсутня.
23.03.2018 обрано Член Наглядової ради Волошина Олена Анатолiївна 0
Зміст інформації:
Акцiями ПрАТ "ХЗКВ" не володiє. Волошина Олена Анатолiївна, пропонується до складу Наглядової ради Товариства як незалежний директор (згода 
посадової особи на розкриття паспортних данних вiдсутня). Обрано на пiдставi рiшення Чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ХЗКВ". Протокол 
№ б/н вiд 23.03.2018 року. Обрано на 3 роки. Мiсце роботи- начальник управлiння з персоналу ПрАТ "АвтоКрАЗ". Загальний стаж роботи 36 рокiв.
Стаж роботи протягом останiх п'яти рокiв: з 28.08.2013 року-начальник бюро УОП та ЗП ХК "АвтоКрАЗ", з 10.07.2017 року- начальник управлiння з 
перпсоналу ПрАТ "АвтоКрАЗ". Не погашена (не знята) судимiсть вiдсутня. Заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю 
вiдсутня.
23.03.2018 обрано Член Наглядової ради Кушнєрова Алла Петрiвна 0
Зміст інформації:
Акцiями ПрАТ “ХЗКВ” не володiє. Кушнєрова Алла Петрiвна, пропонується до складу Наглядової ради Товариства як незалежний директор (згода 
посадової особи на розкриття паспортних данних вiдсутня). Обрано на пiдставi рiшення Чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “ХЗКВ”. Протокол 
№ б/н вiд 23.03.2018 року. Обрано на 3 роки. Мiсце роботи- начальник адмiнiстранивно-господарського вiддiлу ТОВ “ТД “АвтоКрАЗ”. Загальний стаж 
роботи 37 рокiв.
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Стаж роботи протягом останiх п'яти рокiв: з 30.03.2006 року начальник адмiнiстративно-господарського вiддiлу ПАТ "ЗТФ "КрАЗ", з 03.02.2016 року 
начальник адмiнiстранивно-господарського вiддiлу ТОВ "ТД "АвтоКрАЗ" Не погашена (не знята) судимiсть вiдсутня. Заборона обiймати певнi посади та/
або займатись певною дiяльнiстю вiдсутня.
23.03.2018 обрано Член Наглядової ради Микита Олексiй Васильович 0
Зміст інформації:
Акцiями ПрАТ "ХЗКВ" не володiє.Микита Олексiй Васильович, пропонується до складу Наглядової ради Товариства як незалежний директор (згода 
посадової особи на розкриття паспортних данних вiдсутня). Обрано на пiдставi рiшення Чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ХЗКВ". Протокол 
№ б/н вiд 23.03.2018 року. Обрано на 3 роки. Мiсце роботи- начальник вiддiлу спецiальних автомобiлiв ТОВ "ТД "АвтоКрАЗ". Загальний стаж роботи 
7 рокiв.
Стаж роботи протягом останiх п'яти рокiв: з 2012 року експерт iз зовнiшньо-економiчнмх питань ПАТ "ЗТФ "КрАЗ", 3 2014 року начальник вiддiлу 
спецiальних автомобiлiв ПАТ "ЗТФ "КрАЗ", з 2016 року начальник вiддiлу спецiальних автомобiлiв ТОВ "ТД "АвтоКрАЗ" Не погашена (не знята) судимiсть 
вiдсутня. Заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутня.

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«ЖитомиР агРотехНІКа» (код за ЄДРПОУ 03563206), місце-
знаходження – 10001, м. Житомир, Шосе Київське, буд.19 (надалі за тек-
стом – «Товариство») повідомляє, що 30 квітня 2018 року за адресою: 
м. Житомир, Шосе Київське, буд.19 (в актовому залі товариства) від-
будуться чергові загальні збори акціонерів (надалі за текстом – «загальні 
збори»). Початок загальних зборів о 09 год. 00 хв. Реєстрація учасників 
загальних зборів відбудеться 30 квітня 2018 року за місцем проведення 
загальних зборів, початок реєстрації о 08 год.00 хв., закінчення реєстрації 
о 08 год.50 хв. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах, складається станом на 24 годину 24 квітня 2018 року.

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

Питання №1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціо-
нерів.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, членами 
лічильної комісії обрати Тишкевич Валентину Броніславівну, Ковальчука 
Володимира Андрійовича та Савчук Марію Дмитрівну.

Питання №2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийнят-
тя рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. 

Проект рішення: Обрати секретарем загальних зборів Тишкевич Вален-
тину Броніславівну. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, три-
валість відповідей на запитання – до 2 хвилин, проводити голосування з 
питань порядку з використанням бюлетенів для голосування, збори про-
водити без перерви. 

Питання №3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Нагля-
дової ради за 2017 рік, звіту виконавчого органу за 2017 рік, звіту Ревізійної 
комісії за 2017 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 
рік, затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2017 рік, затвердити 
звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Роботу Наглядової 
ради, виконавчого органу, Ревізійної комісії Товариства в 2017 році визнати 
задовільною.

Питання №4. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
Питання №5. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за 

результатами роботи в 2017 році.
Проект рішення: Прибуток в розмірі 194 тис. грн., отриманий за результа-

тами роботи Товариства в 2017 році, направити на розвиток підприємства.
Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонеру необхідно мати та 

надати під час проходження реєстрації паспорт або інший документ, що по-
свідчує особу; для представника акціонера – документ, що посвідчує особу, та 
довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. 

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати 

проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайо-
ми тися з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до 
загальних зборів, та з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку ден ного, за місцезнаходженням Товариства: 10001, м. Житомир, Шосе 
Київське, буд.19 (в кабінеті №2 головного бухгалтера) у робочі дні, робочий час 
з 10-00 годин до 16-00 годин; а в день проведення загальних зборів – також у 
місці їх проведення за адресою: м. Житомир, Шосе Київське, буд.19 (в актовому 
залі Товариства). Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами: директор Товариства Панов Володимир Олександрович. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
www.ztagrotehnika.ho.ua.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів акціонери відповідно до статті 36 Закону 
України «Про акціонерні товариства» мають права ознайомитися з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (а в день 
проведення загальних зборів - також у місці їх проведення), з формою бю-
летеня для голосування, а також надавати Товариству письмові запитання 
щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та 
порядку денного загальних зборів. 

Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на 
письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку 
денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати про-
ведення загальних зборів.

Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний 
акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту 
порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведен-
ня загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів това-
риства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. 

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах (надалі – 
довіреність), видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими 
посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчува-
тися депозитарною установою. Довіреність від імені юридичної особи ви-
дається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими 
документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних збо-
рах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. Під 
час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме 
так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не 
містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо 
голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. 

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідо-
млення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій складає 
1968473 простих іменних штук, загальна кількість голосуючих акцій – 1653734 
простих іменних штук.

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«УКРаЇНСьКа ФІНаНСова гРУПа»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРи-
Ство «УКРаЇНСьКа ФІНаНСова гРУПа»;

2. Код за ЄДРПОУ: 14285934;
3. Місцезнаходження: 01033, м. Київ, Саксаганського, 77;
4. Міжміський код, телефон та факс: (44) 278 64 81, (44) 278 64 81;
5. Електронна поштова адреса: vitruk@ufg.com.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://ufg.com.ua/modules.php?op=
modload&name=AStatic&file=index&sid=293

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: відомості про 
зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій 
акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства).

II. Текст повідомлення
Згідно з даними Публічного акціонерного товариства «Націо-

нальний депозитарій України» (здійснює облік права власності на 
акції емітента у депозитарній системі України), зазначеними в Пере-
ліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про 
проведення загальних зборів акціонерного товариства, від 
22.03.2018 № 155141в, що отримано емітентом 22.03.2018, пакет 
власника акцій «фізична особа» зменшився, але становить 99,928634 
відсотки до статутного капіталу. до зменшення, частка власника 
акцій «фізична особа» становила 99,928654 відсотки до статутного 
капіталу.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. В.о. Голови 
Правління

______________
(підпис)

Ю.М. Дорошенко

28.03.2018
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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 ПУБлiЧНе аКЦiоНеРНе 
товаРиСтво «еНеРгетиЧНа КомПаНiя «СеваС-
тоПольеНеРго»

2. Код за ЄДРПОУ 05471081
3. Місцезнаходження 08132, м.Вишневе, вул.Київська, буд.8є
4. Міжміський код, телефон та факс 04598 55 0 50 04598 55 0 50
5. Електронна поштова адреса office@sevenergo.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.sevenergo.com.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
ii. текст повідомлення

Згiдно рiшення Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» вiд 27.03.2018 р. (протокол вiд 

27.03.2018 р. б/н) внесенi змiни до контракту з Генеральним директором 
ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» Миргородським Володимиром Васи-
льовичем , у зв'язку з чим подовженi його повноваження. Особа займає дану 
посаду з 10.04.2015 р. Повноваження, обов'язки та термiн повноважень 
посадової особи регламентованi Статутом ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬ-
ЕНЕРГО» та Положенням про Виконавчий орган. Посадова особа не має 
непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст. 
32 Конституцiї України та ст. 14 Закону України «Про захист персональних 
даних» (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди на роз-
криття iнформацiї щодо даних паспорта. Протягом останнiх п'яти рокiв 
обiймав посаду Голови Правлiння, заступника Голови Правлiння з питань 
реформування ринку електроенергiї. Дана особа володiє часткою у статут-
ному капiталi емiтента у розмiрi 0,0002%.

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

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

2. Найменування посади Генеральний директор     Миргородський В.В.
(підпис) М.П.  (ініціали та прізвище керівника)  28.03.2018

Наглядова рада ПРиватНого аКЦІоНеРНого товаРиСтва 
«доНеЦьКСталь» -металУРгІйНий Завод», ідентифікаційний код 

30939178, яке знаходиться за адресою: 85300, донецька область, 
м. Покровськ, вулиця торгівельна, буд. 106а, (надалі - товариство) 
повідомляє про проведення річних загальних зборів товариства 

(надалі - Збори).
дата та час проведення Зборів: 30 квітня 2018 року о 12 год. 00 хв.
місце проведення Зборів: вул. торгівельна, буд. 106а (кабінет 104), 

місто Покровськ, донецька область.
Час початку реєстрації учасників Зборів: 30 квітня 2018 року о 11 год. 

00 хв.
Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 30 квітня 2018 року о 

11 год. 45 хв.
дата та час відкриття Зборів: 30 квітня 2018 року о 12 год. 00 хв.
місце реєстрації учасників Зборів: вул. Торгівельна, буд. 106А (кабі-

нет 104), місто Покровськ, Донецька область.
дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 

Зборах: 24 квітня 2018 року.
Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства та прийняття рішен-
ня про припинення її повноважень.

2. Розгляд звіту Генерального директора за 2017 рік та затвердження 
заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту.

3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за 
результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту.

4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної 
комісії.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, перед-

бачених законом. 
7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 

можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати 
прийняття такого рішення.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 16 475 636 19 080 980
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1 142 346 1 832 457
Запаси 744 867 1 068 898
Сумарна дебіторська заборгованість 7 701 663 13 142 539
Гроші та їх еквіваленти 2 439 579 163 214
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

(18 500 071) (10 314 649)

Власний капітал (18 402 586) (10 217 164) 
Зареєстрований (пайовий/статутний) капі-
тал 

77 988 77 988

Довгострокові зобов’язання і забезпечен-
ня

- 1 089 910

Поточні зобов’язання і забезпечення 34 878 222 28 208 234
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток) 

(8 185 422) (2 280 025)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 7 798 845 843 7 798 845 843

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

(1,049568) (0,292354)

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: вулиця Торгівельна, буд. 106А, (1 поверх, 
кабінет 104) місто Покровськ, Донецька область, у робочі дні з 10 год. 00 хв. 
до 15 год. 00 хв., а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення, 
в порядку, встановленому законодавством, Статутом та внутрішніми по-
ложеннями Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами, – директор дирекції з копо-
ративного управління Надич Ігор Богданович. Телефони для довідок: (06239) 
215 - 53.

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 денного 
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 
посвідчує особу акціонера відповідно до вимог законодавства. Для участі в 
Зборах представника акціонера йому необхідно мати при собі документ, що 
посвідчує особу такого представника відповідно до вимог 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 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. Ак-
ціонер має право призначити свого представника 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 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 зареєстрованих 
голосів та відповідно до завдання акціонера, що видав довіреність, щодо 
голосування. 

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким 
надсилається повідомлення про проведення Зборів становить 7 798 845 843 
штук. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання пере-
ліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів становить 
7 798 845 843 штук. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з 
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: http://dmz.donetsksteel.com 

Наглядова рада Прат «дмЗ»

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «доНеЦьКСталь» - металУРгІйНий Завод»
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ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «БУКовиНа-
ПРодУКт» (код за ЄДРПОУ 05398421; місцезнаходження: 59050, Черні-
вецька обл., Сторожинецький р-н, с.Кам'яна, надалі-Товариство) повідомляє про 
проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі - Збори), які відбудуть-
ся 30 квітня 2018 року в приміщенні адмінбудівлі ПрАТ «Буковинапродукт» 
(кабінет голови правління) за адресою: 59050, с.Кам'яна, вул.Коцюбинського,1, 
Сторожинецького р-ну, Чернівецької області. Реєстрація учасників зборів з 
11-00 год. до 11-50 год. в день та за місцем проведення Зборів. Початок Зборів 
о 12-00 годині. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Зборах акціонерів, - станом на 24-00 год. 24.04.2018р. 

Проект порядку денного: 
1.Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства. 
2.Затвердження регламенту Загальних зборів. 
3.Звіт Правління Товариства за 2016-2017 роки та прийняття рішення за 

наслідками його розгляду. 
4.Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016-2017 роки та прийняття рі-

шення за наслідками його розгляду. 
5.Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2016-2017 роки та прийняття 

рішення за наслідками його розгляду. 6.Затвердження річного звіту та ба-
лансу Товариства за 2016-2017 роки. 

7.Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумка-
ми 2016-2017 роки. 

8.Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 
9.Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій 

редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання особи, 
яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства.

10. Про Обрання членів Наглядової ради. 
11.Затвердження умов цивільно-правових договорів із членами наглядо-

вої ради, визначення уповноваженої особи на їх підписання. 
12.Обрання Ревізора.
13. Погодження рішення Наглядової ради (протокол НР №5 від 17.05.2017 

року).
14.Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів.
Від дати надіслання цього повідомлення до дати прове дення Зборів Товари-

ства акціонери мають можливість ознайо ми тися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку ден ного, за місцезнаходженням Товариства 
в приміщенні адмінбудівлі (кабінет голови наглядової ради), в робочі дні з 14-00 год. 
до 17-00 год. Довідки за телефоном: (03735)21799 та 0989333145. Відповідальна 
особа за ознайомлення акціонерів з документами: голова Наглядової ради Дми-
трук М.В. Для участі в річних Загальних зборах акціонерам необхідно мати при 
собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів 
необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та до-
віреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Пред-
ставник за довіреністю вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій 
розсуд, якщо інше не визначено в довіреності. Надання довіреності не виключає 
право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого пред-
ставника. Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, 
включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства. 
Пропозиції вносяться з урахуванням вимог ст. 38 Закону України «Про акціонер-
ні товариства» але не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних Загальних 
зборів Товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера) Товариства, які сукупно є 
власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, підлягають 
обов'язковому включенню до проекту порядку денного Зборів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - 
http://05398421.infosite.com.ua.  Наглядова рада товариства 

Публічне акціонерне товариство «Украгромашсервіс», код 
єдРПоУ:13772201 (місцезнаходження: 28000, Кіровоградська обл.,м. Олек-
сандрія, вул. Луначарського, 10) повідомляє, що чергові загальні збори 
акціонерів відбудуться 30 квітня 2018 року о 10.00 год. за адресою: 28000, 
Кіровоградська обл., м. олександрія, вул. луначарського, 10, каб.№ 20 
Реєстрація акціонерів (їх представників), що прибули на збори, відбудеться 
з 9.15 до 9.45 год. за місцем проведення зборів. Дата складання переліку 
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24 - годину 
24 квітня 2018 року. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інфор-
мація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного: ukragromashservis.at24.com.ua. Від дати надіслання цього 
повідомлення до дати проведення Зборів акціонери мають право ознайо-
митись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань поряд-
ку денного за місцезнаходженням Товариства за адресою: 28000, Кірово-
градська обл., м. Олександрія, вул. Луначарського, 10, каб. № 20 у робочі 
дні, робочий час, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх 
проведення, або надсилати на адресу місцезнаходження Товариства пись-
мові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів 
та самого порядку денного Зборів. Посадовою особою, відповідальною за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами, є директор Мороз Любов 
Михайлівна, тел.0977469280. 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 порядку денного, а також не пізніше ніж за 7 днів до дати проведен-
ня Зборів – письмові пропозиції щодо нових кандидатів до складу наглядо-
вої ради Товариства, кількість яких не може перевищувати її кількісного 
складу. Пропозиції акціонерів обов'язково повинні мати форму та містити 
всю інформацію, які визначені законодавством України та статутом Товари-
ства, а пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку ден-
ного обов'язково повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 
При реєстрації для участі у Зборах акціонеру (представнику акціонера) 
реєстраційній комісії необхідно:пред'явити особистий паспорт; надати 
документи (копії документів, засвідчені нотаріально): для представників 
акціонерів документи, що підтверджують право участі у Зборах від імені 
акціонера: документ, що підтверджує право на представництво малолітньої 
особи-акціонера; довіреність; договір про управління або договір доручення. 
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана 
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими осо-
бами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитар-
ною установою у встановленому порядку. Довіреність на право участі та 
голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її 
органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими докумен-
тами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акці-
онерного товариства може містити завдання щодо голосування. Якщо до-
віреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі 
питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Проект порядку денного загальних зборів: 

1.Обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішення про 
припинення їх повноважень. 2. Визначення порядку та способу засвідчення 
бюлетенів для голосування. 

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття 
рішень з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів, 
затвердження регламенту зборів.

4. Звіт Наглядової Ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Наглядової Ради.5. Звіт Виконавчого органу за 207 рік. При-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.6. Затвер-
дження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік. 

7.Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства 
по результатам 2017 року.8. Прийняття рішення про зміну типу та наймену-
вання Товариства.9. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту То-
вариства, шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту 
Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписан-
ня нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Украгро-
машсервіс» та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.10. Затвер-
дження Положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про 
Наглядову раду», «Про Виконавчий Орган» у новій редакції.11. Попереднє 
надання згоди (схвалення) на вчинення значних правочинів, які можуть 
вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття 
такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та розміру їх граничної 
сукупної вартості. Надання повноважень на укладання таких правочинів.
основні показники фінансово – господарської діяльності товариства 

(тис. грн.)
Найменування показника Період

Попередній 
2016р.

Звітний 
2017р.

Усього активів 358 466
Основні засоби (за залишковою вартістю) 103 77
Запаси 1 1
Сумарна дебіторська заборгованість 219 249
Грошові кошти та їх еквіваленти 35 139
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

303 420

Власний капітал 318 435
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

15 15

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 20 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 20 31
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

117 20

Середньорічна кількість акцій (шт.) 30000 30000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

3,90 -0,66

Наглядова Рада

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «УКРагРомаШСеРвІС»
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ПовІдомлеННя ПРо ПРоведеННя РІЧНих ЗагальНих ЗБоРІв 
аКЦІоНеРІв 

ПРиватНого аКЦiоНеРНого товаРиСтва 
«СтРахова КомПаНiя «УНІвеРСальНий ПолІС»

ШаНовНІ аКЦІоНеРи!
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «УНІ-

ВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» (надалі – Товариство), Ідентифікаційний код 
31282197, місцезнаходження якого: Україна, 01135, м. Київ, вул. В. Чорно-
вола, 20, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів 
Товариства (надалі - річні Загальні збори) за рішенням Наглядової Ради 
Товариства від 15.03.2018 року, які відбудуться 30.04.2018 року об 11:00 за 
адресою: Україна, 01135, м. Київ, вул. в. Чорновола, 20 (кімната пере-
говорів), з наступним порядком денним (переліком питань, що вино-
сяться на голосування):

1. Обрання членів Лічильної комісії.
Проект рішення з цього питання:
Обрати лічильну комісію у складі: Голови лічильної комісії – Марченко 

Ірини Олександрівни.
2. Затвердження регламенту, порядку проведення річних Загальних 

зборів та порядку голосування.
Проект рішення з цього питання:
Затвердити наступний Регламент:
• надати виступаючим по питаннях порядку денного – до 15 хв.;
• відвести на обговорення питань порядку денного – до 5 хв.;
• на виступи, звіти – до 5 хв.;
• пропозиції щодо рішень по питаннях порядку денного, що виносяться 

на голосування річних загальних зборів, ставляться на голосування в по-
рядку їх надходження до секретаря річних загальних зборів;

• заяви та питання до порядку денного подавати до секретаря річних 
загальних зборів у письмовій формі та за підписом акціонера або представ-
ника акціонера.

Голосування проводити за допомогою Бюлетенів.
Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія. До моменту обрання лі-

чильної комісії підрахунок голосів та оголошення результатів голосування 
здійснювати реєстраційній комісії.

Результати голосування оформлюються протоколом лічильної комісії про 
підсумки голосування.

Голосування з питань порядку денного річних загальних зборів здійсню-
ється за принципом – одна акція - один голос.

3. Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів.
Проект рішення з цього питання:
Обрати головою річних Загальних зборів Черниша Владислава Сергійо-

вича;
Обрати секретарем річних Загальних зборів Дубравського Віталія Лео-

нідовича. 
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення з цього питання: 
Роботу Наглядової ради Товариства у 2017 р. визначити задовільною.
Затвердити звіт Наглядової Ради за підсумками роботи Товариства за 

2017 рік. 
5. Розгляд звіту Правління Товариства за 2017 рік та прийняття рішення 

за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення з цього питання: 
Роботу Правління Товариства у 2017 р. визначити задовільною.
Затвердити звіт Правління Товариства за 2017 р.
6. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення 

за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення з цього питання: 
Роботу Ревізора Товариства у 2017 р. визначити задовільною.
Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2017 р.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р. 
Проект рішення з цього питання: 
Затвердити річний звіт Товариства за 2017 р.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 р.
Проект рішення з цього питання: 
Прибуток Товариства за 2017 рік не розподіляти в зв’язку з його відсутністю. 
Збитки, отримані Товариством в 2017 році покрити за рахунок нерозпо-

діленого прибутку минулих років.
9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які 

можуть вчинятися протягом року, визначення їх характеру та сукупної гра-
ничної вартості.

Проект рішення з цього питання: 
9.1. Прийняти рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi 

можуть вчинятися Товариством з дати проведення цих загальних зборiв до 
дати проведення наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв, вiдповiдно 
до наступних критерiїв:

1) Характер значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством про-
тягом року:

господарськi договори;
договори страхування та перестрахування;
договори куплi-продажу цiнних паперiв;
фiнансовi договори (а саме: договори застави; поруки, гарантiї; 

вiдступлення права вимоги; переведення боргу, позики, договори кредиту 
тощо).

2) Гранична сукупна вартiсть значних правочинiв, якi можуть вчинятися 
Товариством протягом року не повинна перевищити 50 000 000,00 (п’ятдесят 
мільйонів) грн;

9.2. Надати Головi Правлiння Товариства повноваження з дати прове-
дення цих загальних зборiв до дати проведення наступних рiчних загальних 
зборiв акцiонерiв, укладати значнi правочини, якщо вони вiдповiдають вста-
новленим вище критерiям.

9.3. Встановити, що при розрахунку сукупної граничної вартостi 
правочинiв для договорiв страхування та перестрахування сумою право-
чину вважається вартiсть страхових та перестрахових послуг (страховий 
платiж та перестрахувальна премiя), для господарських договорiв та 
договорiв купiвлi-продажу цiнних паперiв - цiна договору, для фiнансових 
договорiв - сума зобов'язань за цими договорами.

10.Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства та затверджен-
ня його нової редакції.

Проект рішення з цього питання: 
У зв’язку приведенням положень Статуту Товариства у відповідність до 

останніх змін Закону України «Про акціонерні товариства» та з метою опе-
ративного вирішення питань господарської діяльності Товариства, внести 
запропоновані зміни до Статуту Товариства. У зв’язку з вищенаведеним, 
внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його 
в новій редакції.

11.Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Ста-
туту Товариства.

Проект рішення з цього питання: 
Уповноважити Голову Правління Товариства підписати нову редакцію 

Статуту Товариства та здійснити всі заходи щодо забезпечення його дер-
жавної реєстрації. 

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

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних 
зборах за місцем їх проведення: початок реєстрації - 10:00; закінчення ре-
єстрації – 10:45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Річних 
Загальних зборах акціонерів Товариства – на 24 годину 24 квітня 2018 
року.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних За-
гальних зборах необхідно надати:

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

та довіреність для участі у річних Загальних зборах, оформлену згідно за-
конодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвід-
чує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал ви-
писки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені 
повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридич-
ної особи.

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з 
якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних 
зборів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань поряд-
ку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезна-
ходженням Товариства: Україна, 01135, м. Київ, вул. В. Чорновола, 20 (кім-
ната переговорів) до дати проведення річних Загальних зборів в робочі дні: 
понеділок – п’ятниця з 9.00 по 17.00.; та в день проведення річних Загальних 
зборів за місцем їх проведення: Україна, 01135, м. Київ, вул. В. Чорновола, 20 
(кімната переговорів). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами – Голова Правління Черниш Владислав 
Сергійович.

Про бажання ознайомитися з матеріалами прохання повідомляти за-
вчасно. Контактна особа Голова Правління Черниш Владислав Сергійович. 
Довідки за телефоном: +38 (044) 482-33-33.

основні показники фінансово-господарської діяльності  
Прат «СК «УНІПолІС» (тис. грн.)*

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 45635 47881
Основні засоби 13 30
Довгострокові фінансові інвестиції 22204 23075
Запаси 4 25

ПРиватНе аКЦiоНеРНе товаРиСтво  
«СтРахова КомПаНiя «УНІвеРСальНий ПолІС»
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Сумарна дебіторська заборгованість 19697 19889
Грошові кошти та їх еквіваленти 2751 3597
Нерозподілений прибуток 10048 11364
Власний капітал 42430 43750
Статутний капітал 11935 11935
Довгострокові зобов'язання 2577 3475
Поточні зобов'язання 628 656
Чистий прибуток (збиток) (1264) (410)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 21700 21700
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 14 14

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
голова Правління  Черниш владислав Сергійович

 Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 

«Часiвоярський вогнетривкий 
комбiнат»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

00191773

3. Місцезнаходження емітента 84551 Донецька обл., м.Часiв Яр 
вул. Центральна (Комсомольска), 1

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(06274) 7 23 02 (062) 206-79-52

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

yurist@chok.ua

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації 

www.chok.pat.ua

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

2. текст повідомлення
Виконуючого обов'язки голови правлiння - генерального директора Бреч-

ка Володимира Володимировича (паспорт: серiя номер 061333 виданий 
Артемiвським МВ УМВС України в Донецькiй обл. 26.09.1995) призначено 
27.03.2018 р. головою правлiння - генеральним директором. Акцiями Това-
риства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Cтрок, на який призначено особу - 5 рокiв, iншi посади, якi обiймала 
ця особа за останнi 5 рокiв - директор технiчний, виконуючий обов'язки голо-
ви правлiння - генерального директора. На посадi виконуючого обов'язки 
голови правлiння - генерального директора перебувал з 02.12.2016 р. 
Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол № 17 вiд 
27.03.2018).

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

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

3.2. Найменування посади.
Голова правлiння - генеральний директор ____________ Бречко Воло-

димир Володимирович
М.П.

ПУБлiЧНе аКЦiоНеРНе товаРиСтво  
«ЧаСiвояРСьКий вогНетРивКий КомБiНат»

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«РІелеКСПеРт»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості:

1.1. Повне найменування 
емітента

Приватне акціонерне товариство
«РІЕЛЕКСПЕРТ»

1.2.Організаційно-правова форма 
емітента

Акціонерне товариство 

1.3.Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ

01553327

1.4.Місцезнаходження емітента м. Львів, вул. Бузкова, 2.
1.5.Міжміський код, телефон та 
факс емітента

(0322) 70 14 46

1.6.Електронна поштова адреса 
емітента

lgb@lviv.farlep.net

1.7. Дата вчинення події 27 березня 2018 р.
1.8.Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
1.9.Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

http://lvivbakaliya.pat.ua/

2.текст повідомлення: 
2.1. Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «РІе-

леКСПеРт» 27 березня 2018 р. прийнято рішення про оБРаННя: 
Генеральний Директор Приватного акціонерного товариства «РІЕЛЕК-

СПЕРТ» Зазуляк Тарас Іванович (згоди на розкриття паспортних даних не 
надано), обраний терміном на 1 (один) рік. Підстава такого рішення: закін-
чення терміну повноважень особи на посаді Генерального Директора. Об-
ґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішен-
ня Наглядовою радою ПрАТ «РІЕЛЕКСПЕРТ» про переобрання Зазуляка Т. І. 
на посаду Генерального Директора ПрАТ «РІЕЛЕКСПЕРТ» на новий термін 
повноважень, починаючи з 28 березня 2018 р. Інші посади, які особа обій-
мала протягом останніх п’яти років: Генеральний Директор ПАТ «ЛЬВІВ-
ГУРТБАКАЛІЯ», Генеральний Директор ПрАТ «РІЕЛЕКСПЕРТ» (правонас-
тупник ПАТ «ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ»). Особа акціями Емітента не володіє. 
Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

генеральний директор Приватного акціонерного товариства 
 «РІелеКСПеРт» ___________________ Зазуляк тарас Іванович

  / підпис МП /

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво  
«РІелеКСПеРт»

РІЧНа ІНФоРмаЦІя за 2017 рік
емітента цінних паперів (для опублікування в офіційному 

друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної 

особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: ПРИВАТ-
НЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛЮБОТИНСЬКЕ РЕМОНТНО-БУДIВЕЛЬНЕ 
ПIДПРИЄМСТВО «РЕСТО», 03333222, Україна Харківська обл. Харкiвський р-н 
62433 мiсто Люботин провулок Санiтарний, буд. 3, (057) 741-08-36

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 28.03.2018

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://resto.ucoz.net/otchet_2017.rtf

4. Найменування, код за єдРПоУ аудиторської фірми (П.І.Б. ауди-
тора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансо-
вої звітності: Аудiторська фiрма «ЛIВ-Аудiт» приватне пiдприємство, 
32323883

5. Інформація про загальні збори: у звітному періоді загальні збори не 
скликалися.

6. Інформація про дивіденди: за результатами звітного та попередньо-
го років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

ПРиватНе аКЦiоНеРНе товаРиСтво лЮБотиНСьКе РемоНтНо-БУдiвельНе ПiдПРиємСтво «РеСто»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (для 
опублікування)

І. Загальні відомості 
Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ОСТЕРСЬКИЙ АГРОТЕХСЕРВIС» ЄДРПОУ 00908998 Місцезнахо-
дження 17044, м.Остер, вул. Фрунзе, 103 тел/ф (0462) 672-133,672-135 
Електронна пошта emitent@open.net.ua Адреса в Інтернет 
www.oster-ats.in.ua Вид особ ливої інформації Відомості про зміну влас-
ників акцій, яким належить: 10 і більше відсотків простих акцій акціонер-
ного товариства (крім публічного акціонерного товариства); 5 і більше 

відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства
ii. текст повідомлення 23.03.2018 року Товариством отримано реєстр 

власникiв iменних цiнних паперiв станом на 12.03.2018 вiд ПАТ «НДУ», 
вiдповiдно до якого вiдбулася змiна власникiв акцiй, яким належить 10% i 
бiльше голосуючих акцiй, а саме розмiр пакету акцiй Фiзичної особи 
збiльшився з 759793 акцiй (45,83% вiд загальної кiлькостi акцiй; 71,829% вiд 
голосуючих акцiй) та склав 763793 акцiї (46,073%загальної кiлькостi акцiй - 
71,132% голосуючих акцiй) - пiсля змiни.

iii. Підпис Підтверджую достовірність інформації 
Голова правлiння Данилець О.I. 26.03.18

ПРиватНе аКЦiоНеРНе товаРиСтво «оСтеРСьКий агРотехСеРвiС»
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На засіданні Спостережної Ради АТ «УкрСиббанк» 23.03.2018 року прий-
нято рішення (Протокол № 2) припинити повноваження Начальника Депар-
таменту внутрішнього аудиту АТ «УкрСиббанк» Бардіної Лариси Геннадіївни 
у зв’язку з її переведенням на іншу посаду з дати підписання відповідного 
наказу АТ «УкрСиббанк» та призначити Начальником Департаменту вну-
трішнього аудиту АТ «УкрСиббанк» Ерік, Стефан, Серж Расіно з дати під-
писання відповідного наказу АТ «УкрСиббанк». Дата фактичного настання 
вказаних вище змін буде визначена відповідними наказами АТ «Укр Сиббанк» 

та буде оприлюднена додатково.
Расіно Ерік, Стефан, Серж часткою у статутному капiталi не володiє. 

Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
Протягом останнiх 5 рокiв, до призначення на посаду начальника Депар-

таменту внутрішнього аудиту АТ «УкрСиббанк», Расіно Ерік, Стефан, Серж 
працював у проектному менеджменті та ризик-аналітиці у Групі Комплаєнс 
BNP Paribas у Парижі, а 01 липня 2016 року був призначений Радником 
Голови Правління з питань внутрішнього контролю АТ «УкрСиббанк».

ат «УКРСиББаНК»
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Приватне акціонерне товариство «миКолаЇвСьКе» (далі Товари-
ство), код за ЄДРПОУ 00854920, місцезнаходження: 25006, Кіровоград-
ська обл., місто Кіровоград, вул. Шевченка, будинок 6/2, повідомляє про 
проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 30 квіт-
ня 2018 року о 12.00 годині за адресою: 25006, Кіровоградська обл., 
місто Кропивницький, вул. Шевченка, будинок 6/2, Зал засідань №1. 
Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проводитись 
30.04.2018 року за місцем проведення загальних зборів. 

Початок реєстрації акціонерів – 11.30 годин, закінчення реєстрації – 
11.50 годин. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах акціонерів: 24.04.2018 року.

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

включених до проекту порядку денного
1. Про обрання лічильної комісії.
Проект рішення з питання №1: «Обрати лічильну комісію у складі: Голо-

ва лічильної комісії – Губіна Д.А. член Лічильної комісії – Якуб Л.О.. 
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
Проект рішення з питання №2: Обрати головою зборів – Тарасова С.Д., 

секретарем зборів – Бурлаку Ю.М..
3. Звіт Директора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за резуль-

татами розгляду звіту директора Товариства.
Проект рішення з питання №3: Звіт Директора Товариства про роботу та 

результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік за-
твердити взяти до відома.

4. Звіт Наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за результатами 
розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення з питання № 4: Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 
рік затвердити та взяти до відома

5. Звіт та висновки Ревізора за 2017 рік. Прийняття рішення за резуль-
татами розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора. 

Проект рішення з питання №5: Звіт Ревізора про роботу взяти до відома. 
Затвердити висновки Ревізора про достовiрнiсть рiчного звiту за 2017 рік.

6. Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік.
Проект рішення з питання №6: Затвердити річний звіт Товариства за 

2017 рік. 
7. Про розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог за-

конодавства. 
Проект рішення з питання №7: отриманий за результатами діяльності 

Товариства у 2017 році чистий прибуток направити на розвиток матеріально-
технічної бази Товариства.

Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право озна-
йомиться з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного Загальних зборів, зокрема але не виключно з проектом до-
говору про обов’язковий викуп акцій. після отримання повідомлення про 
проведення Загальних зборів. Акціонери можуть ознайомитись з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робо-
чі дні за адресою: Кіровоградська обл., місто Кропивницький, вул. Шевчен-
ка, будинок 6/2, Зал засідань №1, з 10.00 до 17.00 години, а також у день 
проведення загальних зборів за місцем їх проведення. Посадова особа, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Дирек-
тор Товариства Обідейко Олександр Олександрович Довідки за телефоном: 
05163 2-61-62

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, а щодо кандидатів до складу органів 
товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. 
Зазначені пропозиції мають відповідати вимогам, визначеним Законом 
України «Про акціонерні товариства».

Акціонери мають право надати письмові запитання та отримати письмо-
ві відповіді щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних 
зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних 
зборів.

Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимага-
ти здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих 
акційу випадках та порядку, визначених ст.69 Закону України «Про акціонер-
ні товариства».

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі 
переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Для 
участі у Загальних зборах акціонеру (його представнику) необхідно мати 
документ, що ідентифікує особу, який зафіксований у реєстрі (бажано - 
паспорт), представнику(ам) акціонера – також документ, що підтверджує 
повноваження представника на участь у Загальних зборах у відповід-
ності до вимог чинного законодавства України; для керівника акціонера - 
юридичної особи: завірені печаткою юридичної особи витяг зі Статуту 
та документи, що підтверджують його обрання (призначення) на посаду 
керівника, паспорт.

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

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, ви-
дана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими 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.

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

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

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 4 ст.35 Закону України «Про акціо-
нерні товариства»: nikolaevskoe.pat.ua

Відповідно до переліку осіб, яким надсилається повідомлення про про-
ведення загальних зборів складеного ПАТ «НДУ» станом «20» березня 2018 
року загальна кількість акцій складає 1 683 236 шт , кількість голосуючих 
акцій 1386874 шт.

Наглядова Рада

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво  
«миКолаЇвСьКе»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

1.Загальні відомості
Публiчне акцiонерне товариство «Київзооветпостач» (код за ЄДРПОУ 

00727148). Місцезнаходження – 03040, мiсто Київ, вул. Василькiвська, б.16. 
Телефон (факс) – (044) (044)257-33-54. Електронна поштова адреса – 
kyivzoovet@ukr.net. Адреса сторінки в мережі Інтернет - http://00727148.
smida.gov.ua/. Вид особливої інформації – відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента.

2.текст повідомлення
Згідно з рішенням загальних зборів від 27.03.18р.(протокол №1), в зв’язку 

з затвердженням статуту в новій редакції, відбулися наступні зміни в складі 
посадових осіб:

- припинено повноваження Голови правління Гришка Михайла Гордійо-
вича, розмір пакета акцій - 1,293027 % ; члена правління Коваль Наталiї 

Василiвн, пакетом акцій не володіє; Фiленко Надiї Григорiвни, розмір пакета - 
0,32164 %; Архипової Раїси Степанiвни, розмір пакета - 0.23541 %; Климен-
ко Софiї Андрiївни, розмір пакета акцій - 0.23541 %. Замiсть звiльнених осіб 
на посаду нiкого не призначено. Особи перебували на посаді 7 років. 

- обрано Гришка Михайла Гордійовича, розмір пакета акцій - 1,293027 % 
на посаду директора строком на 5 рокiв. Посади, якi обiймав протягом 
останнiх п'яти років голова правління на ПАТ «Київзооветпостач». 

Вищезазначені посадові особи непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не мають та не надали згоду на розкриття паспортних 
даних.

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

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

Голова правління Гришко М.Г.  27.03.18р.

ПУБлiЧНе аКЦiоНеРНе товаРиСтво  
«КиЇвЗооветПоСтаЧ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБлiЧНе аКЦiоНеРНе 
товаРиСтво По 
гаЗоПоСтаЧаННЮ та 
гаЗиФiКаЦiЇ 
"ЗаКаРПатгаЗ"

2. Код за ЄДРПОУ 05448610
3. Місцезнаходження 88015, м.Ужгород,  

вул.Погорєлова,2
4. Міжміський код, телефон та факс (0312) 61-94-02 (0312) 61-94-22
5. Електронна поштова адреса Myhailo.Fedorychko@rgc.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

https://zk.104.ua/

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

ii. текст повідомлення
Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «Закарпатгаз» 26.03.2018 р. прийняли 

рiшення припинити з 01.05.2018 р. повноваження:
члена Наглядової ради Товариства – Слюсар Михайла Олексiйовича - 

представника акцiонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД 
(SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927. Посадова особа пере-
бувала на посадi члена Наглядової Ради з 28.03.2017 р. Згоди на розкриття 
паспортних даних посадова особа не надала. Часткою у статутному капiталi 
товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Повноваження припиненi у зв’язку з закiнченням строку 
повноважень Наглядової ради товариства та переобранням нового складу 
Наглядової ради. 

Секретаря Наглядової ради Товариства – Мiлькевича Вiталiя Павловича  - 
представника акцiонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД 
(SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927. Посадова особа пере-
бувала на посадi члена Наглядової Ради з 28.03.2017 р., на посадi Секрета-
ря Наглядової Ради з 18.04.2017 р. Згоди на розкриття паспортних даних 
посадова особа не надала. Часткою у статутному капiталi товариства не 
володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Повноваження припиненi у зв’язку з закiнченням строку повноважень На-
глядової ради товариства та переобранням нового складу Наглядової ради. 

члена Наглядової ради Товариства – Iана Бьорда (Ian Bird) - представник 
акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS 
LIMITED), HE 294764. Посадова особа перебувала на посадi члена Нагля-
дової Ради з 28.03.2017 р. Згоди на розкриття паспортних даних посадова 
особа не надала. Часткою у статутному капiталi товариства не володiє, 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Повнова-
ження припиненi у зв’язку з закiнченням строку повноважень Наглядової 
ради товариства та переобранням нового складу Наглядової ради. 

Голови Наглядової ради Товариства – Девiда Ентонi Ховарда Брауна 
(David Antony Howard Brown) - представника акцiонера ПЕСНЕРО 
IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764. 
Посадова особа перебувала на посадi члена Наглядової Ради з 28.03.2017 р., 
на посадi Голови Наглядової Ради з 18.04.2017 р. Згоди на розкриття пас-
портних даних посадова особа не надала. Часткою у статутному капiталi 
товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Повноваження припиненi у зв’язку з закiнченням строку 
повноважень Наглядової ради товариства та переобранням нового складу 
Наглядової ради.

члена Наглядової ради Товариства – Iллi Юрiйовича Ушанова (Илья 
Юрьевич Ушанов) - представника акцiонера ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД 
(OLUBERA VENTURES LIMITED), HE 291552. Посадова особа перебувала 
на посадi Члена Наглядової Ради з 28.03.2017 р. Згоди на розкриття пас-
портних даних посадова особа не надала. Часткою у статутному капiталi 
товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Повноваження припиненi у зв’язку з закiнченням строку 
повноважень Наглядової ради товариства та переобранням нового складу 
Наглядової ради. 

Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «Закарпатгаз», якi вiдбулись 26.03.2018 р. 
прийняли рiшення обрати:

члена Наглядової ради Товариства Девiда Ентонi Ховарда Брауна (David 
Antony Howard Brown) - представник акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС 
ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764 який володiє 
часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,000039 % (1 (одна) шт. 
простих iменних акцiй. Згода на розкриття паспортних даних не надана. 
Представник акцiонера часткою у статному капiталi товариства не володiє. 
Останнiй рiк обiймав посаду Голови Наглядової Ради ПАТ «ЗАКАРПАТГАЗ». 
Iнформацiя щодо iнших посад, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти 
рокiв, вiдсутня. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Строк, на який обрано посадову особу - з 01.05.2018 р. до наступних 
рiчних Загальних зборiв Товариства.

члена Наглядової ради Мiлькевича Вiталiя Павловича - представник 

акцiонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД (SOLVOTORE 
ENTERPRISES LIMITED), HE 290927 який володiє часткою у статутному 
капiталi Товариства у розмiрi 0,000039 % (1 (одна) шт. простих iменних акцiй). 
Згода на розкриття паспортних даних не надана. Представник акцiонера 
часткою у статному капiталi товариства не володiє. Останнiй рiк обiймав 
посаду Секретаря Наглядової Ради ПАТ «ЗАКАРПАТГАЗ». Iнформацiя щодо 
iнших посад, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв, вiдсутня. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на 
який обрано посадову особу - з 01.05.2018 р. до наступних рiчних Загальних 
зборiв Товариства.

члена Наглядової ради Товариства Iана Бьорда (Ian Bird) - представник 
акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS 
LIMITED), HE 294764 що володiє часткою у статутному капiталi Товариства 
у розмiрi 0,000039 % (1 (одна) шт. простих iменних акцiй). Згода на розкрит-
тя паспортних даних не надана. Представник акцiонера часткою у статному 
капiталi товариства не володiє. Останнiй рiк обiймав посаду члена Наглядо-
вої Ради ПАТ «ЗАКАРПАТГАЗ». Iнформацiя щодо iнших посад, якi обiймала 
особа протягом останнiх п’яти рокiв, вiдсутня. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано посадову осо-
бу - з 01.05.2018 р. до наступних рiчних Загальних зборiв Товариства.

члена Наглядової ради Товариства Iллю Юрiйовича Ушанова (Илья Юрье-
вич Ушанов) - представник акцiонера ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД (OLUBERA 
VENTURES LIMITED), HE 291552 який володiє часткою у статутному капiталi 
Товариства у розмiрi 0,000039 % (1 (одна) шт. простих iменних акцiй. Згода 
на розкриття паспортних даних не надана. Представник акцiонера часткою у 
статному капiталi товариства не володiє. Останнiй рiк обiймав посаду члена 
Наглядової Ради ПАТ «ЗАКАРПАТГАЗ». Iнформацiя щодо iнших посад, якi 
обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв, вiдсутня. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано посадову 
особу - з 01.05.2018 р. до наступних рiчних Загальних зборiв Товариства.

члена Наглядової ради Товариства Слюсар Михайла Олексiйовича - пред-
ставник акцiонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД (SOLVOTORE 
ENTERPRISES LIMITED), HE 290927 який володiє часткою у статутному капiталi 
Товариства у розмiрi 0,000039 % (1 (одна) шт. простих iменних акцiй). Згода на 
розкриття паспортних даних не надана. Представник акцiонера часткою у 
статному капiталi товариства не володiє. Останнiй рiк обiймав посаду члена 
Наглядової Ради ПАТ «ЗАКАРПАТГАЗ». Iнформацiя щодо iнших посад, якi 
обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв, вiдсутня. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано посадову осо-
бу - з 01.05.2018 р. до наступних рiчних Загальних зборiв Товариства.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЗАКАРПАТГАЗ» вiд 
26.03.2018 припинено повноваження:

Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства ОРАТРА IНВЕСТМЕНТС ЛТД 
(ORATRA INVESTMENTS LTD) 1763693. Повноваження припиняються з 
26.03.2018. Юридична особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0,000039% (1 проста iменна акцiя). Особа перебувала на посадi Члена 
Ревiзiйної комiсiї з 01.05.2016 та на посадi Голови Ревiзiйної комiсiї з 
24.11.2016. На посаду замiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого 
не обрано, у звязку з тим, що Загальними зборами акцiонерiв Товариства 
26.03.2018 прийнято рiшення про внесення змiн та доповнень до Статуту 
Товариства та Положень про Загальнi збори акцiонерiв, Наглядову раду, 
Правлiння та Ревiзiйну комiсiю Товариства, згiдно яких Ревiзiйна комiсiя в 
Товариствi вiдсутня.

Секретаря Ревiзiйної комiсiї Товариства СТАМА ВЕНЧЕРС ЛТД (STAMA 
VENTURES LTD), 1762952 з 26.03.2018. Юридична особа володiє часткою 
в статутному капiталi емiтента 0,000039% (1 проста iменна акцiя). Особа 
перебувала на посадi члена Ревiзiйної комiсiї з 01.05.2016 та на посадi 
Секретаря Ревiзiйної комiсiї з 24.11.2016. На посаду замiсть особи, повно-
важення якої припинено, нiкого не обрано, у звязку з тим, що Загальними 
зборами акцiонерiв Товариства 26.03.2018 прийнято рiшення про внесення 
змiн та доповнень до Статуту Товариства та Положень про Загальнi збори 
акцiонерiв, Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю Товариства, 
згiдно яких Ревiзiйна комiсiя в Товариствi вiдсутня.

члена Ревiзiйної комiсiї Товариства АВЕЛIО ХОЛДIНГЗ ЛТД (AVELIO 
HOLDINGS LTD), 1763691 з 26.03.2018. Юридична особа володiє часткою 
в статутному капiталi емiтента 0,000039% (1 проста iменна акцiя). Особа 
перебувала на посадi члена Ревiзiйної комiсiї з 01.05.2016. На посаду замiсть 
особи, повноваження якої припинено, нiкого не обрано, у звязку з тим, що 
Загальними зборами акцiонерiв Товариства 26.03.2018 прийнято рiшення 
про внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства та Положень про 
Загальнi збори акцiонерiв, Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю 
Товариства, згiдно яких Ревiзiйна комiсiя в Товариствi вiдсутня.

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 Шатило Вiталiй Марцiнович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 28.03.2018
(дата)



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №61, 29 березня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

22

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБлiЧНе аКЦiоНеРНе 
товаРиСтво По 
гаЗоПоСтаЧаННЮ та 
гаЗиФiКаЦiЇ 
"ЗаКаРПатгаЗ"

2. Код за ЄДРПОУ 05448610
3. Місцезнаходження 88015, м. Ужгород, вул. Погорєлова, 2
4. Міжміський код, телефон та факс (312)61-94-02 (312)61-94-22
5. Електронна поштова адреса Myhailo.Fedorychko@rgc.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

https://zk.104.ua/

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

ii. текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗАКАРПАТГАЗ» (далi - Товариство) 

26.03.2018 р. (протокол №22 вiд 26.03.2018 р.) з метою забезпечення на-
дання послуг з розподiлу природного газу на лiцензованiй територiї обслу-
говування, прийнято рiшення про надання попередньої згоди на укладення 
Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього 
рiшення значних правочинiв (договорiв) на:

- закупiвлю природного газу граничною сукупною вартiстю 577 700 000,00 грн. 
(п’ятсот сiмдесят сiм мiльйонiв сiмсот тисяч гривень 00 копiйок);

- транспортування природного газу граничною сукупною вартiстю 
866 500 000,00 грн. (вiсiмсот шiстдесят шiсть мiльйонiв п’ятсот тисяч гривень 
00 копiйок);

- надання послуг з розподiлу природного газу граничною сукупною 
вартiстю 1 246 000 000,00 грн. (один мiльярд двiстi сорок шiсть мiльйонiв 
гривень 00 копiйок);

- виконання iнвестицiйної програми затвердженої НКРЕКП України гра-
ничною сукупною вартiстю 42 200 000,00 грн. (сорок два мiльйони двiстi 
тисяч гривень 00 копiйок).

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 
1 423 175 тис. грн.

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства - 191,99%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 1707023; кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 1675530; кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення – 1675530, «проти» 
прийняття рiшення - 0.

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 Шатило Вiталiй Марцiнович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 28.03.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПОСТАЧ» (місцезнахо-
дження: 10001, м. Житомир, проспект Незалежності, 91/1) повідомляє про 
проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 30 квітня 
2018 року. Реєстрація учасників зборів відбудеться з 09 год. 00 хв. до 09 год. 
50 хв. Початок загальних зборів: 10 год. 00 хв. Місце проведення загаль-
них зборів: 10001, м. Житомир, проспект Незалежності, 91/1, в офісному 
приміщенні Прат «агропостач». Перелік осіб, що мають право на участь 
у загальних зборах, складається на 24-ту годину 24 квітня 2018 р.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного загальних 
зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
4. Звіт Голови комісії з перетворення Товариства про підсумки фінансово-

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

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

за підсумками роботи у 2017 році.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
www.agropostach.ho.ua

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідо-
млення про проведення загальних зборів, а саме станом на 20 березня 
2018 р. загальна кількість акцій товариства- становить 2054049 простих 
іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій – 1905381 простих 
іменних акцій.Для проходження реєстрації та для участі у загальних зборах 
учасникам зборів при собі необхідно мати паспорт або інший документ, 
який ідентифікує особу акціонера, а у разі участі представника акціонера  - 
також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у 
загальних зборах акціонерів товариства (довіреність, оформлену згідно з 
вимогами чинного законодавства України).Відповідно до статті 36 Закону 
України «Про акціонерні товариства» від дати надіслання повідомлення 
про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів 
акціонери товариства мають право ознайомитись з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного, а також надавати 

письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного 
загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Порядок ознайом-
лення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під 
час підготовки до загальних зборів, наступний: на підставі поданого пись-
мового запиту за місцезнаходженням товариства- м. Житомир, проспект 
Незалежності, буд. 91/1 в приймальні голови комісії з перетворення (кабі-
нет №1 ) Товариства в робочі дні та робочий час: з понеділка по п’ятницю 
з 09-00 год. по 17-00 год., а в день проведення загальних зборів - за місцем 
їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів 
з документами, – член комісії з перетворення Товариства Степаненко Н. 
І. Контактний телефон: (0412) 36-15-72.Також Товариство до початку за-
гальних зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати пись-
мові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних 
зборів до дати проведення загальних зборів.Відповідно ст.38 Закону Укра-
їни «Про акціонерні товариства» не пізніше ніж за 20 днів до дати прове-
дення загальних зборів акціонерного товариства кожний акціонер має 
право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку 
денного загальних зборів , а також не пізніше ніж за сім днів до дати про-
ведення загальних зборів внести пропозиції щодо нових кандидатів до 
складу органів товариства .Акціонер має право призначити свого пред-
ставника постійно або на певний строк, надавши цьому представнику 
довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонер-
ного товариства. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замі-
нити 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 акціо нера, який видав 
довіреність, замість свого представника. Довіреність на право участі та 
голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити 
завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного за-
гальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення по-
трібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представ-
ник 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.

Комісія з перетворення Прат «агропостач»

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «агРоПоСтаЧ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості 1.1. ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе то-

ваРиСтво «НаЦІоНальНа аКЦІоНеРНа КомПа-
НІя «НадРа УКРаЇНи» 

1.2. Акціонерне товариство 1.3. Код за ЄДРПОУ 31169745 1.4. м. Київ, 
Повітрофлотський пр-т, 54 1.5. (044) 454-15-00, факс (044) 456-13-56  
1. 6. post@nadraukrayny.com.ua 1.7. Прийняття рішення про виплату дивідендів

2. текст повідомлення
Національна акціонерна компанія «Надра України» 27.03.2018 року отрима-

ла наказ Державної служби геології та надр України «Про прийняття рішення 
про виплату дивідендів та їх розмір». Наказом Державної служби геології та 
надр України зобов’язано Національну акціонерну компанію «Надра України» 

здійснити нарахування та сплату дивідендів за результатами фінансово-
господарської діяльності у 2017 році в розмірі, встановленому нормами чинно-
го законодавства України. Єдиним акціонером Національної акціонерної компа-
нії «Надра України» є держава в особі Державної служби геології та надр 
України, тому перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не скла-
дався. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, становить 478 500,00 грн. Строк 
виплати дивідендів – до 01.07.2018 року. Дивіденди будуть виплачені безпо-
середньо до Державного бюджету України. Дивіденди будуть виплачені однією 
сумою в повному обсязі. Підтверджую достовірність інформації, що міститься у 
повідомленні, та несу відповідальність згідно із законодавством.
в.о. голови правління Національної 
акціонерної компанії «Надра України»   м. г. максіменцев 
    М.П.
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Публічне акціонерне товариство «Капустянський граніт»  
(надалі – Товариство)

код ЄДРПОУ: 31652348, місцезнаходження: 27124, Кіровоградська обл., 
Новоукраїнський р-н., с. Кам’яний міст повідомляє, що чергові загальні 
збори акціонерів (надалі – загальні збори) відбудуться 30 квітня 2018 року 
о 10.00 год., місце проведення: Кіровоградська обл., Новоукраїн-
ський р-н., с. Кам’яний міст, адмінбудівля товариства, у кабінет №1 
(актовий зал). Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у за-
гальних зборах, буде проводитись 30 квітня 2018 року з 08.50 до 09.50 год., 
за місцем проведення зборів.: Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н., с. 
Кам’яний міст у кабінеті №1 (актовий зал). Дата складання переліку акціо-
нерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах Товариства: 
на 24.00 год., 24 квітня 2018 року. Адреса власного веб-сайту, на якому 
розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених 
до проекту порядку денного:granit.at24.com.ua. Від дати надіслання цього 
повідомлення до дати проведення Зборів акціонери мають право ознайо-
митись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань поряд-
ку денного за місцезнаходженням Товариства за адресою: 27124, Кірово-
градська обл., Новоукраїнський р-н., с. Кам’яний міст (каб.№2) у робочі дні, 
робочий час, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх про-
ведення, або надсилати на адресу місцезнаходження Товариства письмові 
запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та 
самого порядку денного Зборів. Посадовою особою, відповідальною за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами, є бухгалтер – Борисова 
Світлана Юріївна, тел. 0681066818. Не пізніше ніж за 20 днів до дати про-
ведення Зборів акціонери мають право вносити письмові пропозиції щодо 
питань, включених до проекту порядку денного Зборів та/або проектів рішень 
до питань порядку денного, а також не пізніше ніж за 7 днів до дати про-
ведення Зборів – письмові пропозиції щодо нових кандидатів до складу 
наглядової ради Товариства, кількість яких не може перевищувати її кіль-
кісного складу. Пропозиції акціонерів обов'язково повинні мати форму та 
містити всю інформацію, які визначені законодавством України та статутом 
Товариства, а пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку 
денного обов'язково повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 
При реєстрації для участі у Зборах акціонеру (представнику акціонера) 
реєстраційній комісії необхідно:пред'явити особистий паспорт; надати 
документи (копії документів, засвідчені нотаріально): для представників 
акціонерів документи, що підтверджують право участі у Зборах від імені 
акціонера: документ, що підтверджує право на представництво малолітньої 
особи-акціонера; довіреність; договір про управління або договір доручення; 
для директора акціонера юридичної особи – витяг з ЄДР юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на дату про-
ведення Зборів. Довіреність на право участі та голосування на загальних 
зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими 
посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчу-
ватися депозитарною установою у встановленому порядку. Довіреність на 
право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи 
видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установ-
чими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних 
зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. 
Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник ви-
рішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій 
розсуд.

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

припинення їх повноважень. 
Затвердження умов договору про виконання повноважень лічильної 

комісії депозитарною установою.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів. Затвердження регла-

менту роботи загальних зборів.
3. Визначення та затвердження порядку та способу засвідчення бюле-

тенів для голосування.
4. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Генерального директора. 5. Звіт Ревізійної комісії про підсумки 
перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. 6.Звіт Нагля-
дової Ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Наглядової ради. 7.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 
2017рік. 8.Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 
підсумками роботи товариства у 2017 році. 9. Прийняття рішення про зміну 
типу та найменування Товариства. 10. Прийняття рішення про внесення змін 
до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Затвер-
дження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої 
особи на підписання нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «КАПУСТЯНСЬКИЙ ГРАНІТ».

11. Затвердження Положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», 
«Про Наглядову раду», «Про Виконавчий Орган» у новій редакції. 
12.Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової Ради. 
13.Обрання Членів Наглядової Ради. 14.Затвердження умов цивільно-
правових договорів з обраними членами Наглядової Ради. Визначення 
особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.15.Прийняття рі-
шення про надання згоди (схвалення) на вчинення значних правочинів, які 
можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати 
прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та розміру 
їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладання таких 
правочинів. Згідно переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення 
про проведення загальних зборів, складеним станом на 20.03.2018р., за-
гальна кількість акцій товариства - 11672000 штук, голосуючих акцій – 
11457122 штуки.
основні показники фінансово – господарської діяльності товариства 

(тис. грн.)
Найменування показника Період

Попередній 
2016р.

Звітний 
2017р.

Усього активів 15461 10920
Основні засоби (за залишковою вартістю) 3277 3641

Запаси 166 97
Сумарна дебіторська заборгованість 8317 1948
Грошові кошти та їх еквіваленти 15 20
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-4825 -5964

Власний капітал -1686 -2825
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 2918 2918
Довгострокові зобов’язання і забезпечення - -
Поточні зобов’язання і забезпечення 17147 13745
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

-1780 -1139

Середньорічна кількість акцій (шт.) 11672000 11672000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

-0,1525 -0,09758

Наглядова Рада товаРиСтва

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «КаПУСтяНСьКий гРаНІт»

Приватне акціонерне товариство «Звенигородкаагрохім» повідомляє, що 
чергові загальні збори акціонерів відбудуться 30 квітня 2018 року за 
місцезнаходженням Товариства: 20200, Черкаська обл., Звенигород-
ський р-н, м. Звенигородка, вул. К. маркса, 26, актова зала. Реєстрація 
акціонерів: 30 квітня 2018 р. з 12-00 год. до 12-45 год. Початок зборів: 30 квіт-
ня 2018 р. о 13-00 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право 
на участь у загальних зборах – 24.04.2018 р.

ПРоеКт ПоРядКУ деННого:
1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів 

акціонерів,затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Директора про результат фінансово-господарської діяльності То-

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

рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками 2017 року. Затвердження 

висновків Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
6. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) за 2017 рік 

7. Про затвердження напрямків діяльності Товариства на 2018 рік. 
8. Відкликання та обрання членів Наглядової ради.
9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

основні показники фінансово – господарської діяльності
Найменування показників (тис.грн.) Період

звітний попередній
Усього активів 8478 8477
Основні засоби 8123 8110
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 291 302
Сумарна дебіторська заборгованість 63 65
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 0
Нерозподілений прибуток (збиток) -142 2
Власний капітал 6859 7003
Статутний капітал 4000 4000
Довгострокові зобов`язання 15 15
Поточні зобов`язання 1604 1459
Чистий прибуток (збиток) -144 - 50
Середньорічна кількість акцій 16 000000 16 000000

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «ЗвеНигоРодКаагРохІм»
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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) 6 8
Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати паспорт, для пред-

ставника акціонера крім паспорта - доручення на право участі в загальних зборах 
та на голосування, оформлене згідно з чинним законодавством України.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщено інформацію з 
проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-

рядку денного: em05491511.ab.ck.ua
Відповідно Закону України «Про акціонерні товариства» до дня скликання 

загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами 
пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою: м.Звенигородка, 
вул. К.  Маркса, 26, приймальня директора ПрАТ, в робочі дні з 9-00 до 12-00 
години. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами – директор Ніценко М.М. Також за цією адресою акціонери Товариства 
можуть в письмовій формі внести свої пропозиції щодо порядку денного 
зборів не пізніш як за 20 днів до зазначеної вище дати скликання зборів, щодо 
кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів.

Інформація про проведення річних загальних зборів
ПРиватНого аКЦІоНеРНого товаРиСтва «еНеРгоІНвеСт 

холдиНг» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 38769061, 

місцезнаходження юридичної особи: місто Київ, вулиця 
Предславинська, будинок 34а)

(надалі за текстом – товариство)
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, 

куди мають прибути акціонери) проведення річних загальних зборів То-
вариства: річні загальні збори Товариства будуть проведені «30» квітня 
2018 року о 14.00 за адресою: 01033, місто Київ, вулиця Саксаганського, 
будинок 36б, 4 поверх (кімната для переговорів).

2. Час початку реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах 
Товариства: 13.00 «30» квітня 2018 року.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах 
Товариства: 13.45 «30» квітня 2018 року.

3. Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
річних загальних зборах Товариства, затверджено «24» квітня 2018 року 
(станом на 24 годину) та зазначено, що перелік акціонерів, які мають 
право на участь у річних загальних зборах Товариства, складається 
станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів 
у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему 
України.

4. Перелік питань проекту порядку денного річних загальних зборів: 
1. Про обрання членів лічильної комісії Товариства, прийняття рішення 

про припинення їх повноважень та затвердження регламенту роботи річних 
загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів Товари-
ства.

3. Про затвердження річного звіту Товариства та визначення основних 
напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.

4. Заслуховування звіту Генерального директора Товариства та прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Това-
риства за 2017 рік.

5. Заслуховування звіту Ревізора Товариства та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2017 рік.

6. Заслуховування звіту Наглядової ради Товариства та прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 
рік.

7. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 
2017 рік.

8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства.
9. Про зміни в органах управління та контролю Товариства.
10. Про викладення Статуту Товариства в новій редакції, затвердження 

Статуту Товариства в новій редакції та про реєстрацію нової редакції Ста-
туту Товариства у відповідності до чинного законодавства України.

11. Про представництво інтересів Товариства як акціонера (учасника) 
інших господарських товариств та об’єднань підприємств.

12. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 
Товариством.

13. Про призначення уповноваженої особи, якій надаються повноважен-
ня здійснити персональні повідомлення акціонерів про прийняті на річних 
загальних зборах Товариства рішення.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до річних загальних зборів: з матеріалами 
та проектами документів, необхідними акціонерам Товариства для прий няття 
рішень з питань, що виносяться на голосування на річні загальні збори То-
вариства, можна ознайомитися:

– до дати проведення річних загальних зборів Товариства – у робочі 
дні з 09.00 по 18.00 за адресою: 01033, місто Київ, вулиця Саксагансько-
го, будинок 36б, 4 поверх (кімната для переговорів); особа Товариства, 
відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – Голова На-

глядової ради Опихайленко Євген Анатолійович; телефон для довідок: 
(044) 590 51 22.

– в день проведення річних загальних зборів Товариства – з 09.00 до 
13.00 за адресою: 01033, місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 36б, 
4 поверх (кімната для переговорів); особа Товариства, відповідальна за 
ознайомлення акціонерів з документами – Голова Наглядової ради 
Опихайленко Євген Анатолійович; телефон для довідок:  
(044) 590 51 22.

6. Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що 
посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що 
посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати 
участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись 
цим:

керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного ре-
єстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 
копію статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридич-
ної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання 
керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах 
Товариства;

представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним за-
конодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь 
та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосуван-
ня на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання дові-
реності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає 
право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, 
замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстра-
цію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого пред-
ставника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Генерального 
директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. 
У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представ-
ників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність 
якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній 
власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних 
зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним 
представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або 
згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

7. Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку 
денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення 
загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за 
місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по 
батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та 
тип належних йому акцій, запропоноване питання для включення до 
проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до 
питання, включеного до проекту порядку денного. Акціонери мають 
право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржу-
вати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту 
порядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз’ясненнями щодо 
порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери 
можуть звертатися до Голови Наглядової ради Опихайленко Євген Ана-
толійович; телефон: (044) 590 51 22.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведен-
ня загальних зборів, складеним станом на 21.03.2018 року, загальна кількість 
простих іменних акцій Товариства становить 150 000 штук, загальна кількість 
голосуючих акцій Товариства становить 150 000 штук.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://38769061.smida.gov.ua/

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
голова Наглядової ради 
ПРат «еНеРгоІНвеСт холдиНг»  е.а. опихайленко

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво  
«еНеРгоІНвеСт холдиНг»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво  
«Пиво-БеЗалКогольНий КомБІНат 

«РадомиШль» 
(надалі за текстом товариство): код за ЄДРПОУ 05418365, місцезнаходжен-
ня товариства – Житомирська обл.., м. Радомишль, вул. Микгород, 71 по-
відомляє, що чергові загальні збори акціонерів товариства ( надалі за 
текстом- загальні збори), відбудуться 30 квітня 2018 року за адресою: 
Житомирська область, м.Радомишль вул. микгород, 71, зал засідань 
№304. Початок загальних зборів о 14 год. 00 хв. Реєстрація учасників 
загальних зборів буде проводитись 30 квітня 2018 року за місцем проведен-
ня загальних зборів . Час початку реєстрації акціонерів 13 год. 00 хв. Час 
закінчення реєстрації акціонерів 13 год.45 хв. Перелік акціонерів, які мають 
право на участь у загальних зборах, складається на 24 годину 24 квітня 
2018 р.

Перелік питань включених до проекту порядку денного загальних 
зборів:

1. Обрання робочих органів Зборів: Секретаря Зборів та тимчасової Лі-
чильної комісії.

2. Затвердження Регламенту Зборів. 
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р. 
4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 

Товариства за 2017 р.
5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства 

за 2017 р. 
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 

2017 р. 
7. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу (звіту 

про фінансовий стан) Товариства за 2017 р. 
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, 

передбачених законом..
9.Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. 
10.обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 
Проект рішення не наводиться у зв’язку з кумулятивним голосуванням 
11.Прийняття рішення про вчинення значних правочинів Товариством. 
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www. 
www.pbkradomyshl.inf.ua

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідом-
лення про проведення загальних зборів, а саме станом на 26 березня 2018 р. 
Загальна кількість акцій товариства- становить 1 206 320 простих іменних 
акцій, загальна кількість голосуючих акцій -1 205 830 913 простих іменних 
акцій.

Для проходження реєстрації та для участі у загальних зборах учасникам 

зборів при собі необхідно мати паспорт або інший документ, який ідентифі-
кує особу акціонера, а у разі участі представника акціонера - також документ, 
що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах 
акціонерів товариства (довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного 
законодавства України).

Відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» від 
дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати 
проведення загальних зборів акціонери товариства мають право ознайоми-
тись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, а також надавати письмові запитання щодо питань, включених до 
проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних 
зборів. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів наступний: на 
підставі поданого письмового запиту за місцезнаходженням товариства – 
Житомирська обл., м. Радомишль, вул. Микгород, 71 , в робочі дні та робо-
чий час: з понеділка по п»ятницю з 09-00 год. по 17-00 год. В приймальні 
директора товариства (кімната №302), а в день проведення загальних 
зборів - за місцем їх проведення. Особа, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами –директор товариства Гавриленко С.А., 
т.(факс)( 04132)-4-31-27. Також Товариство до початку загальних зборів у 
встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на 
письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку 
денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати про-
ведення загальних зборів.Відповідно ст.38 Закону України «Про акціонерні 
товариства» не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів 
акціонерного товариства кожний акціонер має право внести пропозиції щодо 
питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів , а також 
не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів внести про-
позиції щодо нових кандидатів до складу органів товариства .Акціонер має 
право призначити свого представника постійно або на певний строк надав-
ши цьому представнику довіреність на право участі та голосування на за-
гальних зборах акціонерного товариства. Акціонер має право у будь-який 
час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціо-
нерного товариства.Надання довіреності на право участі та голосування на 
загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціо-
нера, який видав довіреність, замість свого представника. Довіреність на 
право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства 
може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку 
денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рі-
шення 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.

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«ШамРаЇв СьКе» (код ЄДРПОУ 00385862, місцезнаходження: 09061, 
Київська обл., Сквирський район, село Руда, вул. Польова, будинок 9) (далі – 
Товариство) повідомляє про скликання чергових Загальних збори акціонерів, 
що відбудуться 30 квітня 2018 року об 14 год. 00 хв. за адресою: Київ-
ська обл. Сквирський р-н, с. Руда, вул. Польова,9, Приміщення бухгалтерії 
№1 ПАТ «Шамраївське». Реєстрація акціонерів для участі у загальних збо-
рах відбудеться з 13.45 год. до 14.00 год. у день та за місцем проведення 
загальних зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах: 24 квітня 2018 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного: 
1. Обрання Лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря зборів. 
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. 
4. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства у 2017 р. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 р. 
Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 р. Прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту Генерального директора, звіту Наглядової ради, звіту Ре-
візійної комісії. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2017 р. 

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 
6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.
7. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2017 рік з ураху-

ванням вимог, передбачених законом. 
8. Попереднє надання згоди на вчинення значних 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 про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 

денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 
Закону України «Про акціонерні товариства»: 00385862.infosite.com.ua.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за 
місцезнаходженням Товариства за адресою: Київська обл., Сквирський р-н, 
с. Руда, вул. Польова,9, приміщення бухгалтерії №1 у робочі дні з 10-00 до 
14-00, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. 
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акці-
онерів з документами – Генеральний директор Ткачук Олег Леонідович. 
Телефон для довідок: (04568) 55-3-81, 55-4-24.

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

Найменування показника Період
Звітний 
(2017р.)

Попередній 
(2016р.)

Усього активів 25569 20134
Основні засоби (за залишковою вартістю) 7187 6454
Запаси 977 615
Сумарна дебіторська заборгованість 848 478
Гроші та їх еквіваленти 689 528
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 14285 8365
Власний капітал 21297 15377
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 4232 4232
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 13 24
Поточні зобов'язання і забезпечення 4259 4723
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 5920 4291
Середньорічна кількість акцій (шт.) 16928488 16928488
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0,34971 0,25348

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство по 

газопостачанню та газифiкацiї 
"Iвано-Франкiвськгаз"

2. Код за ЄДРПОУ 03361046

3. Місцезнаходження 76010 Iвано-Франкiвськ Ленкавсько-
го, будинок 20

4. Міжміський код, телефон та факс 0342501622 0342501622
5. Електронна поштова адреса Larysa.Oleksyn@ifgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

if.104.ua

7. Вид особливої інформації

ПУБлiЧНе аКЦiоНеРНе товаРиСтво По гаЗоПоСтаЧаННЮ та гаЗиФiКаЦiЇ 
«iваНо-ФРаНКiвСьКгаЗ»

ii. текст повідомлення
відомості про зміну складу посадових осіб емітента

дата вчинення 
дії

Зміни (призначено, 
звільнено, обрано або 

припинено повноваження)

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

особи

Паспортні дані фізичної 
особи або ідентифікацій-

ний код за єдРПоУ 
юридичної особи

Розмір частки в 
статутному 

капіталі емітента 
(у відсотках)

27.03.2018 припинено повноваження Голова Наглядової 
Ради

Девiд Ентонi Ховард Браун 
(David Antony Howard Brown)

0

Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї "Iвано-Франкiвськгаз" вiд 
27.03.2018 вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме: прийнято рiшення припинити з 01.05.2018 року повноваження членiв ( в т. ч. Голови) 
Наглядової ради Товариства у складi: Девiд Ентонi Ховард Браун (David Antony Howard Brown), часткою в статутному капiталi не володiє - представник 
акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764, що володiє 1 акцiєю Товариства, частка в статутному 
капiталi 0,000006 % . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надавав. Посадова особа 
перебувала на посадi Члена Наглядової ради з 29 березня 2017р. На посадi Голови Наглядової ради з 18 квiтня 2017р.
27.03.2018 припинено повноваження Секретар Наглядової 

ради
Мiлькевич Вiталiй Павлович 0

Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї "Iвано-Франкiвськгаз" вiд 
27.03.2018 вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме: прийнято рiшення припинити з 01.05.2018 року повноваження членiв ( в т. ч. Голови) 
Наглядової ради Товариства у складi: - Мiлькевич Вiталiй Павлович , часткою в статутному капiталi не володiє - представник акцiонера СОЛЬВОТОРЕ 
ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927, - що володiє 1 акцiєю Товариства, частка в статутному капiталi 0,000006 %. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надавав. Посадова особа перебувала на посадi 
Члена Наглядової ради з 29 березня 2017р. На посадi Секретаря Наглядової ради з 18 квiтня 2017р.
27.03.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Алешкiвська Галина Павлiвна 0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї "Iвано-Франкiвськгаз" вiд 
27.03.2018 вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме: прийнято рiшення припинити з 01.05.2018 року повноваження членiв ( в т. ч. Голови) 
Наглядової ради Товариства у складi:Алешкiвська Галина Павлiвна, часткою в статутному капiталi не володiє - представник акцiонера Публiчне акцiонерне 
товариство «Нацiональна акцiонерна компанiя «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ», що володiє часткою в статутному капiталi 25,000008% Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надавала Посадова особа перебувала на посадi Члена Наглядової ради з 
29 березня 2017р.
27.03.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Iлля Юрiйович Ушанов (Илья 

Юрьевич Ушанов)
0

Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї газифiкацiї "Iвано-Франкiвськгаз" 
вiд 27.03.2018 вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме: прийнято рiшення припинити з 01.05.2018 року повноваження членiв ( в т. ч. Голо-
ви) Наглядової ради Товариства у складi:Iлля Юрiйович Ушанов (Илья Юрьевич Ушанов), часткою в статутному капiталi не володiє - представник акцiонера 
ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED), HE 291552, що володiє 1 акцiєю , частка в статутному капiталi 0,000006%; Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надавала Посадова особа перебувала на посадi Члена На-
глядової ради з 29 березня 2017р.
27.03.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Iан Бьорд (Ian Bird) 0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї "Iвано-Франкiвськгаз" вiд 
27.03.2018 вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме: прийнято рiшення припинити з 01.05.2018 року повноваження членiв ( в т. ч. Голови) 
Наглядової ради Товариства у складi: Iан Бьорд (Ian Bird), часткою в статутному капiталi не володiє - представник акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС 
ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764, що володiє 1 акцiєю , частка в статутному капiталi 0,000006%; Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надавала Посадова особа перебувала на посадi Члена Наглядової ради з 
29 березня 2017р.
27.03.2018 обрано Член Наглядової ради Алешкiвська Галина Павлiвна 0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї "Iвано-Франкiвськгаз" вiд 
27.03.2018 вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме: прийнято рiшення обрати з 01.05.2018 року Наглядову раду Товариства у 
складi:Алешкiвська Галина Павлiвна, часткою в статутному капiталi не володiє - представник акцiонера Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональна 
акцiонерна компанiя «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ», що володiє часткою в статутному капiталi 25,000008% Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Iнформацiя про посади, якi посадова особа обiймала протягом п'яти останнiх рокiв 
вiдсутня, оскiльки особа не надала згоди на її розголошення. Обрано на посаду члена Наглядової ради з 01.05.2018 року термiном на 3 (три) роки.
27.03.2018 обрано Член Наглядової ради Мiлькевич Вiталiй Павлович 0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї "Iвано-Франкiвськгаз" вiд 
27.03.2018 вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме: прийнято рiшення обрати з 01.05.2018 року Наглядову раду Товариства у складi:- 
Мiлькевич Вiталiй Павлович, часткою в статутному капiталi не володiє - представник акцiонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД (SOLVOTORE 
ENTERPRISES LIMITED), HE 290927, частка в статутному капiталi 0,000006%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на 
розкриття паспортних даних не надавав. Iнформацiя про посади, якi посадова особа обiймала протягом п'яти останнiх рокiв вiдсутня, оскiльки особа не 
надала згоди на її розголошення. Обрано на посаду члена Наглядової ради з 01.05.2018 року термiном на 3 (три) роки.
27.03.2018 обрано Член Наглядової ради Iан Бьорд (Ian Bird) 0
Зміст інформації:
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Вiдповiдно до рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї "Iвано-Франкiвськгаз" вiд 
27.03.2018 вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме: прийнято рiшення обрати з 01.05.2018 року Наглядову раду Товариства у складi:- Iан 
Бьорд (Ian Bird), часткою в статутному капiталi не володiє - представник акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS 
LIMITED), HE 294764, частка в статутному капiталi 0,000006%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття пас-
портних даних не надавав. Iнформацiя про посади, якi посадова особа обiймала протягом п'яти останнiх рокiв вiдсутня, оскiльки особа не надала згоди 
на її розголошення. Обрано на посаду члена Наглядової ради з 01.05.2018 року термiном на 3 (три) роки.
27.03.2018 обрано Член Наглядової ради Iлля Юрiйович Ушанов (Илья 

Юрьевич Ушанов)
0

Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї "Iвано-Франкiвськгаз" вiд 
27.03.2018 вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме: прийнято рiшення обрати з 01.05.2018 року Наглядову раду Товариства у складi:-Iлля 
Юрiйович Ушанов (Илья Юрьевич Ушанов) , часткою в статутному капiталi не володiє, - представник акцiонера ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД (OLUBERA 
VENTURES LIMITED), HE 291552, частка в статутному капiталi 0,000006%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на роз-
криття паспортних даних не надавав. Iнформацiя про посади, якi посадова особа обiймала протягом п'яти останнiх рокiв вiдсутня, оскiльки особа не на-
дала згоди на її розголошення. Обрано на посаду члена Наглядової ради з 01.05.2018 року термiном на 3 (три) роки.
27.03.2018 обрано Член Наглядової ради Девiд Ентонi Ховард Браун 

(David Antony Howard B
0

Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї "Iвано-Франкiвськгаз" вiд 
27.03.2018 вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме: прийнято рiшення обрати з 01.05.2018 року Наглядову раду Товариства у складi:-
Девiд Ентонi Ховард Браун (David Antony Howard Brown) , часткою в статутному капiталi не володiє - представник акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС 
ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764, що володiє часткою в статутному капiталi 0,000006%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надавав. Iнформацiя про посади, якi посадова особа обiймала протягом п'яти останнiх 
рокiв вiдсутня, оскiльки особа не надала згоди на її розголошення. Обрано на посаду члена Наглядової ради з 01.05.2018 року термiном на 3 (три) роки.

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

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

2. Найменування посади    Шульга Вiталiй Анатолiйович
Голова правлiння  (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
  М.П.  2018.03.27

(дата)

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

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

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 
"Тисменицягаз"

2. Код за ЄДРПОУ 20538865
3. Місцезнаходження 77400 м.Тисмениця вул.Вiсконта,3
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(03436) 2-012-55 (03436) 2-14-55

5. Електронна поштова адреса oksana.monyuk@tsgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

ts.104.ua

7. Вид особливої інформації Повідомлення про виникнення особли-
вої інформації (інформації про іпотечні 
цінні папери, сертифікати фонду опе-
рацій з нерухомістю) емітента

ii. текст повідомлення
№ 
з/п

дата 
прийнят-

тя 
рішення

гранична 
сукупність 

вартості 
правочи-
нів (тис. 

грн)

вартість активів 
емітента за 

даними 
останньої річної 

фінансової 
звітності (тис. 

грн)

Співвідношення 
граничної сукупності 

вартості правочинів до 
вартості активів емітента 

за даними останньої 
річної фінансової 

звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 27.03.2018 36600.00 23059.00 158.72
Зміст інформації:
Забезпечити надання послуг з розподiлу природного газу на лiцензованiй 
територiї обслуговування, для чого попередньо надати згоду на укладен-
ня Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього 
рiшення договорiв на:
- закупiвлю природного газу граничною сукупною вартiстю 36 600 000,00 
грн. тридцять шiсть мiльйонiв шiстсот тисяч гривень 00 копiйок);
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 1 161 589 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй що зареєстрованi для участi у Загальних збо-
рах акцiонерiв 1 001 865 шт.
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв з даного питання порядку денно-
го голосували голосуючих акцiй : "за"- 57,84% акцiонерiв; "проти" - 0% 
акцiонерiв.
2 27.03.2018 54900.00 23059.00 238.08
Зміст інформації:
Забезпечити надання послуг з розподiлу природного газу на лiцензованiй 
територiї обслуговування, для чого попередньо надати згоду на укладен-
ня Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього

рiшення договорiв на:
- транспортування природного газу граничною сукупною вартiстю 54 900 000,00 
грн. (п'ятдесят чотири мiльйони дeв'ятсот тисяч гривень 00 копiйок);
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 1 161 589 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй що зареєстрованi для участi у Загальних збо-
рах акцiонерiв 1 001 865 шт.
За рiшенням Загальльних зборiв акцiонерiв з даного питання порядку ден-
ного голосували 1 001 865 голосуючих акцiй : "за" - 57,84% акцiонерiв; 
"проти" - 0% акцiонерiв.
3 27.03.2018 93400.00 23059.00 405.05
Зміст інформації:
Забезпечити надання послуг з розподiлу природного газу на лiцензованiй 
територiї обслуговування, для чого попередньо надати згоду на укладен-
ня Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього 
рiшення договорiв на:
- надання послуг з розподiлу природного газу граничною сукупною 
вартiстю 93 400 000,00 грн. (де'яносто три мiльйони чотириста тисяч гри-
вень 00 копiйок);
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 1 161 589 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй що зареєстрованi для участi у Загальних збо-
рах акцiонерiв 1 001 865 шт.
За рiшенням Загальльних зборiв акцiонерiв з даного питання порядку ден-
ного голосували 1 001 865 голосуючих акцiй : "за" - 57,84% акцiонерiв, 
"проти" - 0% акцiонерiв.
4 27.03.2018 7000.00 23059.00 30.36
Зміст інформації:
Забезпечити надання послуг з розподiлу природного газу на лiцензованiй 
територiї обслуговування, для чого попередньо надати згоду на укладен-
ня Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього 
рiшення договорiв на:
- виконання iнвестицiйної програми затвердженої НКРЕКП України граничною 
сукупною вартiстю 7 000 000,00 грн. (сiм мiльйонiв гривень 00 копiйок).
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 1 161 589 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй що зареєстрованi для участi у Загальних збо-
рах акцiонерiв 1 001 865 шт.
За рiшенням Загальльних зборiв акцiонерiв з даного питання порядку ден-
ного голосували 1 001 865 голосуючих акцiй : "за" - 57,84% акцiонерiв; 
"проти" - 0% акцiонерiв.

iii. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством.
2. Найменування посади Вiтюк Василь Васильович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.03.27
(дата)

ПУБлiЧНе аКЦiоНеРНе товаРиСтво «тиСмеНиЦягаЗ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента

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

1. Повне Особлива інформація 
(інформація про іпотечні цінні 
папери, сертифікати фонду 
операцій з нерухомістю) емітента-
найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство 
"Тисменицягаз"

2. Код за ЄДРПОУ 20538865
3. Місцезнаходження 77400 м.Тисмениця Вiсконта,3

4. Міжміський код, телефон та 
факс

(03436)2-12-55 (03436) 2-14-55

5. Електронна поштова адреса oksana.monyuk@tsgas.сom.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

ts.104.ua

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

ПУБлiЧНе аКЦiоНеРНе товаРиСтво «тиСмеНиЦягаЗ»

ii. текст повідомлення
дата вчинення 
дії

Зміни (призначено, 
звільнено, обрано або 

припинено повноваження)

Посада Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної 
особи або повне 

найменування 
юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи 
або ідентифікаційний код за 
єдРПоУ юридичної особи

Розмір частки в 
статутному капіталі 

емітента (у 
відсотках)

1 2 3 4 5 6
27.03.2018 припинено повноваження Член Наглядової 

ради
Пташник Андрiй 

Юрiйович
д/в д/в

д/в
0

Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 27.03.2018 року припинено з 01.05.2018 р. повноваження Члена Наглядової ради - Пташник 
Андрiй Юрiйович - представник акцiонера Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України". Посадова особа 
перебувала на посадi Члена Наглядової ради згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.03.2017 р. Повноваження Члена Наглядової ради є 
чинними у повному обсязi до 01.05.2018 р. Згоди на оприлюднення паспортних даних особа не надала. Непогашеної судимостi немає.
27.03.2018 припинено повноваження Голова Наглядової 

ради
Девiд Ентонi Ховард 

Браун
д/в д/в

д/в
0

Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 27.03.2018 року припинено з 01.05.2018 р. повноваження Голови Наглядової ради - Девiд Ентонi 
Ховард Браун (David Antony Howard Brown) - представник акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 
294764. Посадова особа перебувала на посадi Голови Наглядової ради з 18.04.2017 р. згiдно протоколу Наглядової ради №18/04-2017 вiд 18.04.2017 р. 
Повноваження Голови Наглядової ради є чинними у повному обсязi до 01.05.2018 р. Згоди на оприлюднення паспортних даних особа не надала. 
Непогашеної судимостi немає.
27.03.2018 припинено повноваження Член Наглядової 

ради
Iлля Юрiйович Ушанов д/в д/в

д/в
0

Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 27.03.2018 року припинено з 01.05.2018 р. повноваження Члена Наглядової ради - Iлля Юрiйович 
Ушанов (Илья Юрьевич Ушанов) - представник акцiонера ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED), HE 291552. Посадова особа 
перебувала на посадi Члена Наглядової ради згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.03.2017 р.Повноваження Члена Наглядової ради є 
чинними у повному обсязi до 01.05.2018 р. Згоди на оприлюднення паспортних даних особа не надала. Непогашеної судимостi немає.
27.03.2018 припинено повноваження Член Наглядової 

ради
Iан Бьорд д/в д/в

д/в
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 27.03.2018 року припинено з 01.05.2018 р. повноваження Члена Наглядової ради - Iан Бьорд (Ian 
Bird) - представник акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764. Посадова особа перебувала на 
посадi Члена Наглядової ради згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.03.2017 р. Повноваження Члена Наглядової ради є чинними у повному 
обсязi до 01.05.2.018 р. Згоди на оприлюднення паспортних даних особа не надала. Непогашеної судимостi немає.
27.03.2018 припинено повноваження Членн Наглядової 

рпади
Мiлькевич Вiталiй 

Павлович
д/в д/в

д/в
0

Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 27.03.2018 року припинено з 01.05.2018 р. повноваження Члена Наглядової ради - Мiлькевич 
Вiталiй Павлович - представник акцiонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927. Посадова 
особа перебувала на посадi Члена Наглядової ради згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.03.2017 р. Повноваження Члена Наглядової ради 
є чинними у повному обсязi до 01.05.2018 р. Згоди на оприлюднення паспортних даних особа не надала. Непогашеної судимостi немає.
27.03.2018 обрано Член Наглядової 

ради
Пташник Андрiй 

Юрiйович
д/в д/в

д/в
0

Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 27.03.2018 року обрано з 01.05.2018 р. Членом Наглядової ради - Пташник Андрiй Юрiйович - 
представник акцiонера Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України". Згоди на оприлюднення паспортних 
даних та iнформацiї щодо посад, якi особа обiймала протягом п'яти останнiх рокiв, не надано. Непогашеної судимостi немає. Обрано на строк до 
наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв товариства.
27.03.2018 обрано Член Наглядової 

ради
Мiлькевич Вiталiй 

Павлович
д/в д/в

д/в
0

Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 27.03.2018 року обрано з 01.05.2018 р. Членом Наглядової ради - Мiлькевич Вiталiй Павлович - 
представник акцiонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927. Згоди на оприлюднення паспорт-
них даних та iнформацiї щодо посад, якi особа обiймала протягом п'яти останнiх рокiв, не надано. Непогашеної судимостi немає. Обрано на строк до 
наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв товариства.
27.03.2018 обрано Член Наглядової 

ради
Iан Бьорд д/в д/в

д/в
0

Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 27.03.2018 року обрано з 01.05.2018 р. Членом Наглядової ради - Iан Бьорд (Ian Bird) - представ-
ник акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764. Згоди на оприлюднення паспортних даних та 
iнформацiї щодо посад, якi особа обiймала протягом п'яти останнiх рокiв, не надано. Непогашеної судимостi немає. Обрано на строк до наступних 
рiчних Загальних зборiв акцiонерiв товариства.
27.03.2018 обрано Член Наглядової 

ради
Девiд Ентонi Ховард 

Браун
д/в д/в

д/в
0
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Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 27.03.2018 року обрано з 01.05.2018 р. Членом Наглядової ради - Девiд Ентонi Ховард Браун 
(David Antony Howard Brown) - представник акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764. Згоди на 
оприлюднення паспортних даних та iнформацiї щодо посад, якi особа обiймала протягом п'яти останнiх рокiв, не надано. Непогашеної судимостi немає. 
Обрано на строк до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв товариства.
27.03.2018 обрано Член Наглядової 

ради
Iлля Юрiйович Ушанов д/в д/в

д/в
0

Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 27.03.2018 року обрано з 01.05.2018 р. Членом Наглядової ради - Iлля Юрiйович Ушанов (Илья 
Юрьевич Ушанов) - представник акцiонера ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED), HE 291552. Згоди на оприлюднення 
паспортних даних та iнформацiї щодо посад, якi особа обiймала протягом п'яти останнiх рокiв, не надано. Непогашеної судимостi немає. Обрана на 
строк до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв товариства.

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

2. Найменування посади Вiтюк Василь Васильович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.03.27
(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації  
(відомості про зміну складу посадових осіб) емітента

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

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
"МетЛайф"

2. Код за ЄДРПОУ 32109907
3. Місцезнаходження 01032 мiсто Київ вул. Симона 

Петлюри (Комiнтерну), буд. 14
4. Міжміський код, телефон та факс 044 494 13 43 044 494 13 45
5. Електронна поштова адреса office@metlife.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.metlife.ua

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

ii. текст повідомлення
На пiдставi поданої заяви про звiльнення за власним бажанням та 

вiдповiдно до наказу №75-к від 26 березня 2018 року звiльнено Голову 
Правлiння Кiсика Мирослава iз займаної посади та призначено тимчасово 
виконуючою обовязки Голови Правлiння, члена Правлiння, Бєлянську Iнну 
Владиславiвну.

Кiсиком Мирославом не надано згоду на розкриття паспортних даних, 
часткою в статутному капiталi не володiє, непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має.

Особа перебувала на посадi з 28.01.2015.
Вiдповiдно до наказу №75-к від 26 березня 2018 року у звязку зi 

звiльненням Голови Правлiння Кiсика Мирослава iз займаної посади при-
значено тимчасово виконуючою обовязки Голови Правлiння, члена 
Правлiння, Бєлянську Iнну Владиславiвну на перiод з 27 березня 2018 року 
та до моменту обрання Загальними Зборами акцiонерiв нового Голови 
Правлiння та його/її вступу на посаду.

Бєлянською I.В. не надано згоду на розкриття паспортних даних, часткою 
в статутному капiталi не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. До призначення протягом останнiх пяти рокiв 
обiймала керiвнi посади у ПрАТ «МетЛайф», а саме - посади Директора 
департаменту iндивiдуальних продажiв, члена Правлiння.

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 Бєлянська Iнна Владиславiвна
Т.в.о. Голови Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.03.27
(дата)

ПРиватНе аКЦiоНеРНе товаРиСтво «метлайФ»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ЗатвеРдЖеНо
Наглядовою радою приватного акціонерного товариства 

«Ізмаїльський виноробний завод»
Протокол № 15/03/18 від «15» березня 2018 року
«ШаНовНІ аКЦІоНеРи!

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «ІЗмаЇльСьКий виНо-
РоБНий Завод», місцезнаходження: 68640, Україна, Одеська область, 
Ізмаїльський район, с.м.т. Суворове, вул. Лиманська, 18 (далі - Товариство) 
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбу-
дуться 30 квітня 2018 року об 11:00 за адресою: 68600, Україна, одесь-
ка область, м. Ізмаїл, вул. гагаріна, 44, актовий зал. Реєстрація учасни-
ків зборів з 10:30 до 10:50 у день та за місцем проведення зборів. Для 
реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, який посвідчує 
особу, представникам акціонерів – документ, який посвідчує особу та дові-
реність, оформлену згідно з чинним законодавством.

Перелік питань, що виносяться на голосування 
(порядок денний):

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів.
2. Про схвалення рішення Наглядової ради, прийнятого 15 березня 

2018р., а саме: «Про встановлення порядку та способу засвідчення бюле-
теня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на за-
гальних зборах акціонерів 30 квітня 2018р.».

3. Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для го-
лосування на Зборах та бюлетеня для кумулятивного голосування на за-
гальних зборах акціонерів.

4. Розгляд та затвердження річного звіту Товариства за 2017р. та визна-
чення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства щодо оцінки її діяльності 
протягом 2017 року.

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 р. з урахуванням ви-
мог, передбачених законом.

7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у но-
вій редакції.

8. Переобрання членів Наглядової Ради Товариства. Затвердження 
умов цивільно – правових договорів, що укладаються з ними, встановлен-
ня розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважена на підписання 
договорів з членами Наглядової Ради

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери Товари-
ства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного, з дати надіслання повідомлення про про-
ведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів за адресою: 
68600, Україна, Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 44, актовий зал, 
посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами: Голова правління Михайлов В.Г. Дата складання переліку акці-
онерів, що мають право на участь в загальних зборах акціонерів – 24 квітня 
2018 року. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з 
проектом рішень щодо кожного з питань (Додаток 1), включених до проекту 
порядку денного: http://www.wine-odessa.inteprice.com.

Телефон для довідок: (04841) 5-33-50.
Пропозиції до порядку денного акціонери мають право подати лише у 

письмовій формі у терміни та в порядку, визначеному Законом України 
«Про акціонерні товариства».

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує 
особу; представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та дові-
реність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис. грн.)
Найменування показника період

Звітний Попередній
Усього активів 191 089,0 168 232,0
Основні засоби (за залишковою вартістю) 29 508,4 31 232,0
Запаси 126 809,4 108 306,0
Сумарна дебіторська заборгованість 33 927,1 27 276,0
Гроші та їх еквіваленти 518,3 1 121,0
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

4 936,1 4 587,0

Власний капітал 10 793,7 10 595,0
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

3 695,0 3 695,0

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0,0 17,0
Поточні зобов'язання і забезпечення 180 295,3 157 620,0
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

349,1 332,0

Середньорічна кількість акцій (шт.) 369 500,0 369 500,0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

0,94 0,90

Загальна кількість акцій 369500 штук простих акцій, що складає 100% 
статутного капіталу. 

Загальна кількість голосуючих акцій станом на 15.03.2018 (дата скла-
дання переліку осіб, які повідомляються про проведення загальних збо-
рів) становить 365500 штук простих акцій, що складає 100% статутного 
капіталу.

Наглядова рада товариства».
додаток 1 до інформаційного повідомлення 
Приватного акціонерного товариства
«Ізмаїльський виноробний завод» 
про проведення Загальних зборів акціонерів 30 квітня 2018 року
Проекти рішень до питань, віднесених до проекту порядку денного 

на Загальні збори акціонерів 30.04.2018 р.
1. обрання членів лічильної комісії Загальних зборів. 
Проект рішення: «Обрати лічильну комісію з числа співробітників Това-

риства у наступному складі:
Голова комісії – Баранова Людмила Василівна;
член комісії – Єрьоменко Валентина Євгеніївна;
член комісії – Дукова Світлана Олександрівна.
2. Про схвалення рішення Наглядової ради, прийнятого 15 бе-

резня 2018р., а саме: «Про встановлення порядку та способу за-
свідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятив-
ного голосування на загальних зборах акціонерів 30 квітня 
2018р.»

Проект рішення: «Схвалити рішення Наглядової ради, прийнятого  
15 березня 2018р., а саме: «Про встановлення порядку та способу засвід-
чення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосу-
вання на загальних зборах акціонерів 30 квітня 2018р.».

3. Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня 
для голосування на Зборах та бюлетеня для кумулятивного голосу-
вання на загальних зборах акціонерів.

Проект рішення: «Встановити наступний порядок та спосіб засвідчен-
ня бюлетенів для голосування на всіх наступних загальних зборах акціоне-
рів Товариства, до моменту внесення відповідних змін до Статуту Товари-
ства: бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного 
голосування), виданий акціонеру (його представнику) за результатами про-
веденої реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, 
засвідчується підписом голови реєстраційної комісії, проставленим влас-
норучно в нижній частині бюлетеня із зазначенням прізвища та ініціалів 
голови реєстраційної комісії. У разі, якщо бюлетень для голосування (в 
тому числі бюлетень для кумулятивного голосування) складається з кіль-
кох аркушів, підписом голови реєстраційної комісії засвідчується кожен ар-
куш бюлетеня».

4. Розгляд та затвердження річного звіту товариства за 2017р. та 
визначення основних напрямків діяльності товариства на 2018 рік.

Проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік. та 
основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік».

5. Розгляд звіту Наглядової ради товариства щодо оцінки її діяль-
ності протягом 2017 року. 

Проект рішення: «Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства щодо 
оцінки її діяльності протягом 2017 року». 

6. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2017 р. з урахуванням 
вимог, передбачених законом.

Проект рішення: «Чистий прибуток Товариства за 2017 р. не розподі-
ляти».

7. внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення його 
у новій редакції.

Проект рішення: «Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства 
шляхом викладення його в новій редакції. Надати повноваження Голові 
правління Товариства здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації 
нової редакції Статуту з правом видачі відповідних довіреностей. Уповно-
важити Голову Правління Товариства Михайлова Василя Георгійовича під-
писати Статут Товариства в новій редакції, будь-які інші документи (без 
обмежень) необхідні для реєстрації Статуту та забезпечити здійснення в 
установленому законодавством України порядку державної реєстрації но-
вої редакції Статуту Товариства у строки, визначені чинним законодав-
ством».

8. Переобрання членів Наглядової Ради товариства. Затвердження 
умов цивільно – правових договорів, що укладаються з ними, вста-
новлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважена 
на підписання договорів з Членами Наглядової Ради. 

Проект рішення: Обрати новий склад Наглядової Ради Товариства з 
«30» квітня 2018 року. Проект рішення щодо нового складу Наглядової 
Ради Товариства не надається на підставі п. 5 ч. 3 ст. 35 Закону України 
«Про акціонерні товариства». Покласти на Голову Правління Товариства 
обов’язок щодо підписання безоплатного договору з членами Наглядової 
ради Товариства.

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«ІЗмаЇльСьКий виНоРоБНий Завод»
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Повідомлення про проведення загальних зборів
ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«УКРаЇНСьКа ФІНаНСова меРеЖа» 

(код за ЄДРПОУ 34295209)
місцезнаходження: 04136 м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 1-3

повідомляє, що «30» квітня 2018 року відбудуться річні 
загальні збори акціонерів Товариства за адресою: 

04136 м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 1-3 
(2 поверх, кімната засідань)

Початок зборів о 14.00 . Реєстрація учасників зборів буде проводитись 
з 13.00 до 13.45 у день скликання зборів за місцем їх проведення.

Право на участь у загальних зборах мають акціонери, внесені до пере-
ліку акціонерів, складеного станом на 24 годину «24» квітня 2018 року. 

ПоРядоК деННий:
1. Обрання лічильної комісії. 
2. Обрання голови загальних зборів акціонерів.
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Затвердження Регламенту загальних зборів акціонерів.
5. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління стосов-

но фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. 
6. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізійної ко-

місії (Ревізора) Товариства за 2017 рік. Затвердження висновків Реві-
зійної комісії (Ревізора) стосовно фінансової звітності Товариства за 
2017 рік.

7. Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2017 рік. 
8. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитків) Товариства за 

2017 рік.
основні показники 

фінансово-господарської діяльності товариства 
(тис.грн.)

Найменування показника період
Звітний
(2017 р.)

Попере-
дній

(2016 р.)
Усього активів 78495 78495

Основні засоби 7178 8049
Довгострокові фінансові інвестиції 70286 70286
Запаси 1 7
Сумарна дебіторська заборгованість 96 744
Грошові кошти та їх еквіваленти 57 1627
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

(13936) (11655)

Власний капітал 23487 25768
Статутний капітал 30000 30000
Довгострокові зобов’язання 52141 52416
Поточні зобов’язання 1895 2480
Чистий прибуток (збиток) (2281) (3033)
Середньорічна кількість акцій, шт. 30000 30000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду, шт.

0 0

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

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду, 
осіб

6 32

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для при-
йняття рішення з питань порядку денного загальних зборів, за місцезнахо-
дженням Товариства: 04136,м. Київ, вул. Північно-Сирецька, буд.1-3 у ро-
бочі дні з 09 год. до 17 год. у приймальні голови правління, особа, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голо-
ва правління Филимонов Валерій Вікторович.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати при собі документ, що 
посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів – паспорт та довіре-
ність, оформлену відповідно до чинного законодавства, представникам 
акціонерів-юридичних осіб, що діють без довіреності, - паспорт та докумен-
ти, що підтверджують повноваження.

Довідки за тел.: (050)3115095 

голова Правління
Прат «Українська фінансова мережа»  Филимонов в.в.

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«УКРаЇНСьКа ФІНаНСова меРеЖа» 

Приватне акціонерне товариство «Бородянський райагропостач» (код 
ЄДРПОУ 00904664) повідомляє про проведення загальних зборів акціоне-
рів, які відбудуться «30» квітня 2018 року о 17:45 за місцезнаходженням 
Товариства - 07800 Київська область, Бородянський район, смт. Боро-
дянка, пров. Залізничний, буд. 1, ІІ поверх, приміщення №1.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, скла-
дається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів  - 
на 24 годину 24 квітня 2018 року.

Реєстрація учасників загальних зборів розпочинається о 17:15, та за-
кінчується о 17:40 в день проведення зборів, за адресою проведення збо-
рів.

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

1. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
3. Про зміну складу посадових осіб.
4. Про порядок проведення загальних зборів та затвердження порядку 

денного загальних зборів акціонерів.
5. Про звіт Правління щодо діяльності Товариства у 2017 році та при-

йняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Про звіт Ревізійної комісії про діяльність Товариства в 2017 році та 

прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Про звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду 

звіту, та про затвердження рішень, прийнятих Наглядовою радою Товари-
ства у 2017 році.

8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
9. Про розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, пе-

редбачених законом.
10. Про поточну діяльність та фінансовий стан Товариства.
Для участі у загальних зборах необхідно мати документ, що посвідчує 

особу, та для представників акціонерів – довіреність на право участі у збо-
рах, оформлену згідно з чинним законодавством.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами щодо 
питань порядку денного зборів: з матеріалами та проектами документів 

можна ознайомитися у робочі дні в час з 10:00 по 13:00 за адресою: 07800, 
Київська область, Бородянський район, смт. Бородянка, пров. Залізничний, 
буд. 1, ІІ поверх, приміщення №1 звернувшись із заявою складеною у до-
вільній формі. Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами - В.о. Голови Правління - Дементьєва Н.В. 

Тел. для довідок (04477) 5-38-03
основні показники 

фінансово-господарської діяльності товариства 
(тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 1693.4 1755.3
Основні засоби 201.6 201.7
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1.1 1.1
Сумарна дебіторська заборгованість 1449.6 1 426.1
Грошові кошти та їх еквіваленти 41.1 126.4
Нерозподілений прибуток (2208.5) (2 210.9)
Власний капітал 321.7 319.3
Статутний капітал 2 530.2 2 530.2
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 1370.6 1 436.0
Чистий прибуток (збиток) 2.4 (174.5)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10 120 848 10 120 848
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

1 5

в.о. голови правління
ат «Бородянський райагропостач»  Н.в.дементьєва

ШаНовНІ аКЦІоНеРи

ПРиватНого аКЦІоНеРНого товаРиСтва 
«БоРодяНСьКий РайагРоПоСтаЧ»!



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №61, 29 березня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

38

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «агеНт-
Ство «ІНФоКоН» (код ЄДРПОУ 01193840, місцезнаходження: 
03150, місто Київ, вулиця Анрі Барбюса, будинок 47) (надалі за текстом – 
ПрАТ «Агентство «Інфокон») повідомляє про проведення річних загальних 
зборів акціонерів, які відбудуться «30» квітня 2018 року о 09 годині 30 хви-
лин за Київським часом в офісі ПрАТ «Агентство «Інфокон» за адресою: 
03150, місто Київ, вулиця анрі Барбюса, будинок 47, перший поверх.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного 
голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 

денного річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «агентство «Інфокон»

1. Про обрання Лічильної комісії. Про визначення порядку та способу за-
свідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голо-
сування, прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів 
акціонерів ПрАТ «Агентство «Інфокон» та визначення способу голосування 
на загальних зборах акціонерів ПрАТ «Агентство «Інфокон». Проект рішен-
ня: обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Матюшин 
Микита Віталійович, член лічильної комісії – Стадник Валентин Дмитрович. 
Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для 
кумулятивного голосування затвердити. Порядок проведення загальних збо-
рів акціонерів ПрАТ «Агентство «Інфокон» та визначення способу голосуван-
ня на загальних зборах акціонерів ПрАТ «Агентство «Інфокон» затвердити.

2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів. Проект рішення: 
обрати головою зборів – Мітьолкіна Віктора Сергійовича, секретарем збо-
рів – Северчук Оксану Іванівну.

3. Розгляд звіту Виконавчого органу ПрАТ «Агентство «Інфокон» про ре-
зультати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Агентство «Інфокон» в 
2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого 
органу ПрАТ «Агентство «Інфокон». Проект рішення: визнати результати 
фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства 
«Агентство «Інфокон» за 2017 рік задовільними. Звіт Виконавчого органу 
ПрАТ «Агентство «Інфокон» про результати фінансово-господарської ді-
яльності ПрАТ «Агентство «Інфокон» в 2017 році затвердити.

4. Про затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «Агентство «Інфо-
кон» за 2017 рік. Проект рішення: затвердити річний звіт та баланс 
ПрАТ «Агентство «Інфокон» за 2017 рік

5. Про затвердження результатів діяльності ПрАТ «Агентство «Інфокон» 
за 2017 рік. Проект рішення: затвердити результати діяльності результатів 
діяльності ПрАТ «Агентство «Інфокон» за 2017 рік.

6. Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ «Агентство «Інфокон» за 
2017 рік. Проект рішення: не виплачувати дивіденди за 2017 рік.

7. Про надання повноважень на отримання ПрАТ «Агентство «Інфокон» 
кредиту (кредиту, овердрафту, відновлювальної кредитної лінії) у банків-
ських або інших фінансових установах. Проект рішення: надати згоду та 

повноваження на отримання ПрАТ «Агентство «Інфокон» кредиту (кредиту, 
овердрафту, відновлювальної кредитної лінії) у банківських або інших фі-
нансових установах.

8. Про затвердження правочинів, наказів, розпоряджень та рішень вчи-
нених виконавчим органом ПрАТ «Агентство «Інфокон» у 2017 році. Проект 
рішення: затвердити правочини, накази, розпорядження та рішення вчине-
них виконавчим органом ПрАТ «Агентство «Інфокон» у 2017 році.

9. Про попереднє схвалення (попереднє надання згоди на вчинення) 
значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Агентство «Інфокон» про-
тягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання 
повноважень на укладання таких правочинів. Проект рішення: надати по-
переднє схвалення (попереднє надання згоди на вчинення) значних право-
чинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Агентство «Інфокон» протягом не більш 
як одного року з дати прийняття такого рішення, та надати повноваження 
на укладання таких правочинів.

10. Про затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління 
ПрАТ «Агентство «Інфокон». Проект рішення: затвердити принципи (ко-
декс) корпоративного управління ПрАТ «Агентство «Інфокон».

11. Про приведення статуту ПрАТ «Агентство «Інфокон» у відповідність до 
вимог ЗУ «Про акціонерні товариства», та внесення до нього змін за результа-
тами розгляду питань порядку денного, шляхом викладення та затвердження 
статуту ПрАТ «Агентство «Інфокон» у новій редакції. Проект рішення: не вно-
сити змін до статуту ПрАТ «Агентство «Інфокон» шляхом викладення та за-
твердження статуту ПрАТ «Агентство «Інфокон» у новій редакції. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – «24» квітня 2018 р.

Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «30» квітня 2018 року з 09 го-
дини 00 хвилин до 09 години 25 хвилин за Київським часом у місці прове-
дення зборів.

Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для 
представника акціонера крім паспорта – доручення на право участі в за-
гальних зборах, оформлене згідно вимог діючого законодавства України.

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня 
скликання загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитись з до-
кументами, пов’язаними з порядком денним зборів, за адресою: 03150, місто 
Київ, вулиця Анрі Барбюса, будинок 47, перший поверх. Посадова особа 
ПрАТ «Агентство «Інфокон», відповідальна за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами – Голова правління Мітьолкін Віктор Сергійович. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
www.infocon.pat.ua 

Телефон для довідок: (044) 288 33 57.
голова правління
Прат «агентство «Інфокон» __________________ мітьолкін в.С.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

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

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «Український Бiзнес Банк» 

2. Код за ЄДРПОУ 19388768
3. Місцезнаходження 04071, м.Київ, вул. Хорива, 11-А
4. Міжміський код, телефон та факс 044 594-63-50 д/н
5. Електронна поштова адреса veksel@ubb.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.ubb.com.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
ii. текст повідомлення

Рiшенням виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних 
осiб «Про продовження строкiв здiйснення процедури лiквiдацiї ПАТ 
«УКРБIЗНЕСБАНК» та делегування повноважень лiквiдатора» вiд 
26.03.2018 за № 864 продовжено строки процедури лiквiдацiї ПАТ 
«УКРБIЗНЕСБАНК» на один рiк з 24.04.2018 по 23.04.2019 включно та про-
довжено повноваження лiквiдатора ПАТ «УКРБIЗНЕСБАНК», визначенi За-
коном, зокрема, статтями 37, 38, 47-52, 52', 53 Закону, в тому числi з 

пiдписання всiх договорiв, пов'язаних з реалiзацiєю активiв банку у порядку, 
визначеному Законом, окрiм повноважень в частинi органiзацiї реалiзацiї 
активiв банку, провiдному професiоналу з питань врегулювання 
неплатоспроможностi банкiв вiддiлу органiзацiї процедур лiквiдацiї непла-
тоспроможних банкiв департаменту управлiння активами Бiлiй Iринi 
Володимирiвнi строком на один рiк з 24.04.2018 по 23.04.2019 включно. 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 0%. Володiє пакетом акцiй 
емiтента у розмiрi 0,00 грн. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй 
особi: 0 акцiй. До призначення Бiла Iрина Володимирiвна протягом останнiх 
п’яти рокiв займала наступнi посади: ПАТ «Банк3/4 – начальник вiддiлу роз-
витку iндивiдуального бiзнесу управлiння розвитку бiзнесу, начальник 
управлiння розвитку бiзнесу; АТ «Дельтабанк» - начальник Київського 
вiддiлення №37; ПАТ «Терра Банк» - заступник директора департаменту 
роздрiбного бiзнесу; Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб - провiдний 
професiонал з питань врегулювання неплатоспроможностi банкiв вiддiлу 
органiзацiї процедур лiквiдацiї неплатоспроможних банкiв департаменту 
управлiння активами

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 Бiла I.В.
Уповноважена особа ФГВФО на лiквiдацiю ПАТ «УКРБIЗНЕСБАНК» 

(підпис) М.П. (ініціали та прізвище керівника) 27.03.2018

ПУБлiЧНе аКЦiоНеРНе товаРиСтво «УКРаЇНСьКий БiЗНеС БаНК» 

29.04.2018 о 12-00 м. харків, вул. тюрінська, 3-а, кв.18 відбудуться річ-
ні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Пласт 
Маркет». Реєстрація учасників з 11:40 до 11':55. Перелік акціонерів, які мають 
право участі у зборах, станом на 25 квітня 2018 року. Питання порядку ден-

ного: 1. Обрання голови, секретаря зборів, лічильної комісії, способу засвід-
чення бюлетенів для голосування. 2. Затвердження річного звіту Товариства. 
3. Розподіл прибутку і збитків Товариства. 4. Прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту Директора. 5. Переобрання членів Наглядової ради

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «ПлаСт маРКет»
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Річна інформація за 2017рік
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.

1.Повне найменування емітента,
ІКЮО за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

ПРиватНе аКЦiоНеРНе 
товаРиСтво «тоРеЦьКий 
хлiБоКомБiНат» 
ІКЮО за ЄДРПОУ 00375929 
Місцезнаходження: Донецька область 
85200, м. Торецьк, вул. Херсонська, б.28 
тел.(06247) 3-31-38 (06247) 3-31-38

2.Дата розкриття повного тексту 
річної інформації в загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісі.

26.03.2018р

3. Адреса сторінки в мережі  Інтер-
нет, на якій розміщено  регулярну 
річну інформацію

http://dzxleb.pat.ua/

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «делойт 
еНд тУШ ЮКРейНІаН СеРвІСеЗ КомПаНІ» (надалі – 
«Товариство»), код ЄДРПОУ 25642478, місцезнаходження: 01033, м. Київ, 
вул. Жилянська, 48, 50А, повідомляє, що чергові (річні) Загальні збори ак-
ціонерів Товариства (надалі – «Збори») відбудуться 30 квітня 2018 р., 
місце проведення Зборів: м. Київ, вул. Жилянська, 48, 50а, 9 поверх. 
Початок Зборів: об 11:00. 

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах здійснюється з 10:00 до 
10:45 за місцем проведення Зборів на підставі таких документів: для фі-
зичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт); для уповноважених 
представників фізичних і юридичних осіб – документ, що посвідчує особу 
(паспорт), та довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законо-
давства України. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах відбува-
тиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Зборах, станом на 24 годину 24 квітня 2018 р.

Проект порядку денного:
1. Обрання Лічильної комісії Зборів.
2. Обрання секретаря та головуючого (голови) Зборів.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу 

Товариства.
5. Прийняття рішення щодо розподілу прибутків та збитків Товариства.
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту 

порядку денного, можна ознайомитися за адресою: м. Київ, вул. Жилян-
ська, 48, 50А, 7 поверх, кабінет Генерального директора, в робочі дні з 
10:00 до 17:00, до дати проведення Зборів, а в день проведення Зборів 
ознайомитися з вищенаведеними документами можна особисто в місці 
проведення Зборів до їх початку. Відповідальна особа за ознайомлення 
акціонерів з документами - Заноза Євген Олексійович, Генеральний ди-
ректор Товариства.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного, розміщена на веб – сайті Товариства: https://
www2.deloitte.com/ua/uk/pages/about-deloitte/articles/deloitte-in-ukraine.html

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

Найменування показника Період
звітний
2017 рік

попередній
2016 рік

Усього активів 315 312 275 642
Основні засоби (за залишковою вартістю) 21 661 9 112
Запаси 32 354 27 734
Сумарна дебіторська заборгованість 83 681 34 279
Гроші та їх еквіваленти 164 080 191 826
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

177 719 167 080

Власний капітал 15 15
Зареєстрований статутний капітал 60 60
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 137 518 108 487
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

10 639 71 229

Середньорічна кількість акцій (шт.) 1000 1000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

10 639 71 229

* інформація на момент публікації інформації в Відомостях Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку

генеральний директор  є.о. Заноза

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПРиватНе аКЦiоНеРНе 
товаРиСтво "авдiЇвСКий 
КоКСохiмiЧНий Завод"

2. Код за ЄДРПОУ 00191075
3. Місцезнаходження 86065, мiсто Авдiївка, проїзд 

Iндустрiальний,1
4. Міжміський код, телефон 
та факс

(062) 3631920 (062)3632030

5. Електронна поштова 
адреса

Alena.Omelyanenko@metinvestholding.com

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

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

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

ii. текст повідомлення
Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ «АКХЗ» 19 березня 2018 

року прийняли рiшення (Протокол № 24) про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинiв, а саме, попередньо надати згоду на вчи-
нення Товариством значних правочинiв, ринкова вартiсть майна, робiт 
або послуг чи сума коштiв, що є їх предметом, становить 10 i бiльше 
вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi Товари-
ства за 2017 рiк, якi вчинятимуться Товариством у ходi його фiнансово-
господарської дiяльностi протягом не бiльш як 1 (одного) року з дати при-
йняття такого рiшення цими Загальними зборами акцiонерiв.

Гранична сукупна вартiсть правочинiв не повинна перевищувати  
6 500 000 000,00 доларiв США за офiцiйним курсом НБУ на дату вчинення 
кожного з таких правочинiв, що є еквiвалентом 171 300 415 000 гривень та 
визначена за курсом НБУ станом на 19 березня 2018 року (26,35391 UAH 
за 1 долар США).

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi становить 24 390 138 тисяч гривень.

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до 
вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi 702,33 %.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 194 000 905 штук простих 
iменних акцiй. Для участi у загальних зборах зареєструвалося –  
184 939 138 штук простих iменних голосуючих акцiй, серед них голоси 
роздiлилися наступним чином: «ЗА» – 184 529 788 голосiв; «ПРОТИ» – 
409 350 голосiв; «УТРИМАЛОСЬ» – 0 голосiв; «НЕДIЙСНИХ ТА НЕПРО-
ГОЛОСУВАВШИХ» – 0 голосiв.

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

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

2. Найменування посади Магомедов Муса Сергоєвич
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.03.2018
(дата)

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 акціонер-
них товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

паперів
за 2017 рік

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

ПРиватНе аКЦiоНеРНе 
товаРиСтво "еПоС2011", 
03058611, вул. Глибочицька, 28, м.
Київ, 04050, (044) 483-04-95 

2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних 
Комісії

27.03.2018

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

http://eposz.at.ua
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РІЧНа ІНФоРмаЦІя емітента цінних паперів 
І. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітен-
та, код за єдРПоУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та 
телефон емітента

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе 
товаРиСтво «УКРаЇН-
СьКий БІЗНеС БаНК», 
19388768, 
Юридична адреса: вул.Артема, 125, 
м. Донецьк, 83001, 
Місцезнаходження : вул.Хорива, 11-А, 
м.Київ , 04071 044 503-27-41

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

28.03.2017

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

www.ubb.com.ua

4.Найменування, код за 
єдРПоУ аудиторської фірми 
(П.І.Б. аудитора – фізичної 
особи - підприємця), якою 
проведений аудит фінансової 
звітності

Аудит фінансової звітності за 2017 рік 
не проводився

5.Інформація про загальні 
збори:

У звітному періоді загальні збори 
акціонерів не проводилися

6.Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попере-
днього років рішення щодо виплати 
дивідендів не приймалося.

На підставі п.п.10 п. 2 ст. 37 Закону України "Про систему гарантування 
вкладів фізич них осіб" зупинено розподіл капіталу банку та виплата 
дивідендів у будь-якій формі.
На підставі постанови Правління Національного банку України № 265 від 
23.04.2015 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК» 
Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб було 
прийнято рішення №87 від 24.04.2015р про початок процедури ліквідації 
ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» з 24 квітня 2015р строком на один рік до 
23.04.2016.
Рішенням виконавчої дирекція ФГВФО "Про продовження строків 
здійснення процедури ліквідації ПАТ "УКРБІЗНЕСБАНК" та делегування 
повноважень ліквідатора" від 23.03.2016 за № 404 продовжено строки 
здійснення процедури ліквідації ПАТ "УКРБІЗНЕСБАНК" на два роки по 
23.04.2018 включно.

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
У зв’язку з ліквідацією банку основні показники фінансово-господарської 

діяльності емітента за 2017 рік не розраховувалися.
Уповноважена особа ФгвФо
на ліквідацію Пат «УКРБІЗНеСБаНК»  І.в.Біла

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«виРоБНиЧе оБ’єдНаННя «доНБаСеКСКаваЦІя» 

(місцезнаходження 84320, Донецька обл., місто Краматорськ, ВУЛИЦЯ 
ХАБАРОВСЬКА, будинок 2) код за єдРПоУ 01241384

відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів:

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Приватного Акцiонерного Това-
риства «виРоБНиЧе оБ’єдНаННя «доНБаСеКСКаваЦІя» (далi - То-
вариство) вiд 26.03.2018 року попередньо надано згоду на вчинення Това-
риством правочинiв, прийняття рiшень про вчинення яких вiднесено до 
компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та якi будуть вчинятись Товари-
ством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення у ходi поточної 
господарської дiяльностi, а саме: укладення договорiв (вчинення 
правочинiв) щодо встановлення грошових зобов’язань особи перед Това-
риством граничною сукупною вартiстю до 100000,00 тис. грн., при 
обов’язковому попередньому погодженнi iз правлінням Товариства.

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - до 100000,00 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi – 49397,00 тис.грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 

активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 
202,4414438124 %.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Това-
риства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 34754 (трид-
цять чотири тисячі сімсот п’ятдесят чотири) голоси.

В зборах приймають участь акціонери та їх представники, які володіють 
34754 акціями (голосами) або 90,97% від загальної кількості акцій (голосів) 
ПрАТ «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ДОНБАСЕКСКАВАЦIЯ».

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «За» прийняття рiшення – 
34754 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «Проти» прийнят-
тя рiшення – 0 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «Утри-
мався» – 0 штук.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься в повідомленні та визнає, що несе відповідальність згідно з законо-
давством.

голова правління  С.г.Красовський
27.03.2018р.

Наглядова рада ПРиватНого аКЦІоНеРНого то-
ваРиСтва «ЩоРСьКе хлІБоПРиймальНе ПІд-
ПРиємСтво» ( код єдРПоУ 00956968). повідомляє, що чергові за-
гальні збори акціонерів відбудуться 30квітня 2018 року за адресою: 15200, 
Чернігівська обл., м.Сновськ, вул.Залізнична, буд.25, (кабінет голови 
правління). Початок проведення загальних зборів о 10.00 годині,реєстрація 
акціонерів буде проводитись з 9.00 до 10.00 за адресою їх проведення.

Порядок денний Загальних зборів:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. 2. Обрання голови та 

секретаря зборів. 3. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних 
зборів акціонерів. 4. Звіт правління про результати фінансово-господарської ді-
яльності товариства за 2017 рік, основні напрямки діяльності на 2018 рік та при-
йняття рішень за наслідками розгляду звіту. 5. Звіт Ревізійної комісії товариства 
за 2017 рік та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту. 6. Прийняття рі-
шення про затвердження фінансово-господарського звіту за 2017 рік.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах від-
буватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня 
проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 24квітня 2018. 

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а 
представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти 
інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами 
чинного законодавства.

Відповідно до статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства» та від-
повідних положень Статуту Товариства, акціонер має право призначити свого 
представника (представників) для участі у Загальних Зборах, який здійснювати-
ме свої повноваження на підставі довіреності, виданої акціонером. 

Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах, ви-

дана акціонером-фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими 
посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчу-
ватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосуван-
ня на Загальних Зборах від імені акціонера- юридичної особи видається її 
органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими докумен-
тами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах 
може містити завдання щодо голосування з питань порядку денного. Якщо 
довіреність не містить завдання на голосування, представник вирішує всі 
питання щодо голосування на Загальних Зборах на свій розсуд.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можли-
вість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного. Ознайомлення з документами відбуватиметься від дати наді-
слання акціонерам даного повідомлення до 30квітня 2018 року (включно) з по-
неділка по п’ятницю, в робочий час,за адресою: Україна, 15200, Чернігів-
ська обл., м. Сновськ, вул. Залізнична, буд. 25, (кабінет голови правління)або за 
адресою власного Web-сайта: http://schors-hpp.net.ua.

30квітня 2018 року ознайомлення акціонерів з документами необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного відбудеться у місці про-
ведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення 
загальних зборів акціонерів.

Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», 
акціонер або його уповноважений представник має право внести письмові 
пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних 
Зборів, а також пропозиції щодо нових кандидатів для обрання до складу 
органів Товариства. Пропозиції вносяться в письмовій формі не пізніше ніж 
за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних Зборів.

Відповідальна посадова особа за ознайомлення з документами –Голо-
ва правлінняФомська Н.В.

Довідки за телефоном - (04654) 2-07-74

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Шановний акціонер!
ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «елеК-

тРогРад» (далі-Товариство) повідомляє про проведення Річних За-
гальних зборів акціонерів (далі- Збори), що відбудуться 30 квітня 2018р. о 
11:30 год. за адресою: м. Київ, вул. мечникова, 3, креативний простір 
«андерхаб», зал вікторія (цокольний поверх).

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників ак-
ціонерів) для участі у Зборах: 30 квітня 2018 року з 11:00 год. до 11:25 год.

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 30 квітня 2018 року о 11:30 год.
Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: м. Київ, вул. Мечни-

кова, 3, креативний простір «Андерхаб», зал Вікторія (цокольний поверх).
Місцезнаходження Товариства: 01601, М. Київ, пл. Спортивна, 1А, 

Бізнес-центр «ГУЛІВЕР», 17 поверх.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-

гальних зборах: перелік складається станом на 24 годину, за три робочих 
дня до дня проведення Зборів, 24 квітня 2018 року.

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

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства 

про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 

Товариства про діяльність у 2017 році.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
7. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
8. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Нагля-

дової ради Товариства.
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження 

умов договорів, що укладатимуться з ними; встановлення розміру їх вина-
городи, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з 
членами Наглядової ради Товариства.

10. Про затвердження Генерального договору про здійснення кредитуван-
ня № 120/12/11-005 від 22.07.2011 року, що укладений з Публічним акціо-
нерним товариством «УКРСОЦБАНК», зі змінами та доповненнями і разом з 
усіма додатками до нього, погодження параметрів фінансування за ним.

11. Про затвердження Договору застави майнових прав №120/12/11-
005-PR14 від 03.11.2017р. та Договору застави товарів в обороті 
№120/12/11-005-PLA10 від 03.11.2017р., що укладені з Публічним акціо-
нерним товариством «УКРСОЦБАНК».

12. Про надання згоди на укладення Товариством Договору застави 
майнових прав з Публічним акціонерним товариством «УКРСОЦБАНК».

13. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Това-
риством протягом не більш, як одного року з дати прийняття такого рішення. 

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного, розміщена на власному веб - сайті Товариства 
за адресою: https://electrograd.com.ua/emit-information. 

Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Това-
риства: м. Київ, пл. Спортивна, 1А, Бізнес-центр «ГУЛІВЕР», 17 поверх, 
офіс 1704, кожного робочого дня з 10:00 до 12:00 год., а в день проведен-
ня Загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальний за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами Голова Правління Товари-
ства – Захарченко Ю.М. Телефони для довідок: (056) 499-15-25.

Для участі у Зборах, акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує 
особу (паспорт), а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, 
оформлену згідно чинного законодавства України.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний

2017
попере-

дній 2016
Усього активів 73 258 69 238
Основні засоби (залишкова вартість) 11 493 10 802
Довгострокові фінансові інвестиції 1 126 1 126
Запаси, в т.ч. готова продукція 28 623 25 652
Сумарна дебіторська заборгованість 12 564 13 371
Грошові кошти та їх еквіваленти 640 1 457
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 14 263 18 736
Власний капітал 14 355 18 828
Статутний капітал 92 92
Довгострокові зобов’язання -  -
Поточні зобов’язання 58 903 50 410
Чистий прибуток (збиток) 539 3 054
Середньорічна кількість акцій (шт..) 925 925
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

 - -

Численність працівників на кінець періоду (осіб) 171 113
голова Наглядової ради  С.м. Захарченко

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

тю) емітента
i. Загальнівідомості

1. Повне найменування емітента ПРиватНе аКЦiоНеРНе 
товаРиСтво "литеР"

2. Код за ЄДРПОУ 24720880
3. Місцезнаходження 03150, м. Київ, вулиця Антоновича, 

будинок 102 А
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 502-10-19 (044) 206-21-51

5. Електронна поштова адреса ganin@leater.ua
6. Адреса сторінки в мережіІнтер-
нет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття 
інформації

http://industrial-systems.com.ua/ru/
company.htm

7. Вид особливоїінформації Відомості про прийняття рішення про 
попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів

ii. текст повідомлення
Черговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ЛИТЕР» (далi - 

«Збори» i «Товариство» вiдповiдно) 22.03.2018р. було прийнято рiшення 
попередньо схвалити та надати згоду на вчинення значних правочинiв То-
вариством впродовж одного року з 22 березня 2018 року по 21 березня 
2019 року, а саме: правочини на поставку i купiвлю Товариством товарiв, 
робiт, послуг, включаючи правочини (договори), якi укладаються на основi 
тендерiв, договори кредитiв, депозитiв, отримання банкiвських гарантiй, 
вартiсть яких не повинна перевищувати 100 000 000, 00грн. (сто мiльйонiв 
гривень 00 гривень 00 копiйок), але в будь якому випадку Генеральний 
директор Товариства зобов’язаний отримувати згоду вiд Наглядової ради 
Товариства на вчинення таких правочинiвякiзгiдно Статуту товариства ви-
знаються значними та повиннi бути затвердженнiНаглядовою радою Това-
риства або Загальними Зборами акцiонерiвТовариства.

Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi становить 23 137 тис. грн.

Гранична сукупність вартості правочинів100000 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi 

активiвТовариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi стано-
вить 432,21%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства - 200;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Зборах Това-

риства - 120;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» та «проти» при-

йняття рiшення:
«За» – 1 акцiонер, якiй в сукупностi володiє 120 голосуючими акцiями, що 

становить 100 % голосуючих акцiй акцiонерiв, що взяли участь у Зборах;
«Проти» – 0 голосуючихакцiй, тобто 0 % голосуючих акцiй акцiонерiв, 

що взяли участь у Зборах.
iii. Підпис

1. Особа, зазначе нанижче, підтверджує достовірність нформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 

2. Найменування 
посади ЖАНДОРОВ МИКОЛА В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ
Генеральний 
директор

(підпис) (ініціали та прізвищекерівника)

М.П. 23.03.2018
(дата)

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонер-
них товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення 

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

ПРиватНе аКЦiоНеРНе 
товаРиСтво «ЦУмаНь», 
05496276,Волинська , Кiверцiвський, 
45233, 
смт. Цумань, Грушевського, 7 (03365) 
94419,

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

27.03.2018

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

www.tsumanspon.com
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Повне найменування емітента: 

організаційно-правова форма 
емітента: 
Ідентифікаційний код за єдРПоУ
емітента: 
місцезнаходження емітента:

міжміський код, телефон та факс 
емітента:
електронна поштова адреса:
вид відомостей:

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе 
товаРиСтво 
«дРУЖКІвСьКе 
РУдоУПРавлІННя»

Публічне акціонерне товариство

00191796
84205, донецька область, 
м. дружківка, вул. Поленова, 
буд.112

(06267) 3-45-42, 3-29-16
grinenkodu@vesco.donetsk.ua
відомості про прийняття рішення 
про надання згоди на вчинення 
правочинів, щодо вчинення яких 
є заінтересованість

текст повідомлення:
26 березня 2018 року Наглядовою радою ПАТ «Дружкiвське 

рудоуправлiння» (протокол №40) прийнято рiшення про надання згоди на 
вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, предметом 
якого є отримання безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги вiд 
Публiчного акцiонерного товариства «Веско», Донецька обл., м. Дружкiвка, 
вул. Iндустрiальна, 2, код за ЄДРПОУ 00282049, що є афiлiйованою осо-
бою ПАТ «Дружкiвськерудоуправлiння». Сума коштiв, що є предметом пра-
вочину становить 60 000 000,00 грн. Вартiсть активiв ПАТ «Дружкiвське 

рудоуправлiння» за 2017 рiк складає 627 138 000,00 грн. Спiввiдношення 
суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
«Дружкiвське рудоуправлiння» становить 9,5673%. Iншiiстотнi умови пра-
вочину: перерахунок грошових коштiв може здiйснюватисярiзними за 
розмiром сумами (декiлькома платежами); повернення фiнансової допо-
моги може робитися рiзними за розмiром сумами (частинами), проте оста-
точний розрахунок має бути зроблений не пiзнiше 04.07.2018 року; 
фiнансова допомога може бути повернена достроково.

26 березня 2018 року Наглядовою радою ПАТ  «Дружкiвське 
рудоуправлiння» (протокол №40) прийнято рiшення про надання згоди 
на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, пред-
метом якого є надання безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги 
Публiчномуакцiонерному товариству «Веско», Донецька обл., 
м. Дружкiвка, вул. Iндустрiальна, 2, код за ЄДРПОУ 00282049, що є 
афiлiйованою особою ПАТ «Дружкiвське рудоуправлiння». Сума коштiв, 
що є предметом правочину становить 60 000 000,00 грн. Вартiстьактивiв 
ПАТ «Дружкiвське рудоуправлiння» за 2017 рiк складає 627 138 000,00 
грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв ПАТ «Дружкiвське рудоуправлiння» становить 9,5673%. 
Iншiiстотнi умови правочину: перерахунок грошових коштiв може 
здiйснюватися рiзними за розмiром сумами (декiлькома платежами); по-
вернення фiнансової допомоги може робитися рiзними за розмiром су-
мами (частинами), проте остаточний розрахунок має бути зроблений не 
пiзнiше 04.07.2018 року; фiнансова допомога може бути повернена до-
строково.

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

генеральний директор  є.в. Цимарман

Приватне акціонерне товариство «Полтавакультторг» (код ЄДРПОУ 
01553095); місцезнаходження товариства: 36034, м.Полтава, вул.
Половки,72 повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціоне-
рів Товариства, які відбудуться 30 квітня 2018р. за адресою м. Полтава, 
вул. Половки,72, кабінет директора Прат «Полтавакультторг», б/н.

Початок зборів о 10 годині. Реєстрація акціонерів для участі у загаль-
них зборах проводиться 30 квітня 2018 р. з 09-30 год. до 09-50 год. за міс-
цем проведення зборів. Для участі у загальних зборах акціонерам необхід-
но мати паспорт або інший документ, що може ідентифікувати особу, а 
уповноваженим представникам акціонерів, крім того – довіреність, що 
складена та посвідчена у відповідності до вимог чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: 24 квітня 2018р. (станом на 24 год. 00хв.).

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 

звіту директора, звіту ревізора.
2. Затвердження річного звіту ПрАТ «Полтавакультторг» за 2017рік.
3. Затвердження розподілу прибутку за 2017 рік та порядку виплати ди-

відендів.
4. Про припинення діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-

СТВА «ПОЛТАВАКУЛЬТТОРГ» шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ.

5. Про затвердження найменування ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ – правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВАКУЛЬТТОРГ», що створюється внаслідок пере-
творення.

6. Призначення комісії з припинення Приватного акціонерного товари-
ства «Полтавакультторг».

7. Про порядок і умови здійснення припинення діяльності товариства 
шляхом перетворення. 

8. Затвердження плану перетворення.
9. Про порядок та умови обміну акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВАКУЛЬТТОРГ», на частки у статутному капіталі 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, що створюється 
внаслідок перетворення.

10. Про уповноваження особи на подання документів для здійснення 
державної реєстрації припинення Товариства та створення Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Полтавакультторг» у встановленому зако-
ном порядку.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 

www.poltavakulttorg.ho.ua/index-1.html. 
Загальна кількість простих іменних акцій 8908180 шт, у т.ч. голосую-

чих  — 8908180 шт.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 

ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: в робочі дні (з поне-
ділка по п'ятницю) з 09-00 до 17-00 за місцезнаходженням товариства: 
36034, Україна, м.Полтава, вул. Половки,72, кабінет директора ПрАТ «Пол-
тавакультторг», б/н., а в день проведення загальних зборів – також у місці 
їх проведення. Відповідальною особою за ознайомлення акціонерів з до-
кументами є директор товариства Ємець А.М.

Від дати надіслання /отримання повідомлення акціонери користуються 
всіма правами, визначеними ст.36, 38 закону України «Про акціонерні това-
риства» (надалі – статті) протягом строку, визначеного статтями.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю ре-
гулюється ст.39 закону України «Про акціонерні товариства».

основні показники
фінансово – господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітній попередній

2016р.
Усього активів 5983,1 5333,6
Основні засоби 611,8 791,5
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 253,0 133,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 5104,9 4405,6
Нерозподілений прибуток 4882,6 4320,2
Власний капітал 5827,7 5265,3
Статутний капітал 890,8 890,8
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання 155,2 68,3
Чистий прибуток (збиток) 562,4 761,4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8908180 8908180
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 11 14

Довідки за тел.: (0532) 66-84-44;
Наглядова рада Прат «Полтавакультторг».

ШаНовНий аКЦІоНеР 
ПРат «ПолтаваКУльттоРг» !

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



№61, 29 березня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

43

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів 
ПРиватНого аКЦІоНеРНого товаРиСтва 
«деРевІй» (надалі - Товариство) (код за ЄДРПОУ21098301) 

Місцезнаходження Товариства: Україна, 33018, , м.Рівне, вул. Курчатова,60. 
Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: Україна, 33018, м.Рів-
не, вул.Курчатова,60, кімната №1, актова зала.Дата проведення річних За-
гальних зборів акціонерів:30.04.2018р. Час проведення річних Загальних 
зборів акціонерів: 10 год. 00 хв.Час початку реєстрації акціонерів: 8 год. 00 хв. 
Час закінчення реєстрації акціонерів: 9год. 45 хв. 

Для реєстрації учасникам річних Загальних зборів треба мати: акціоне-
рам – паспорт, представникам – паспорт та довіреність на право участі та го-
лосування на річних Загальних зборах (надалі – Довіреність), оформлену 
відповідно до вимог чинного законодавства. Довіреність, видана фізичною 
особою, повинна бути посвідчена нотаріусом або іншими посадовими осо-
бами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може бути посвідчена депозитар-
ною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Якщо Довіреність містить 
завдання щодо голосування, представник повинен голосувати саме так, як 
передбачено завданням щодо голосування. Якщо Довіреність не містить за-
вдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосуван-
ня на свій розсуд. Акціонер має право видати Довіреність декільком своїм 
представникам та у будь-який час відкликати чи замінити свого представника. 
Надання Довіреності не виключає право участі на річних Загальних зборах 
акціонера, який видав Довіреність, замість свого представника.

Акціонери, до дати проведення річних Загальних зборів, щодня з 9-00 до 
15-00 мають можливість ознайомитися с документами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства: 
Україна, 33018, м.Рівне, вул.Курчатова,60, кімната №1, актова зала, а в день 
проведення річних Загальних зборів – місці їх проведення. Особа відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Шаблевська 
Валентина Володимирівна. Довідки за телефоном (0362) 644117. Акціонери 
мають право звернутися до Товариства з письмовими запитаннями щодо пи-
тань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів та по-
рядку денного річних Загальних зборів до дати проведення річних Загальних 
зборів. Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних Загальних зборів, 
Акціонери мають можливість вносити пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства. Перелік акціо-
нерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів, скла-
дається станом на 24:00 годину24.04.2018р. у порядку, встановленому зако-
нодавством про депозитарну систему України. Станом на 12 .03.2018року 
загальна кількість акцій становить-130386шт., голосуючих акцій -128880шт. 
Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного, розміщена на власному веб-сайті dereviy.pat.ua

ПеРелІК ПитаНь, вКлЮЧеНих до ПРоеКтУ ПоРядКУ деННого:
1. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів. 
2. Обрання Лічильної комісії.
3. Затвердження порядку ( регламенту) проведення чергових загаль-

них зборів акціонерів.
4. Звіт правління ПрАТ «Деревій» про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2017р. 
5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2017 р.
6. Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «Деревій» про роботу за 2017 р. 
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017р. 
8. Порядок розподілу прибутку( або покриття збитків) за 2017 р. 
9. Внесення змін до Статуту. 
10. Переобрання Наглядової ради. 
11. Переобрання Ревізійної комісії. 
12.Затвердження договорів з членами Наглядової ради, Ревізійної ко-

місії та особи уповноваженої на їх підписання. 
основні показники фінансово-господарської діяльності емітента 

(тис.грн.)
Найменування показника період

2017 2016
Усього активів 68,9 78,5
Основні засоби (за залишковою вартістю) 54,5 57,5
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 5,4 9,0
Сумарна дебіторська заборгованість 8,9 11,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,1  0,5
Власний капітал 58,9 74,1
Статутний капітал 32,6 32,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -184,3 -169,1
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 10,0 4,4
Чистий прибуток (збиток) -15,2  2,0
Вартість чистих активів 58,9  74,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 130386 130386
Кількість власних акцій,викуплених протягом періоду(шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 4

Наглядова рада Прат «деРевІй».

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

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

1. Повне найменування 
емітента

ПУБлiЧНе аКЦiоНеРНе 
товаРиСтво 
"КаРлiвСьКий 
маШиНоБУдiвНий 
Завод"

2. Код за ЄДРПОУ 14311169
3. Місцезнаходження 39500, Карлiвка, Сергiя Нiгояна, 2
4. Міжміський код, телефон 
та факс

05346 2-21-38 05346 2-21-38

5. Електронна поштова 
адреса

i.pivnenko@kmzindustries.ua

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

www.kmzindustries.ua

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

ii. текст повідомлення
Рiшення про звiльнення п. Буряк Алли Василiвни з посади в.о. голов-

ного бухгалтера ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КАРЛIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД» прийнято генеральним ди-
ректором емiтента 27.03.2018. Звiльнення посадової особи Буряк Алли 
Василiвни з посади в.о. головного бухгалтера виконано на пiдставi наказу 
№ 265ос вiд 27.03.2018 про припинення трудового договору. Часткою в 
статутному капiталi емiтента не володiє. Наявнiсть непогашеної судимостi  
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пе-
ребувала на посадi головного  бухгалтера емiтента: з 23.08.2017 по 
27.03.2018. Фiзична особа Буряк Алла Василiвна не надала  згоди на роз-
криття паспортних даних.

Рiшення про призначення п. Ананченко Лариси Якiвни на посаду го-
ловного бухгалтера прийнято  генеральним директором емiтента 
27.03.2018. З 28.03.2018 Ананченко Лариса Якiвна призначена головним  
бухгалтером ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАРЛIВСЬКИЙ 
МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД»  (далi- емiтент) наказом генерального ди-
ректора № 89ос вiд 27.03.2018. Непогашеної судимостi за посадовi  та 
корисливi злочини немає. Фiзична особа Ананченко Л.Я. на не надала зго-
ди на розкриття паспортних  данних. Розмiр пакета акцiй (у вiдсотках) або 
частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента  (у вiдсотках) - 0. Про-
тягом останнiх пяти рокiв обiймала посаду: ТОВ «АВМ Ампер» - головний 
бухгалтер,  ТОВ «Пiдприємство «Iзумруд ЛТД» - заступник головного бух-
галтера, ТОВ «Креатив-Агромаш» - головний бухгалтер.

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 Калашник Валерiя Михайлiвна
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 27.03.2018

(дата)

РІЧНа ІНФоРмаЦІя
емітента цінних паперів 

1. Повне найменування емітента, 
ідентифікаційний код юридичної 
особи, місцезнаходження, 
міжміський код і телефон 
емітента.

товаРиСтво З оБмеЖе-
НоЮ вiдПовiдальНiСтЮ 
"веРеС" , 30108718, Петропав-
лівська, 15, м.Київ, 04086,
044 468-34-27

2. Дата розкриття повного тексту річ-
ної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії.

19.04.2018

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

www.veresk.kiev.ua

4. Найменування, ідентифікаційний 
код юридичної особи - аудиторської 
фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної 
особи - підприємця), якою проведе-
ний аудит фінансової звітності.

Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «Аудиторська фірма 
«Аудитор-Консультант-Юрист», 
35531560
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ПовІдомлеННя
про проведення річних загальних зборів акціонерів

ПРиватНого аКЦІоНеРНого 
товаРиСтва «лУгЦеНтРоКУЗ 

Ім. С.С. моНятовСьКого» 
м. Рубіжне 28 березня 2018 року

Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛУГ-
ЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С. МОНЯТОВСЬКОГО»;

Місцезнаходження: 93000, Луганська обл., місто Рубіжне, ВУЛИЦЯ ВО-
ЛОДИМИРСЬКА, будинок 37, офіс 3.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: Загальні збори відбу-
дуться 30.04.2018 року об 11-00 год., за адресою: 93000, луганська обл., 
місто Рубіжне, вул. володимирська, будинок 37, офіс 3.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах: Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних за-
гальних зборах буде здійснюватись за місцем проведення річних загальних 
зборів з 10:20 до 10:50 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах акціонерів – на 24 годину 24 квітня 2018 року.

перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосуван-
ня) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії. 
Проект рішення: Обрати, на строк до завершення річних загальних 

зборів акціонерів, лічильну комісію у складі голови лічильної комісії Ейхма-
на Л.В., члена лічильної комісії Ткаченка Д.А. 

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
Проект рішення: Обрати головою річних загальних зборів акціоне-

рів  - Сердюкову І.В., секретарем річних загальних зборів акціонерів - Тка-
ченка Д.А.

3. Схвалення рішення про затвердження порядку та способу засвід-
чення бюлетенів для голосування на чергових річних загальних зборах.

Проект рішення: Схвалити рішення Голови Наглядової ради Товари-
ства від 20.02.2018 року про затвердження порядку та способу засвід-
чення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів.

4. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства (директора гене-
рального Товариства) про результати фінансово-господарської діяль-
ності Товариства за 2014-2017 роки та прийняття рішень за наслідками 
його розгляду.

Проект рішення №1: Затвердити звіт виконавчого органу Товари-
ства (директора генерального Товариства) про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2014-2017 роки. 

Проект рішення №2: Прийняти рішення про неможливість розгляду і 
затвердження звіту виконавчого органу Товариства (директора гене-
рального Товариства) про результати фінансово-господарської діяль-
ності Товариства за 2014-2017 роки у зв’язку з відсутністю такого зві-
ту.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2014-2017 роки та 
прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Проект рішення №1: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства 
за 2014-2017 

Проект рішення №2: Прийняти рішення про неможливість розгляду і 
затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2014-2017 у зв’язку з 
відсутністю такого звіту.

6. Затвердження річних звітів результатів діяльності Товариства за 
2014-2017 роки. 

Проект рішення №1: Затвердити річні результати діяльності Това-
риства, в тому числі річну фінансову звітність Товариства, за 2014-2017 
роки.

Проект рішення №2: Прийняти рішення про неможливість розгляду і 
затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2014-2017 
роки у зв’язку із відсутністю фінансової звітності. 

7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які мо-

жуть вчинятися Товариством протягом року.
Проект рішення №1: Попередньо надати згоду на вчинення Товари-

ством значних правочинів щодо забезпечення господарської діяльності 
Товариства терміном до 30.04.2019 року, граничною сукупною вартістю 
500 000 000,00 (п’ятсот мільйонів) гривень 00 копійок.

Проект рішення №2: Не надавати згоду на вчинення Товариством 
значних правочинів щодо забезпечення господарської діяльності Товари-
ства.

8. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії про результати 
перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014-2017 
роки.

Проект рішення №1: Затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії 
про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товари-
ства за 2014-2017 роки.

Проект рішення №2: Прийняти рішення про неможливість розгляду і 
затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії про результати пере-
вірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014-2017 роки, 
у зв’язку з їх відсутністю.

9. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) То-
вариства за 2014-2017 роки.

Проект рішення: Прибуток, отриманий Товариством за 2014-2016 
роки залишити нерозподіленим. У разі наявності збитків, отриманих То-
вариством за 2014-2017 роки, покрити їх за рахунок нерозподіленого при-
бутку та/або прибутку, що отримає Товариство в майбутніх роках.

10. Внесення додаткових відомостей про органи управління Товари-
ства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань - осіб, які обираються (призна-
чаються) до органу управління Товариства, уповноважених представляти 
Товариства у правовідносинах з третіми особами, які мають право вчи-
няти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підпису-
вати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва 
від імені юридичної особи.

Проект рішення: внести додаткові відомості про органи управління 
товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань осіб, які обираються (при-
значаються) до органу управління Товариства, уповноважених представ-
ляти Товариство у правовідносинах з третіми особами, які мають право 
вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі під-
писувати договори та дані про наявність обмежень щодо представни-
цтва від імені юридичної особи – Старікова Володимира Петровича – 
Першого заступника директора генерального Товариства – директор 
технічний та Сердюкову Ірину Валеріївну.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного, а також ін-
формація про дату складання переліку акціонерів, які мають право на 
участь у річних загальних зборах: http://www.lck.com.ua. 

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту 
порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери 
та/або їх представники можуть ознайомитись у робочі дні, протягом робо-
чих години (з 09:00 до 17:00) за адресою: 93000, Луганська обл., місто Ру-
біжне, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 37, офіс 3, а у день проведен-
ня річних загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення. Особи, 
відповідальні за порядок ознайомлення акціонерів з документами – дирек-
тор генеральний Мірошников Олександр Гаврилович.

Для участі та голосування у річних загальних зборах акціонерів Товари-
ства при собі необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу 
(паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чин-
ного законодавства, або інший документ, що посвідчує повноваження 
представника, та документ, що посвідчує особу (паспорт). 

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерного товари-
ства (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів 
акціонерного товариства), а також щодо нових кандидатів до складу орга-
нів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу 
кожного з органів (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення річних за-
гальних зборів акціонерного товариства).

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «виРоБНиЧо-
БУдІвельНий КомБІНат КІБеР» (місцезнаходження: 04080, м.Київ, 
ВУЛИЦЯ НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 4-А, код в ЄДРПОУ 
05445400) (далі – товариство) повідомляє про проведення річних 
Загальних зборів акціонерів товариства 30 квітня 2018р. об 12:00 
годині за адресою: 04080, м.Київ, вул. Новокостянтинівська, 4-а, 
2-й поверх адміністративного корпусу, кімната № 5. Реєстрація ак-
ціонерів для участі у загальних зборах відбудеться з 11.00 до 11.55 у 
день та за місцем проведення загальних зборів. Дата складення пере-

ліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 
24  квітня 2018р.

Перелік питань, 
включених до проекту порядку денного: 

1.Обрання лічильної комісії. 
2. Обрання Голови та Секретаря зборів. 
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. 
4. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2017 рік. Звіт наглядової ради. Звіт Ревізійної ко-

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«виРоБНиЧо-БУдІвельНий КомБІНат КІБеР»
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місії. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального дирек-
тора, звіту наглядової ради, звіту ревізійної комісії. Затвердження висновків 
Ревізійної комісії за 2017 рік.

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік. 
6. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2017 рік з урахуванням ви-

мог, передбачених законом. 
7. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік. 
8. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товари-

ства. 
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства 
10. Обрання голови Наглядової ради Товариства. 
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-

рів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товари-
ства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання таких договорів (контрактів). Визначення умов оплати 
діяльності членів Наглядової ради Товариства та затвердження кошторису.

адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 
Закону України «Про акціонерні товариства»: 05445400.infosite.com.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання 
повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загаль-
них зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для 
прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням 
товариства за адресою: 04080, м.Київ, вул. Новокостянтинівська, 4-А,  

2-й поверх адміністративного корпусу, приміщення № 5, кабінет приймальні 
голови наглядової раді, по понеділкам та середам, з 9:30 до 14:30, а в день 
проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова осо-
ба, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – 
член наглядової ради Казаков Михайло Віталійович..
основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний 
(2017р.)

Попередній 
(2016р.)

Усього активів 11884 12254
Основні засоби (за залишковою вартістю) 17464 17087
Запаси 91 300
Сумарна дебіторська заборгованість 1012 1946
Гроші та їх еквіваленти 327 359
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2276 2262
Власний капітал - -
Зареєстрований (пайовий/статутний)
 капітал

6209 6209

Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 527 527
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

2276 2262

Середньорічна кількість акцій (шт.) 33940 33940
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

67.06 66.65

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
i.Загальні відомості

1.Повне найменування емітента- Приватне акціонерне товариство 
«Спецлісмаш»; 2.Код за ЄДРПОУ – 00991315; 3. Місцезнаходження -37500, 
Полтавська обл., м.Лубни, вул.Садова, 9; 4. Міжміський код, телефон та 
факс-(05361)53290/55796; 5.Електронна поштова адреса- 00991315@
atrep.com.ua; 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для розкриття інформації – http://00991315.bs1998.
info; 7.Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІІ або 
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього положення -Відомості 
про зміну складу посадових осіб емітента

ii.текст повідомлення
Емітент повідомляє, що 27.03.2018р. в зв’язку з прийняттям рішення на 

чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «Спецлісмаш» (протокол № 1) 
про припинення товариства шляхом перетворення у товариство з додатковою 
відповідальністю звільнено: голова правління- Назаренко Василь Іванович, 
паспорт КО № 976948 вид.21.10.2014р. Лубенським МВ УДМС України в 
Полтавськiй обл., володіє 0,44% в СК, перебував на посаді з 20.04.2017р.; 
член правління – Біховець Володимир Іванович, паспорт серії КН № 217640 
вид.02.09.1996р. Лубенським МРВ УМВС України в Полтавськiй обл., володіє 
0,011% в СК; перебував на посаді з 20.04.2017р.; член правління – Назаренко 

Віталій Васильович, паспорт серії КО № 215412 вид.08.06.2001р. Лубенським 
МРВ УМВС України в Полтавськiй обл., володіє 30,58% в СК, перебував на 
посаді з 20.04.2017р.; обрано на термін до закінчення перетворення: голо-
ва комісії з припинення- Назаренко Василь Іванович, паспорт КО № 976948 
вид.21.10.2014р. Лубенським МВ УДМС України в Полтавськiй обл., володіє 
0,44% в СК, інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років- 
голова правління ПАТ «Спецлісмаш», голова правління ПрАТ «Спецлісмаш»; 
член комісії з припинення- Назаренко Юрій Васильович, паспорт КО № 550749 
вид. 28.03.2004р. Лубенським МРВ УМВС України в Полтавськiй областi, воло-
діє 45,68% в СК, інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти 
років- інженер-технолог ПАТ «Спецлісмаш», інженер-технолог ПрАТ «Спец-
лісмаш»; член комісії з припинення- Гонтар Світлана Юріївна, паспорт серії КО 
№ 984020 вид.11.12.2014р. Лубенським МВ УДМС України в Полтавській обл., 
не володіє акціями емітента, інші посади, які обіймала ця особа протягом 
останніх п’яти років- головний бухгалтер ПАТ «Спецлісмаш», головний бухгал-
тер ПрАТ «Спецлісмаш». Звільнені та обрані посадові особи не мають непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини. 

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

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

2. Голова комісії з припинення (підпис) В.І.Назаренко 27.03.2018 року

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«СПеЦлІСмаШ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
i.Загальні відомості

1.Повне найменування емітента- Приватне акціонерне товариство 
«Спецлісмаш»; 2.Код за ЄДРПОУ – 00991315; 3. Місцезнаходження -37500, 
Полтавська обл., м.Лубни, вул.Садова, 9; 4. Міжміський код, телефон та 
факс-(05361)53290/55796; 5.Електронна поштова адреса- 00991315@atrep.
com.ua; 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-
ся емітентом для розкриття інформації – http://00991315.bs1998.info; 7. Вид 
особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІІ Положення про 
розкриття інформації емітентами цінних паперів: Відомості про припинення 
емітента шляхом перетворення за рішенням вищого органу емітента 

ii.текст повідомлення
ПрАТ «СПЕЦЛІСМАШ» повідомляє, що рішенням загальних зборів акці-

онерів від 27.03.2018р., протокол № 1, прийнято рішення про припинення 
емітента шляхом перетворення. Рішення прийнято з метою спрощення 
системи управління, мінімізація витрат акціонерного товариства, пов’язаних 
з обслуговуванням такої організаційно-правової форми як приватне акціо-
нерне товариство. Результати голосування: «за»- 358356 шт. голосуючих 
акцій, що становить 100% голосуючих акцій товариства, які зареєструва-
лись на загальні збори, «проти»- немає. Приватне акціонерне товариство 
«СПЕЦЛІСМАШ» припиняється шляхом перетворення в Товариство з до-
датковою відповідальністю «СПЕЦЛІСМАШ». При перетворенні 

ПрАТ «СПЕЦЛІСМАШ» всі його активи, майнові права, грошові кошти, 
зобов’язання, інші права та обов’язки переходять до його правонаступника 
Товариства з додатковою відповідальністю «СПЕЦЛІСМАШ», розмір ста-
тутного капіталу якого становить 115 367,25 грн. Обмін акцій АТ на частки 
ТДВ здійснюється таким чином, що розмір статутного капіталу новостворе-
ного ТДВ «СПЕЦЛІСМАШ» буде дорівнювати розміру статутного капіталу 
ПрАТ «СПЕЦЛІСМАШ» на дату прийняття рішення про припинення товари-
ства у зв’язку з перетворенням та складе 115 367,25 грн. Акції ПрАТ «СПЕЦ-
ЛІСМАШ» конвертуються в частки Товариства-правонаступника з коефіці-
єнтом конвертації 1:1. Акції товариства, що перетворюється, конвертуються 
в частки товариства - правонаступника та розподіляються серед його учас-
ників. Розподіл часток відбувається із збереженням співвідношення кіль-
кості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі акціонерного 
товариства, що перетворюється. Загальна номінальна вартість акцій, що 
належать акціонеру та відсоток у статутному капіталі ПрАТ «СПЕЦЛІС-
МАШ» буде дорівнювати номінальній вартості частки учасника та відсотку 
у статутному капіталі Товариства-правонаступника.

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

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

2. Голова комісії з припинення (підпис) В.І.Назаренко 27.03.2018 року

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«СПеЦлІСмаШ»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №61, 29 березня 2018 р. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента ПРиватНе аКЦiоНеРНе 
товаРиСтво 
"гРУПа НадРа"

2. Код за ЄДРПОУ 32347333
3. Місцезнаходження 04114, м. Київ, вул. Дубровицька, 28
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 426-97-97 (044) 426-98-88
5. Електронна поштова адреса office@nadragroup.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://geofizpribor.kiev.ua/

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

ii. текст повідомлення
26.03.2018 р. Рiшенням № 1/2018 Єдиного акцiонера, що одноособово 

володiє 100% акцiй ПрАТ «ГЕОФIЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА» припинено 
повноваження члена Наглядової ради (Голови) ПрАТ «ГЕОФIЗИЧНЕ ОБЛАД-
НАННЯ НАДРА» Цехмiстренка Сергiя Анатолiйовича. Особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. 
Особа обiймала посаду члена Наглядової ради (Голови) ПрАТ «ГЕОФIЗИЧНЕ 
ОБЛАДНАННЯ НАДРА» з 20.04.2016 р. по 26.03.2018 р. Пiдстава припинення 
повноважень: рiшення № 1/2018 Єдиного акцiонера, що одноособово володiє 
100% акцiй ПрАТ «ГЕОФIЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА» вiд 26.03.2018 р.

26.03.2018 р. Рiшенням № 1/2018 Єдиного акцiонера, що одноособово 
володiє 100% акцiй ПрАТ «ГЕОФIЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА» припинено 
повноваження члена Наглядової ради ПрАТ «ГЕОФIЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ 
НАДРА» Данилiв Руслани Богданiвни. Особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Особа обiймала 
посаду члена Наглядової ради ПрАТ «ГЕОФIЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАД-
РА» 20.04.2016 р. по 26.03.2018 р. Пiдстава припинення повноважень: 
рiшення № 1/2018 Єдиного акцiонера, що одноособово володiє 100% акцiй 
ПрАТ «ГЕОФIЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА» вiд 26.03.2018 р.

26.03.2018 р. Рiшенням № 1/2018 Єдиного акцiонера, що одноособово 
володiє 100% акцiй ПрАТ «ГЕОФIЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА» припинено 
повноваження члена Наглядової ради ПрАТ «ГЕОФIЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ 
НАДРА» Безвинного Володимира Петровича. Особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Особа 
обiймала посаду члена Наглядової ради ПрАТ «ГЕОФIЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ 
НАДРА» 20.04.2016 р. по 26.03.2018 р. Пiдстава припинення повноважень: 
рiшення № 1/2018 Єдиного акцiонера, що одноособово володiє 100% акцiй 
ПрАТ «ГЕОФIЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА» вiд 26.03.2018 р.

26.03.2018 р. Рiшенням № 1/2018 Єдиного акцiонера, що одноособово 
володiє 100% акцiй ПрАТ «ГЕОФIЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА» припинено 
повноваження члена Наглядової ради ПрАТ «ГЕОФIЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ 
НАДРА» Силованюка Олександра Вiкторовича. Особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Особа 
обiймала посаду члена Наглядової ради ПрАТ «ГЕОФIЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ 
НАДРА» 20.04.2016 р. по 26.03.2018 р. Пiдстава припинення повноважень: 
рiшення № 1/2018 Єдиного акцiонера, що одноособово володiє 100% акцiй 
ПрАТ «ГЕОФIЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА» вiд 26.03.2018 р.

26.03.2018 р. Рiшенням № 1/2018 Єдиного акцiонера, що одноособово 
володiє 100% акцiй ПрАТ «ГЕОФIЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА» припинено 
повноваження члена Наглядової ради ПрАТ «ГЕОФIЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ 
НАДРА» Борисенко Тамари Сергiївни. Особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Особа обiймала 
посаду члена Наглядової ради ПрАТ «ГЕОФIЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА» 
20.04.2016 р. по 26.03.2018 р. Пiдстава припинення повноважень: рiшення 
№ 1/2018 Єдиного акцiонера, що одноособово володiє 100% акцiй 
ПрАТ «ГЕОФIЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА» вiд 26.03.2018 р.

26.03.2018 р. Рiшенням № 1/2018 Єдиного акцiонера, що одноособово 
володiє 100% акцiй ПрАТ «ГЕОФIЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА» обрано чле-
на Наглядової ради ПрАТ «ГРУПА НАДРА» Загороднюка Павла Олексiйовича. 
Особа обрана строком на 3 (три) роки. Посади, якi обiймала особа за останнi 
п’ять рокiв: Голова Правлiння ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ», Голова Наглядової 
ради ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ». Особа не надала згоду на розкриття паспорт-
них даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, 
часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Пiдстава обрання: рiшення 
№ 1/2018 Єдиного акцiонера, що одноособово володiє 100% акцiй 
ПрАТ «ГЕОФIЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА» вiд 26.03.2018 р.

26.03.2018 р. Рiшенням № 1/2018 Єдиного акцiонера, що одноособово 
володiє 100% акцiй ПрАТ «ГЕОФIЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА» обрано чле-

на Наглядової ради ПрАТ «ГРУПА НАДРА» Ленхарта Херiберта. Особа обра-
на строком на 3 (три) роки. Посади, якi обiймала особа за останнi п’ять рокiв: 
Член Наглядової ради ПрАТ «ГЕОФIЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА», Член 
Наглядової ради ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ». Особа не надала згоду на розкрит-
тя паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Пiдстава обрання: 
рiшення № 1/2018 Єдиного акцiонера, що одноособово володiє 100% акцiй 
ПрАТ «ГЕОФIЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА» вiд 26.03.2018 р.

26.03.2018 р. Рiшенням № 1/2018 Єдиного акцiонера, що одноособово 
володiє 100% акцiй ПрАТ «ГЕОФIЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА» обрано 
члена Наглядової ради ПрАТ «ГРУПА НАДРА» Кривобока Василя Яковича. 
Особа обрана строком на 3 (три) роки. Посади, якi обiймала особа за 
останнi п’ять рокiв: директор Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«ЮРИДИЧНА ФIРМА «ДОБРОДIЇ». Особа не надала згоду на розкриття 
паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни не має, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Пiдстава 
обрання: рiшення № 1/2018 Єдиного акцiонера, що одноособово володiє 
100% акцiй ПрАТ «ГЕОФIЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА» вiд 26.03.2018 р.

26.03.2018 р. Рiшенням № 1/2018 Єдиного акцiонера, що одноособово 
володiє 100% акцiй ПрАТ «ГЕОФIЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА» продо-
вжено повноваження Голови Правлiння ПрАТ «ГРУПА НАДРА» Теодоро-
вич Ольги Олегiвни. Особi продовжено повноваження строком на 3 (три) 
роки. Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою у статутному 
капiталi емiтента не володiє. Пiдстава продовження термiну повноважень: 
рiшення № 1/2018 Єдиного акцiонера, що одноособово володiє 100% акцiй 
ПрАТ «ГЕОФIЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА» вiд 26.03.2018 р.

26.03.2018 р. Рiшенням № 1/2018 Єдиного акцiонера, що одноособово 
володiє 100% акцiй ПрАТ «ГЕОФIЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА» припине-
но повноваження члена Ревiзiйної комiсiї (Голови) ПрАТ «ГЕОФIЗИЧНЕ 
ОБЛАДНАННЯ НАДРА» Юрченка Сергiя Вiкторовича. Особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має, часткою у статутному капiталi емiтента не 
володiє. Особа обiймала посаду члена Ревiзiйної комiсiї (Голови) 
ПрАТ «ГЕОФIЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА» з 20.04.2016 р. по 
26.03.2018 р. Пiдстава припинення повноважень: рiшення № 1/2018 Єди-
ного акцiонера, що одноособово володiє 100% акцiй ПрАТ «ГЕОФIЗИЧНЕ 
ОБЛАДНАННЯ НАДРА» вiд 26.03.2018 р.

26.03.2018 р. Рiшенням № 1/2018 Єдиного акцiонера, що одноособово 
володiє 100% акцiй ПрАТ «ГЕОФIЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА» припинено 
повноваження члена Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «ГЕОФIЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ 
НАДРА» Козлової Галини Юхимiвни. Особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Особа обiймала по-
саду члена Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «ГЕОФIЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА» з 
20.04.2016 р. по 26.03.2018 р. Пiдстава припинення повноважень: рiшення 
№ 1/2018 Єдиного акцiонера, що одноособово володiє 100% акцiй 
ПрАТ «ГЕОФIЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА» вiд 26.03.2018 р.

26.03.2018 р. Рiшенням № 1/2018 Єдиного акцiонера, що одноособово 
володiє 100% акцiй ПрАТ «ГЕОФIЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА» припине-
но повноваження члена Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «ГЕОФIЗИЧНЕ ОБЛАД-
НАННЯ НАДРА» Леся Юрiя Дмитровича. Особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Особа 
обiймала посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «ГЕОФIЗИЧНЕ ОБЛАДНАН-
НЯ НАДРА» з 20.04.2016 р. по 26.03.2018 р. Пiдстава припинення повно-
важень: рiшення № 1/2018 Єдиного акцiонера, що одноособово володiє 
100% акцiй ПрАТ «ГЕОФIЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА» вiд 26.03.2018 р.

26.03.2018 р. Рiшенням № 1/2018 Єдиного акцiонера, що одноособово 
володiє 100% акцiй ПрАТ «ГЕОФIЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА» обрано 
Ревiзора ПрАТ «ГРУПА НАДРА» Плiсову Майю Анатолiївну. Особа обрана 
строком на 3 (три) роки. Посади, якi обiймала особа за останнi п’ять рокiв: 
Головний бухгалтер Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «АКЦIЯ», 
Головний бухгалтер Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ТОРГО-
ВИЙ ДIМ «ЛIТО», Головний бухгалтер Iноземного пiдприємства «ТУТКОВ-
СЬКИЙ УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ», Головний бухгалтер Товариства з об-
меженою вiдповiдальнiстю «ТУТКОВСЬКИЙ ТЕХНОЛОГIЇ». Особа не 
надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має, часткою у статутному капiталi 
емiтента не володiє. Пiдстава обрання: рiшення № 1/2018 Єдиного 
акцiонера, що одноособово володiє 100% акцiй ПрАТ «ГЕОФIЗИЧНЕ ОБ-
ЛАДНАННЯ НАДРА» вiд 26.03.2018 р.

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 Теодорович Ольга Олегiвна
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.03.2018
(дата)
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ПРиватНе аКЦІоНеРНе 
СІльСьКогоСПодаРСьКе РиБоловеЦьКо-

ПРомиСлове товаРиСтво «ЖовтеНь»
(ідентифікаційний код 02797907) (надалі «ПрАТ «Жовтень» та/або «То-

вариство») повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціоне-
рів ПрАТ «Жовтень», які відбудуться 28 квітня 2018 року о 11.00 годині за 
адресою: Київська обл., вишгородський р-н, с. толокунь, (приміщення 
клубу).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах  — 24 квітня 2018 року. Реєстрація акціонерів Товариства та їх пред-
ставників для участі у зборах здійснюється з 10.00 до 10.45 год.

ПРоеКт ПоРядКУ деННого (з проектами рішень):
1. Обрання членів лічильної комісії.
Проект рішення: Обрати лічильну комісію чисельністю 2 (дві) особи, у 

складі: Довгополюк Л.Я., Білоус А.М. (Голова лічильної комісії).
2. Прийняття рішення з питань проведення Загальних зборів акціоне-

рів.
Проект рішення: Затвердити наступний регламент розгляду питань по-

рядку денного: Доповідь по питанням порядку денного до 10 хв., виступи 
при обговорені до 5 хв. Голосування здійснювати з використанням бюлете-
нів. 

3. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Прийняти до відома звіт Правління Товариства за 
2017 рік.

4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства 

за 2017 рік.
5. Звіт і висновки Ревізора Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Прийняти до відома Звіт і висновки Ревізора Товари-

ства за 2017 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, 

звіту Правління, звіту Ревізора Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити Звіт Правління Товариства за 2017 рік, Звіт 

Наглядової Ради за 2017 рік та звіт і висновки Ревізора Товариства по ре-
зультатах перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Жовтень» 
за 2017 рік.

7. Затвердження річного звіту Товариства, результатів діяльності Това-
риства, річної фінансової та іншої звітності Товариства.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства, результати діяль-
ності Товариства, річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

8. Затвердження порядку розподілу прибутків та визначення порядку 
покриття збитків Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: одержаний у 2017 році за результатами фінансово-
господарської діяльності Товариства збиток покрити за рахунок інвести-
цій. 

9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 
Ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової Ради То-
вариства у складі: Шпильов Анатолій Ігоревич – Голова Наглядової ради; 
та її членів: Олійника Дмитра Миколайовича; Савченка Олександра Григо-
ровича.

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Обрання членів Наглядової ради здійснюється шля-

хом кумулятивного голосування, бюлетенями із числа кандидатур запропо-
нованих акціонерами Товариства. Визначити, що члени Наглядової ради 
виконують свої функції і повноваження на безоплатній основі, без сплати їм 
винагороди, в зв’язку з чим цивільно-правові договори, трудові договори 

(контракти) з членами Наглядової ради не укладатимуться. 
11. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товари-

ства.
Проект рішення: Припинити повноваження Ревізора Товариства Ажуро-

вої Олени Петрівни.
12. Обрання Ревізора Товариства. 
Проект рішення: Обрання Ревізора Товариства здійснюється шляхом 

кумулятивного голосування, бюлетенями із числа кандидатур запропоно-
ваних акціонерами Товариства. 

Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонер пред’являє пас-
порт а представник акціонера - паспорт та довіреність. Довіреність для 
участі і голосуванні на Загальних Зборах видана фізичною особою посвід-
чується нотаріусом, іншими особами що вчиняють нотаріальні дії, депози-
тарною установою. Довіреність на представництво інтересів юридичної 
особи видається органом або посадовою особою уповноваженою згідно її 
статуту. Довіреність може містити завдання щодо голосування, у випадку 
відсутності завдання на голосування представник голосує на власний роз-
суд. Акціонер має право видати довіреність декільком представникам. У 
разі участі у зборах керівника юридичної особи він подає витяг з ЄДР, копію 
Статуту, рішення відповідного органу про надання повноважень на участь 
у зборах, якщо це передбачено Статутом.

Акціонер має право: ознайомлюватись з документами необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, звернувшись за адресою: 
м. Київ, вул. Новозабарська, 2/6, оф. 501. або Київська обл., Вишгородський 
р-н, с. Толокунь. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціоне-
рів із зазначеними документами є Голова Правління Александренко І.О. 
тел. (067) 181 99 18.; направляти письмові запитання щодо питань, вклю-
чених до порядку денного загальних зборів; вносити пропозиції щодо пи-
тань проекту порядку денного та кандидатів до складу органів товариства 
не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до 
складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення 
зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), що сукупно є власниками 5 або 
більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню 
до проекту порядку денного загальних зборів. Власна сторінка в мережі 
Інтернет (веб-сайт) відсутня.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про прове-
дення загальних зборів складеним станом на 22.03.2018р. загальна кіль-
кість простих іменних акцій Товариства складає 55561 штук, загальна кіль-
кість голосуючих акцій 50685 штук. 

основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства (тис. грн.) 

Найменування показника Період 
звітний 
2017 р.

попередній 
2017 р.

Усього активів 160.0 160.0
Основні засоби (за залишковою вартістю) 155.7 155.7
Запаси 0.5 0.5
Сумарна дебіторська заборгованість 4.3 4.3
Гроші та їх еквіваленти - -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -738.8 -738.8
Власний капітал 201.7 201.7
Зареєстрований (пайовий/статутний капітал) 166,683 166,683
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 697.1 697.1
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (-) (-)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 55561 55561
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.) 

- -

Наглядова Рада Прат «ЖовтеНь»

Повне найменування емітента: 

організаційно-правова 
форма емітента: 
Ідентифікаційний код за 
єдРПоУ емітента: 
місцезнаходження емітента:

міжміський код, телефон та 
факс емітента:
електронна поштова адреса:
вид відомостей:

Публічне акціонерне товариство 
«веско»

Публічне акціонерне товариство

00282049
84205, донецька область, м. дружків-
ка, вул. Індустріальна, буд.2 

(06267) 3-45-42, 3-29-16
grinenkodu@vesco.donetsk.ua 
відомості про прийняття рішення про 
надання згоди на вчинення правочинів, 
щодо вчинення яких є заінтересованість

текст повідомлення:
26 березня 2018 року Наглядовою радою ПАТ «Веско» (протокол №68) 

прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинен-
ня якого є заiнтересованiсть, предметом якого є отримання безвiдсоткової 
поворотної фiнансової допомоги вiд Приватного акцiонерного товариства 
«Огнеупорнеруд», Донецька обл., Добропiльський район, с. Шахове  
(с.Октябрське), вул.Октябрська,14, код за ЄДРПОУ 24464945, що є 
афiлiйованою особою ПАТ «Веско». Сума коштiв, що є предметом право-
чину становить 48 000 000,00 грн. Вартiсть активiв ПАТ «Веско» за 2017 рiк 
складає 2 659 805 000,00 грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв ПАТ «Веско» становить 1,8046%. Iншi iстотнi 
умови правочину: перерахунок грошових коштiв може здiйснюватися 
рiзними за розмiром сумами (декiлькома платежами); повернення 
фiнансової допомоги може робитися рiзними за розмiром сумами (частина-

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«веСКо»
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ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«КоЗаРовиЦьКе»

(ідентифікаційний код 00488852) (надалі «ПАТ «Козаровицьке» та/або 
«Товариство») повідомляє про проведення чергових загальних зборів акці-
онерів ПАТ «Козаровицьке», які відбудуться 28 квітня 2018 року о 14.00 
годині за адресою: Київська обл., вишгородський р-н, с. Козаровичі, 
вул. лесі Українки 2г (приміщення тракторної бригади).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах  — 24 квітня 2018 року. Реєстрація акціонерів Товариства та їх пред-
ставників для участі у зборах здійснюється з 12.45 до 13.45 год.

ПРоеКт ПоРядКУ деННого (з проектами рішень):
1. Обрання членів лічильної комісії.
Проект рішення: Обрати лічильну комісію чисельністю 2 (дві) особи, у 

складі: Піроженко Т.С., Білоус А.М. (Голова лічильної комісії).
2. Прийняття рішення з питань проведення Загальних зборів акціонерів.
Проект рішення: Затвердити наступний регламент розгляду питань по-

рядку денного: Доповідь по питанням порядку денного до 10 хв., виступи при 
обговорені до 5 хв. Голосування здійснювати з використанням бюлетенів. 

3. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Прийняти до відома звіт Правління Товариства за 2017 рік.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства 

за 2017 рік.
5. Звіт і висновки Ревізора Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Прийняти до відома Звіт і висновки Ревізора Товари-

ства за 2017 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, 

звіту Правління, звіту Ревізора Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити Звіт Правління Товариства за 2017 рік, Звіт На-

глядової Ради за 2017 рік та звіт і висновки Ревізора Товариства по результатах 
перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Козаровицьке» за 2017 рік.

7. Затвердження річного звіту Товариства, результатів діяльності Това-
риства, річної фінансової та іншої звітності Товариства.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства, результати діяль-
ності Товариства, річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

8. Затвердження порядку розподілу прибутків та визначення порядку 
покриття збитків Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: одержаний у 2017 році за результатами фінансово-
господарської діяльності Товариства збиток покрити за рахунок інвестицій. 

9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 
Правління Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Правління Товари-
ства у складі: Литвиненко Володимира Дмитровича – Голова правління та 
Бойко Ірини Сергіївни.

10. Обрання Голови та членів Правління Товариства 
Обрання Голови та членів Правління Товариства здійснюється шляхом 

кумулятивного голосування, бюлетенями із числа кандидатур запропоно-
ваних акціонерами Товариства.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 
Ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової Ради То-
вариства у складі: Федорченко Олена Михайлівна – Голова Наглядової 
ради, Рупа Сергій Вікторович, Решетньов Леонід Фадейович.

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Обрання членів Наглядової ради здійснюється шля-

хом кумулятивного голосування бюлетенями із числа кандидатур запропо-
нованих акціонерами Товариства. Визначити, що члени Наглядової ради 
виконують свої функції і повноваження на безоплатній основі, без сплати їм 

винагороди, в зв’язку з чим цивільно-правові договори, трудові договори 
(контракти) з членами Наглядової ради не укладатимуться. 

11. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
Проект рішення: Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства 

у складі Костюченко Миколи Петровича – Голова Ревізійної комісії, Кушнір 
Ніни Георгіївни, Тарасенко Олексія Михайловича. 

12. Обрання Ревізора Товариства. 
Проект рішення: Обрання Ревізійної комісії Товариства здійснюється 

шляхом кумулятивного голосування бюлетенями із числа кандидатур за-
пропонованих акціонерами Товариства. 

Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонер пред’являє пас-
порт а представник акціонера - паспорт та довіреність. Довіреність для 
участі і голосуванні на Загальних Зборах видана фізичною особою посвід-
чується нотаріусом, іншими особами що вчиняють нотаріальні дії, депози-
тарною установою. Довіреність на представництво інтересів юридичної 
особи видається органом або посадовою особою уповноваженою згідно її 
статуту. Довіреність може містити завдання щодо голосування, у випадку 
відсутності завдання на голосування представник голосує на власний роз-
суд. Акціонер має право видати довіреність декільком представникам. У 
разі участі у зборах керівника юридичної особи він подає витяг з ЄДР, копію 
Статуту, рішення відповідного органу про надання повноважень на участь 
у зборах, якщо це передбачено Статутом.

Акціонер має право: ознайомлюватись з документами необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, звернувшись за адресою: Київ-
ська обл., Вишгородський р-н, с. Козаровичі, вул. Лесі Українки 2г. Відповідаль-
ною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами 
є Голова Правління Литвиненко В.Д. тел. (067) 441 77 93.; направляти письмо-
ві запитання щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів; 
вносити пропозиції щодо питань проекту порядку денного та кандидатів до 
складу органів товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, 
а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до 
дати проведення зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), що сукупно є влас-
никами 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому 
включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Власна сторінка в 
мережі Інтернет (веб-сайт) відсутня.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про прове-
дення загальних зборів складеним станом на 23.03.2018р. загальна кіль-
кість простих іменних акцій Товариства складає 6 942 025 штук, загальна 
кількість голосуючих акцій 6 274 026 штук. 

основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства (тис. грн.) 

Найменування показника Період 
звітний 
2016 р.

попередній 
2017 р.

Усього активів 1037.0 1037.0
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1032 1032
Запаси 5.0 5.0
Сумарна дебіторська заборгованість - -
Гроші та їх еквіваленти - -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -3040.0 -3022.0
Власний капітал 3036.0 3036.0
Зареєстрований (пайовий/статутний капітал) 1735.513 1735.513
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 1041.0 1023.0
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -28.0 -18.0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6 942 025 6 942 025
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.) 

- 0.0040 -0.0045

Наглядова Рада Пат «КоЗаРовиЦьКе»

ми), проте остаточний розрахунок має бути зроблений не пiзнiше 04.07.2018 
року; фiнансова допомога може бути повернена Позичальником достроко-
во.

26 березня 2018 року Наглядовою радою ПАТ «Веско» (протокол 
№68) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо 
вчинення якого є заiнтересованiсть, предметом якого є отримання 
безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги вiд Публiчного 
акцiонерного товариства «Дружкiвське рудоуправлiння», Донецька обл., 
м. Дружкiвка, вул. Поленова, 112, код за ЄДРПОУ 00191796, що є 
афiлiйованою особою ПАТ «Веско». Сума коштiв, що є предметом право-
чину становить 60 000 000,00 грн. Вартiсть активiв ПАТ «Веско» за 2017 
рiк складає 2 659 805 000,00 грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є 
предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ «Веско» становить 
2,2558%. Iншi iстотнi умови правочину: перерахунок грошових коштiв 
може здiйснюватися рiзними за розмiром сумами (декiлькома платежа-
ми); повернення фiнансової допомоги може робитися рiзними за 
розмiром сумами (частинами), проте остаточний розрахунок має бути 
зроблений не пiзнiше 04.07.2018 року; фiнансова допомога може бути 
повернена Позичальником достроково.

26 березня 2018 року Наглядовою радою ПАТ «Веско» (протокол №68) 
прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинен-
ня якого є заiнтересованiсть, предметом якого є надання безвiдсоткової по-
воротної фiнансової допомоги Публiчному акцiонерному товариству 
«Дружкiвське рудоуправлiння», Донецька обл., м. Дружкiвка, вул. Полено-
ва, 112, код за ЄДРПОУ 00191796, що є афiлiйованою особою ПАТ «Веско». 
Сума коштiв, що є предметом правочину становить 60 000 000,00 грн. 
Вартiсть активiв ПАТ «Веско» за 2017 рiк складає 2 659 805 000,00 грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв 
ПАТ «Веско» становить 2,2558%. Iншi iстотнi умови правочину: перерахунок 
грошових коштiв може здiйснюватися рiзними за розмiром сумами 
(декiлькома платежами); повернення фiнансової допомоги може робитися 
рiзними за розмiром сумами (частинами), проте остаточний розрахунок має 
бути зроблений не пiзнiше 04.07.2018 року; фiнансова допомога може бути 
повернена Позичальником достроково.

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

генеральний директор  є.в. Цимарман
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ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «аРЦиЗь-
Ке автотРаНСПоРтНе ПІдПРиємСтво 15118»

код за ЄДРПОУ 03115063, місцезнаходження згідно з реєстраційними 
документами: 68400 Одеська обл., м. Арциз, вул. Пушкіна, б.147 повідо-
мляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (збори), які при-
значені на 30 квітня 2018 року об 11.00. за місцезнаходженням товари-
ства: 68400 одеська обл., м. арциз, вул. Пушкіна, б.147 (приміщення 
адмінбудівлі, другий поверх, актова зала №1).

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться в 
день та за місцем проведення зборів з 10.00 до 10.45 відповідно до пере-
ліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному 
станом на 24.00 24 квітня 2018 року у порядку, встановленому законодав-
ством про депозитарну систему України. 

Проект порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинен-

ня їх повноважень.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування на зборах.
3. Обрання голови та секретаря зборів, прийняття рішень з питань по-

рядку проведення зборів (регламенту зборів).
4. Розгляд звіту правління за 2017 р. та прийняття рішення за наслід-

ками розгляду звіту правління.
5. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2017 р. та прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
6. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2017 р. та прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
7. Затвердження річного звіту товариства за 2017 р. Затвердження рі-

шення про погашення збитків товариства за 2017 р.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової 

ради товариства.
9. Обрання членів наглядової ради. 
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, 
обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових 
договорів з членами наглядової ради.

Адреса веб-сайта Товариства, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного; інформація, зазначена в частині 4 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товари-
ства»; права, надані акціонерам відповідно до вимог ст.ст. 36 та 38 ЗУ 
«Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після 
отримання повідомлення про проведення зборів, а також строк, протягом 
якого такі права можуть використовуватися; порядок участі та голосуван-
ня на зборах за довіреністю – www. atp-15118.pat.ua

Від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати прове-
дення зборів акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, пов’язаними з 
проектом порядку денного, за адресою: 68400 Одеська обл., м. Арциз, 
вул. Пушкіна, б.147 кабінет голови правління в понеділок, середу, п»ятницю з 
10.00 до 13.00, в день проведення зборів – у місці їх проведення. Посадова 
особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами – голова правління Градінар Микола Петрович (тел. (04845) 31087). 

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

Для реєстрації учасникам зборів необхідно при собі мати: документ, 
що посвідчує особу акціонера або його представника, представникам ак-
ціонерів – фізичних та юридичних осіб – додатково мати довіреність та/
або інший документ, що посвідчує повноваження представника, оформле-
ні відповідно до чинного законодавства України.

Наглядова рада, тел.: (04845) 31230 

Повідомлення про проведення річних 
Загальних зборів акціонерів

ПРат втК «ПІвдеНЗахІдхІмРемБУдмоН-
таЖ»

(код в ЄДРПОУ 24916198)
Шановний акціонер!

Приватне акціонерне товариство виробничо-технічної комплектації 
«Південзахідхімрембудмонтаж» (надалі - Товариство, код ЄДРПОУ 
24916198), адреса місцезнаходження: 01032, м.Київ, вулиця 
Жилянська, будинок 110) повідомляє про скликання річних загальних 
зборів акціонерів, які відбудуться 30.04.2018 року о 09-00 за адресою: 
04071, м.Київ, вулиця воздвиженська, будинок 10-а, кімната 106. 
Реєстрація відбудеться з 08-00 по 08-45 за місцем проведення 
зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах - 24 година 00 хвилин 24 квітня 2018 року

Перелік питань, 
включених до порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря зборів.
3. Про затвердження регламенту зборів та порядку голосування на 

зборах.
4. Звіт комісії з припинення про результати реорганізації ПрАТ ВТК 

«Південзахідхімрембудмонтаж» та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту.

5. Звіт голови комісії з припинення про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту голови комісії з припинення Товариства.

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження 
висновків Ревізійної комісії Товариства. 

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

8. Про розгляд та затвердження річного звіту та балансу ПрАТ ВТК 
«Південзахідхімрембудмонтаж» за 2017 рік.

9. Про розподіл прибутків (збитків) Товариства за результатами 2017 
року.

10. Про затвердження передавального акту від ПрАТ ВТК «Південза-
хідхімрембудмонтаж» до ТОВ ВТК «Південзахідхімрембудмонтаж».

11. Про скасування реєстрації випуску акцій ПрАТ ВТК «Південзахід-
хімрембудмонтаж».

Пропозиції акціонерів щодо порядку денного приймаються у письмовій 
формі в порядку визначеному законодавством та Статутом не пізніше ніж 
за 20 днів до дати проведення зборів за адресою: 01032, м.Київ, вулиця 
Жилянська, будинок 110. 

З матеріалами та проектами документів можна ознайомитись в день 
проведення зборів за місцем проведення зборів, а також у період до 
27.04.2018 р. у робочі дні в час з 10-00 по 17:00 за адресою: 01032, м.Київ, 
вулиця Жилянська, будинок 110, кімната 519, звернувшись із заявою скла-
деною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення акціоне-
рів з матеріалами – Фартушний Михайло Михайлович.

Також, з порядком денним позачергових загальних зборів акціонерів та 
з проектом рішень щодо кожного з питань порядку денного можна озна-
йомитись на веб-сторінці за адресою http://24916198.infosite.com.ua/

Для реєстрації та участі в зборах необхідно мати: документ, що посвід-
чує особу акціонера або довірену особу; довіреність на право участі в збо-
рах для повноважених представників акціонерів, оформлену відповідно 
до чинного законодавства. Телефон для довідок: (044) 462-47-26

Повідомлення
про проведення річних загальних зборів 

Приватного акціонерного товариства « УНІВЕРМАГ «СІВЕРСЬКИЙ » 
(надалі Товариства),(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14231565 , міс-

цезнаходження - 14035, Україна, м. Чернігів, вул. Рокосcовського, 35), що 
відбудуться 30 квітня 2018 року о 10.00 за адресою: 14035, Україна, 
м. Чернігів, вул. Рокосcовського, 35, кабінет генерального директора.

Реєстрація акціонерів для участі у річних загальних зборах Товариства з 
9.00 до 9.45.

Для реєстрації акціонера (його представника) необхідно мати документи, 
які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі пред-
ставника акціонера - також документи, що підтверджують повноваження 
представника на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах Товариства – 24.04.2018 року (за три робочих дні до дня 
проведення річних загальних зборів акціонерів у порядку, встановленому 
законодавством про депозитарну систему України).

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів Товариства.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального дирек-

тора Товариства за 2017 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора Товариства 

за 2017 рік.
5. Затвердження висновків ревізора Товариства за результатами 2017 

року.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік з ураху-

ванням вимог, передбачених законом.
7. Обрання виконавчого органу Товариства.
8. Обрання ревізора Товариства.
Адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного : 
https://14231565.io.ua

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «УНІвеРмаг «СІвеРСьКий»
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Акціонери можуть ознайомитись із матеріалами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів ак-
ціонерів, за адресою: 14035, Україна, м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 
35, в кабінеті генерального директора ПрАТ «УНІВЕРМАГ «СІВЕР-
СЬКИЙ» до дати проведення річних загальних зборів, у робочі дні, ро-
бочий час, а в день проведення річних загальних зборів – також у місці 
їх проведення.

Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – генеральний директор ПрАТ « УНІВЕРМАГ «СІВЕРСЬКИЙ» 
Рубіс В.В., тел. (0462) 970540.

Товариство до початку річних загальних зборів у встановленому ним по-
рядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акці-
онерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних збо-
рів та порядку денного загальних зборів до дати проведення річних 
загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі 
запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного річних 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 річ-
них загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів То-
вариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних загальних 
зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку ден-
ного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 

Пропозиція до проекту порядку денного річних загальних зборів Товари-
ства 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 акціоне-
ром до складу органів Товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або біль-
ше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до 
проекту порядку денного річних загальних зборів.

Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах, 
видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадови-
ми особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися де-
позитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голо-
сування на річних загальних зборах від імені юридичної особи видається її 

органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими докумен-
тами. 

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 
загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбаче-
но завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання 
щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на 
річних загальних зборах акціонерів на свій розсуд. 

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

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних збо-
рах не виключає право участі на цих річних загальних зборах акціонера, 
який видав довіреність, замість свого представника.
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

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

Звітний Попередній
Усього активів 2226,3 2152,4
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1649,2 1696,1
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 15,3 14,4
Сумарна дебіторська заборгованість 276,4 22,1
Гроші та їх еквіваленти 240,3 381,1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 216,2 156,3
Власний капітал 1933,3 1870,2
зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 1668,0 1668,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 293,0 282,2
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 63,1 -147,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 166804 166804
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7 7
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор Приватного акціонерного 
товариства « УНІВЕРМАГ «СІВЕРСЬКИЙ»    ____________    Рубіс В.В.

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «Завод ЧоРНомоРПолІгРаФметал»
Додаток 28 

до Положення про розкриття інформації 
емітентами цінних паперів 
(пункт 6 глави 1 розділу ІІ)

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації емітента

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

«ЗАВОД ЧОРНОМОРПОЛІГРАФМЕТАЛ»
2. Код за ЄДРПОУ: 00383708

3. Місцезнаходження: вул. Привозна, 1, Застава-2, м. Одеса, Одесь-
ка область 

4. Міжміський код, телефон та факс: (0-48) 715-16-16 ; (0-48) 715-16-50
5. Електронна поштова адреса: zavodchpm@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://chpm.com.ua/
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Зміна влас-
ників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного 
товариства (крім публічного акціонерного товариства)

ІІ. текст повідомлення
відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерно-

го товариства)

№ з/п

Дата повідомлення 
емітента особою, що 
здійснює облік права 
власності на акції в 

депозитарній системі, або 
акціонером

Повне найменування 
юридичної особи - влас-

ника пакета акцій або 
зазначення "фізична 

особа"

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань (для юридичної особи - резиден-
та), код/номер з торговельного, банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу 
влади іноземної держави про реєстрацію юридичної 

особи (для юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки 
акціонера до 

зміни (у 
відсотках до 
статутного 
капіталу)

Розмір частки 
акціонера 

після зміни (у 
відсотках до 
статутного 
капіталу)

1 2 3 4 5 6
1. 27.03.208 р. Товариство з обмеженою 

відповідальністю «СДС 
ЛТД»

41090829 96,984477 100

Зміст інформації:
Приватне акціонерне товариство «ЗАВОД ЧОРНОМОРПОЛІГРАФМЕТАЛ», емітент, отримало 28 березня 2018 року від товариства з обмеженою 
відповідальністю «СДС ЛТД», код ЄДРПОУ 41090829, який є власником домінуючого контрольного пакету акцій, повідомлення з випискою про стан 
рахунку в цінних паперах на 26.03.2018 року, про набуття цим акціонером права власності на 28088 (двадцять вісім тисяч вісімдесят вісім) простих 
іменних акцій емітента, що становить 100 відсотків статутного капіталу ПрАТ «ЗАВОД ЧОРНОМОРПОЛІГРАФМЕТАЛ». Набуття права власності на 
цінні папери відбулося за процедурою, передбаченою ст. 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства», Розділом ІІ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ 
ПОЛОЖЕННЯ» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в 
акціонерних товариствах» (№ 1983-YIIIвід 23 березня 2017 року). 

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 

із законодавством. 
Генеральний директор _________  М.Д. Грабовський 
 (підпис) 28 березня 2018 року
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ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво
«Нео вІта»

Місцезнаходження: Україна, 01021, м. Київ, Кловський узвіз 9/2, оф.71, 
тел. 044-502-89-34

28 березня 2018 р.
оголошення 

про втрату оригіналу свідоцтва про реєстрацію 
випуску облігацій підприємств

Приватне акціонерне товариство «Нео віта» (35372603) в особі гене-
рального директора вальчука Юрія леонідовича, що діє на підставі Ста-
туту, повідомляє про втрату наступних оригіналів документів:

1. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств серії AY ре-
єстраційний номер № 52/2/2016 від 21 квітня 2016 р.;

2. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств серії AT ре-
єстраційний номер № 47/2/2016 від 21 квітня 2016 р.;

3. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств серії AZ ре-
єстраційний номер № 53/2/2016 від 21 квітня 2016 р.;

4. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств серії BB ре-

єстраційний номер № 55/2/2016 від 21 квітня 2016 р.;
5. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств серії BA ре-

єстраційний номер № 54/2/2016 від 21 квітня 2016 р.;
6. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств серії AR ре-

єстраційний номер № 45/2/2016 від 21 квітня 2016 р.;
7. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств серії AX ре-

єстраційний номер № 51/2/2016 від 21 квітня 2016 р.;
8. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств серії AW ре-

єстраційний номер № 50/2/2016 від 21 квітня 2016 р.;
9. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств серії AV ре-

єстраційний номер № 49/2/2016 від 21 квітня 2016 р.;
10. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств серії AU 

реєстраційний номер № 48/2/2016 від 21 квітня 2016 р.;
11. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств серії AS 

реєстраційний номер № 46/2/2016 від 21 квітня 2016 р.;
12. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств серії AQ 

реєстраційний номер № 44/2/2016 від 21 квітня 2016 р.
генеральний директор
Прат «Нео віта»  Ю.л. вальчук

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «ПолоНСьКий гІРНи-
Чий КомБІНат» (Місцезнаходження: 30500, Хмельницька обл., По-
лонський район, місто Полонне, вулиця Академіка Герасимчука,  
буд. 190Б,код ЄДРПОУ05471879) (далі-Товариство) повідомляє про 
проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів 30 квітня 
2018 року о 12:00за адресою: вулиця академіка герасимчука 190 Б, 
місто Полонне, хмельницької області, зал засідань товариства 
№1. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних 
зборах відбудеться 30 квітня 2018року з 10:00 до 11:45 за місцем про-
ведення загальних зборів акціонерів. Дата складання переліку акціоне-
рів, які мають право на участь у загальних зборах: 24 квітня 2018року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісіїзборів та припинення її повно-

важень. 
2. Обрання Голови та Секретаря зборів. 
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. 
4. Розгляд звіту наглядової ради, звіту правління та звіту ревізора 

про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2017 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду. Затвердження 
висновків ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2017 рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням 

вимог, передбачених законом.
7. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 

2018 рік.
8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 

можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з 
дати прийняття такого рішення.

9. Схвалення договорів, укладених в ході поточної виробничо-
господарської діяльності Товариства за звітний період.

адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з 
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині чет-

вертій статті 35 Закону України «Про акціонерні 
товариства»:05471879.infosite.com.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати 
надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати 
проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го загальних зборів за адресою:вулиця Академіка Герасимчука , 190Б, 
місто Полонне, Хмельницької області, кабінет керівника № 1, в робочі 
дні: понеділок - п’ятниця з 9-00 до 11-00, а в день проведення – також 
у місці їх проведення. Посадова особа відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами - голова правління Синишин 
олег андрійович. Телефон для довідок: (03843)3-22-58.
основні показники фінансово-господарської діяльності товари-

ства, тис. грн.
Найменування показника Період

Звітний 
(2017 р.)

Попере-
дній 

(2016 р.)
Усього активів 175 625,0 -
Основні засоби (за залишковоювартістю) 31 775,7 -
Запаси 12 419,0 -
Сумарна дебіторська заборгованість 123,8 -
Гроші та їхеквіваленти 250,5 -
Нерозподіленийприбуток (непокритийзбиток) (133 094,3) -
Власний капітал - -
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 131 460,5 -
Довгостроковізобов'язання і забезпечення 131 681,8 -
Поточнізобов'язання і забезпечення 45 987,6 -
Чистийфінансовий результат: прибуток (збиток) (4 971,7) -
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8129240 -
Чистийприбуток (збиток) на одну простуакцію 
(грн)

(0,61) -

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«ПолоНСьКий гІРНиЧий КомБІНат»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1.Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Пересувна механізована колона - 125» 

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 01037471
1.3. Місцезнаходження емітента: 39070, Полтавська обл., глобин-

ський р-н, смт. градизьк, вул. Київська, 1а 
1.4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (05365) 3-41-78
1.5. Електронна поштова адреса емітента: відсутня
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет для розкриття інформації: pmk-

125.pat.ua
1.7. Вид особливої інформації: прийняття рішення про попереднє 

надання згоди на вчинення значних правочинів. 
2.текст повідомлення

2.1. На Загальних зборах, які відбулись 23.03.2018р., було прийняте 
рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 
(протокол № 1 від 23.03.2018р.).

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення знач-
них правочинів - 23.03.2018р.; найменування уповноваженого органу, що 
його прийняв - Загальні збори акціонерів; відомості щодо правочинів із за-
значенням, зокрема, їх характеру - продаж рухомого та нерухомого майна; 
гранична сукупність вартості правочинів - 739’500,00 грн.; вартість активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 739’500,00 грн.; 
співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 
100%; загальна кількість голосуючих акцій - 571'142 шт., кількість голосую-
чих акцій, що зареєстровані для участі у зборах - 478’278 шт., кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення - 
проголосували «за» - 478’278 шт. та «проти» - 0 шт.

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  Петренко І.в.

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «ПеРеСУвНа мехаНІЗоваНа КолоНа - 125»
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Приватне акціонерне товариство «Хмельницька макаронна фабрика» 
(код за єдРПоУ 00380511, місцезнаходження: вул. марка Кропивниць-
корго, буд. 7, м. хмельницький, 29015) повідомляє про проведення річ-
них загальних зборів акціонерів 30 квітня 2018 року о 12:00 годині за адре-
сою: вул. марка Кропивницького, буд. 7, м. хмельницький, 29015 (4 
поверх, актовий зал). Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у 
зборах буде проводитись 30 квітня 2018 року з 10:45 до 11:45 за місцем про-
ведення загальних зборів. Для реєстрації акціонеру необхідно мати доку-
мент, що посвідчує особу, а представнику акціонера – також довіреність, 
оформлену відповідно до чинного законодавства України. Дата складення 
переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 24 квітня 2018 
року.
Перелік питань, включених до проекту порядку денного, з зазначен-

ням черговості їх розгляду: 
1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів ак-

ціонерів, обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів, затвер-
дження регламенту загальних зборів акціонерів.

3. Розгляд звіту Наглядової Ради за 2017 рік, прийняття рішення за на-
слідками його розгляду.

4. Розгляд звіту Правління за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками 
його розгляду.

5. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2017 рік, прийняття рішення за на-
слідками його розгляду. Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії за 
підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2017 рік.

6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 
2017 рік.

7. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік. 
8. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на укладання 

ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика» протягом 1 року з моменту про-
ведення загальних зборів акціонерів значних правочинів та інших докумен-
тів, пов’язаних з ними, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є 
предметом таких правочинів, становить 25 і більше відсотків вартості акти-
вів за даними останньої річної фінансової звітності ПрАТ «Хмельницька 
макаронна фабрика», а саме:

- договорів про надання банківських послуг (кредитних договорів, дого-
ворів про проведення документарних операцій та інше) – граничною сукуп-
ною вартістю 100 000 000 грн. (Сто мільйонів гривень);

- договорів поруки - граничною сукупною вартістю 100 000 000 грн. (Сто 
мільйонів гривень);

- договорів застави (іпотеки) - граничною сукупною вартістю  
100 000 000 грн. (Сто мільйонів гривень);

- правочинів щодо придбання таропакувальних матеріалів - гра-
ничною сукупною вартістю 5 500 000 грн. (п’ять мільйонів п’ятсот ти-
сяч гривень);

- правочинів щодо реалізації продукції - граничною сукупною вар-
тістю 40 000 000 грн. (Сорок мільйонів гривень);

- правочинів щодо придбання паливно-енергетичних матеріалів - 
граничною сукупною вартістю 12 000 000 грн. (дванадцять мільйонів 
гривень).

9. Затвердження та подальше схвалення наступних правочинів, 
укладених між Прат «хмельницька макаронна фабрика» і ат «отП 
Банк»:

- договору про зміну №4 від «14» лютого 2018 р. до іпотечного до-
говору №PL 14-208/28-2 від 08.05.2014р.;

- договору про зміну №3 від «14 » лютого 2018 р. до іпотечного до-
говору №PL 14-358/28-2 від 26.06.2014р.;

- договору про зміну №2 від від « 14 »лютого 2018 р. до договору 
поруки № SR 14-180/28-2 від 07.05.2014р.

10.Про надання голові правління Корнійчуку Ігорю Володимировичу по-
вноважень щодо укладення та підписання протягом 1 року з моменту про-
ведення загальних зборів акціонерів правочинів та документів, вказаних в 
п.8 порядку денного з правом визначення умов таких правочинів/документів 
на власний розсуд. 

Під час підготовки до загальних зборів акціонери та їх представ-
ники можуть ознайомитись з матеріалами (документами), необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: 
вул. марка Кропивницького, буд. 7, м. хмельницький, 29015 (примі-
щення №21) у робочі дні з 09:00 до 15:00. в день проведення зборів 
акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці 
проведення зборів. відповідальна посадова особа за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами: Когут Н.а., тел. (0382) 71-10-02. 
адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
тами рішень щодо питань, включених до порядку денного:  
http:// 00380511.infosite.com.ua

основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний 2017 рік попередній 

2016 рік
Усього активів 14245 14083
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

4420 4513

Запаси 1541 1586
Сумарна дебіторська заборгованість 3152 2657
Гроші та їх еквіваленти 193 122
Нерозподілений прибуток (непокри-
тий збиток)

(3313) 861

Власний капітал 5741 9915
Зареєстрований (пайовий/статутний 
)капітал

8131 8131

Довгострокові зобов’язання і 
забезпечення

- -

Поточні зобов’язання і 
забезпечення

8504 4168

Чистий фінансовий результат: 
прибуток (збиток)

(4174) 462

Середньорічна кількість акцій (шт..) 813120 813120
Чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

(5,13331) 0,56818

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідо-
млення про проведення загальних зборів (23.03.2018 року) загальна кіль-
кість простих іменних акцій складає 813120 штук, загальна кількість голо-
суючих акцій - 42573 штуки.

Акціонер має право в порядку, встановленому законодавством, внести 
пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних 
зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а та-
кож щодо нових кандидатів до складу органів товариства не пізніше ніж за 
7 днів до дати проведення загальних зборів. Акціонер має право до дати 
проведення загальних зборів надати Наглядовій раді письмове запитання 
щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та 
порядку денного загальних зборів. Якщо необхідна інформація щодо акціо-
нера відсутня в переліку акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені 
про проведення загальних зборів, то для підтвердження своїх прав він має 
надати Наглядовій раді копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, 
засвідчену згідно з чинним законодавством.

Акціонер має право призначити свого представника шляхом видачі дові-
реності на право участі та голосування на загальних зборах. У цій довіре-
ності мають бути чітко визначені юридичні дії, які має право вчинити пред-
ставник, а також: повне найменування і код за ЄДРПОУ Товариства; дата і 
час проведення загальних зборів акціонерів Товариства; місце і дата її ви-
дачі; кількість акцій, голосувати якими доручається представнику, або за-
значення фрази «всіма належними мені акціями». Також як для акціонера, 
так і для представника в цій довіреності необхідно зазначити: 

прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) (для фізичної особи); 
реквізити документа, що посвідчує особу та його реєстраційний номер 

облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - 
платників податків (за наявності) (для фізичної особи); 

місце проживання, реєстрації (за наявності) з зазначенням країни (для 
фізичної особи); 

повне найменування акціонера, його код за ЄДРПОУ (для резидентів) 
або ідентифікаційний код з торговельного, банківського або судового реє-
стру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської 
діяльності, або реєстраційного посвідчення місцевого органу державної 
влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, або іншого до-
кумента, що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до зако-
нодавства країни її місцезнаходження (для нерезидентів) (для юридичної 
особи); 

місцезнаходження з зазначенням країни (для юридичної особи).
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може 

містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного 
загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого чи утримався) 
рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах 
представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо 
голосування. Підпис особи на довіреності засвідчується згідно з чинним за-
конодавством.

Для реєстрації акціонеру необхідно надати реєстраційній комісії доку-
мент, що посвідчує особу, а представнику акціонера – також довіреність, 
оформлену відповідно до чинного законодавства. Представнику юридичної 
особи, який діє без довіреності від її імені, необхідно надати також доку-
мент, що підтверджує обрання (призначення) його на посаду, та установчий 
документ (нотаріально засвідчену копію) юридичної особи, що містить ін-

Повідомлення про чергові загальні збори акціонерів 
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формацію про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без довіре-
ності. Акціонер реєструється з зазначенням представника (за наявності) і 
кількості голосів. Дані документа, що посвідчує особу акціонера, мають збі-
гатись з даними, зазначеними в переліку акціонерів, які мають право на 
участь у зборах.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціо-
нер має право у будь-який момент скасувати довіреність, замінити свого 
представника або взяти участь у загальних зборах особисто замість свого 
представника, повідомивши про це реєстраційну комісію акціонерного това-
риства. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилось декілька пред-

ставників, реєструється той представник, довіреність якому видана пізні-
ше.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться 
виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни 
черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході 
загальних зборів до наступного дня. Одна голосуюча акція надає акціонеру 
один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на 
загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного 
голосування.

Наглядова Рада Прат «хмельницька макаронна фабрика»

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, між-
міський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство «Червоно-
градський iнформацiйно-обчислювальний центр», 23967058, вул. Б. Хмель-

ницького, 20А, м. Червоноград, д/в, Львівська, 80100, (032) 4993689
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії: 28.03.2018
3. Ад реса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 

інформацію: www.informobshcenter.emitent.org

ПРиватНе аКЦiоНеРНе товаРиСтво 
«ЧеРвоНогРадСьКий iНФоРмаЦiйНо-оБЧиСлЮвальНий ЦеНтР»

Приватне акціонерне товариство «вЗП-2» (ідентифікаційний код - 
25276677, місцезнаходження: 03680, м. Київ, вул. Смольна, 7, далі - Това-
риство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів То-
вариства (далі – загальні збори), які відбудуться 30 квітня 2018 року о 
12:00 годині за адресою: 03680, м. Київ, вул. Смольна, 7, кімната кабі-
нет директора.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів .
Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі:
- Немилостива Тетяна Павлівна – Голова лічильної комісії.
- Поляруш В»ячеслав Олександрович – член лічильної комісії.
- Жарківський Володимир Валерійович – член лічильної комісії.
Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закрит-

тя загальних зборів 
2. Звіт виконуючого обов’язки директора Товариства за 2017 рік та при-

йняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення: Затвердити звіт виконуючого обов’язки директора 

Товариства за 2017 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 

2017 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за 

наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізійної комісії Това-
риства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Това-
риства за результатами 2017 року.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 
2017 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевір-
ки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 
2017 року.

5. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства 
за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звіт-
ність Товариства за 2017 рік.

6. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Збиток, отриманий Товариством в 2017 році, у роз-

мірі 4037 тис. грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.
7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викла-

дення його в новій редакції.
Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товари-

ства, у зв’язку з його приведенням у відповідність до чинного законодав-
ства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Голову 
загальних зборів Прокопець Юлію Михайлівну та Секретаря загальних 
зборів Якимішину Ірину Вікторівну підписати Статут в новій редакції. 
Уповноважити виконуючого обов’язки директора Кожем'яку Костянтина 
Павловича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в но-
вій редакції.

8. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства 
шляхом викладення їх в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Положень Товари-
ства «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про дирек-
тора» та «Про Ревізійну комісії» у зв’язку з їх приведенням у відповід-
ність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій 
редакції.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах акціонерів, – 24 квітня 2018 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 30 квітня 2018 
року з 11:00 до 11:45 години за місцем проведення загальних зборів.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що 
посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, 
що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право 
брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не об-
межуючись цим, представник акціонера за довіреністю повинен мати 
оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка на-
дає представнику право на участь та голосування на загальних зборах 
Товариства. 

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. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасни-
ків загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, по-
відомивши про це реєстраційну комісію та директора Товариства, або взя-
ти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних 
зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде 
той представник, довіреність якому буде видана пізніше. 

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або 
згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та 
проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за 
місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Смольна, 7, кабінет директо-
ра, у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних зборів - за 
місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами – виконуючий обов’язки 
директора Кожем'яка Костянтин Павлович. Акціонери мають право не піз-
ніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання 
щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та 
порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного 
не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції 
подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства 
та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), 
який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, запропо-
новане питання для включення до проекту порядку денного з проектом рі-
шення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку 
денного. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством 
України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх про-
позицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та 
роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку ден-
ного акціонери можуть звертатися до виконуючого обов’язки директора 
Кожем'яки Костянтина Павловича за наведеним нижче номером телефо-
ну.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про прове-
дення загальних зборів, складеним станом на 20.03.2018 року, загальна 
кількість простих іменних акцій Товариства становить 29600000 штук, за-
гальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 29481854 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень 
до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша ін-
формація, передбачена чинним законодавством України: http://vzp.emitents.
net.ua/.

Телефон для довідок (044) 258-79-45. 

до уваги акціонерів 

ПРат «вЗП-2»!
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ПовІдомлеННя про проведення Загальних зборів акціонерів Приват-
ного акціонерного товариства «Дунаєвецьке АТП-16839» 30 квітня 2018 
року о 10.00 год. відбудуться чергові загальні збори акціонерів ПрАТ «Ду-
наєвецьке АТП - 16839» за адресою: м. дунаївці, вул. мтС, 20, адмінпри-
міщення - бухгалтерія .

Реєстрація акціонерів та їх представників буде здійснюватись з 9.00 до 
9.50 год. за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – 24 квітня 2018 року станом на 24 год.

Проект порядку денного:
1. Обрання членів Лічильної комісії акціонерів ПрАТ «Дунаєвецьке АТП- 

16839». Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комі-
сії. 

2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товари-
ства. 

3. Затвердження Регламенту Зборів.
4. Звіт Директора Товариства про підсумки фінансово – господарської 

діяльності Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його 
розгляду. 

5. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки роботи у 2017 році, 
прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6. Звіт Ревізора про підсумки роботи у 2017 році, прийняття рішення за 
наслідками його розгляду.

7. Затвердження річного звіту та Балансу Товариства за 2017 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товари-

ства за 2017 рік.
9. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік та 

першого кварталу 2019 року. 
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис. грн.)
Найменування показників Період

2017 рік 2016 рік
Усього активів 560,0 661,9
Основні засоби (залишкова вартість) 397,0 418,8
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0

Виробничі запаси 59,9 59,9
Сумарна дебіторська заборгованість 18,6 24,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,1 158,3
Власний капітал 5,0 294,1
Статутний капітал 467,8 467,8
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-2429,5 -2140,4

Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 555,0 297,2
Чистий прибуток (збиток) -289,1 - 0,2
Середньорічна кількість простих акцій 1871016 1871016
Кількість акцій викуплених протягом року (шт.) 0 0
Чисельність працівників на кінець 
періоду

10 13

Акціонери до проведення загальних зборів за письмовим запитом мо-
жуть ознайомитись з документами, для прийняття рішень з порядку денно-
го за місцезнаходженням товариства у робочі дні з 900 до 1300 у кабінеті 
директора ПрАТ «Дунаєвецьке АТП - 16839» за адресою: Хмельницька об-
ласть, м. Дунаївці, вул. МТС, 20. 

Документи надаються акціонеру на підставі його письмового запиту, 
отриманого оргкомітетом Загальних зборів акціонерів Товариства не пізні-
ше ніж за два робочі дні до дати ознайомлення. В день проведення Загаль-
них зборів акціонерів документи надаються акціонеру для ознайомлення в 
місці їх проведення без попереднього письмового запиту. Відповідальна 
особа – заступник директора товариства Берцулевич Т.А. Телефон для до-
відок (03858) 3 - 13 -90.

З пропозиціями щодо проектів рішень по питаннях порядку денного мож-
на ознайомитись на сайті Товариства за адресою: www.atp -16839.km.ua .

Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного За-
гальних зборів подаються у письмовій формі не пізніше ніж за 20 днів до 
дати проведення Загальних зборів.

Особам, які прибудуть для участі у Загальних зборах, при собі необхід-
но мати оригінали документів, що посвідчують особу та підтверджують її 
повноваження (паспорт, доручення, тощо), оформлені згідно вимог чинного 
законодавства України.

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«дУНаєвеЦьКе атП-16839»

Повідомлення 
про проведення річних загальних зборів акціонерів

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «СтРахове товаРиСтво 
«ІллІЧІвСьКе», ідентифікаційний код 25186738 , місцезнаходження: 
01033, місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 38-Б, (далі за текстом – 
Товариство) повідомляє про проведення річних Загальних Зборів акціоне-
рів, які відбудуться 30 квітня 2018 року о 11 год. 00 хв. за адресою : 01033, 
місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 38-Б, конференц-зал,  
3-й поверх.

Реєстрація учасників Зборів та їх представників буде відбуватися з 
10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. у день скликання Зборів за їх місцем про-
ведення. Для реєстрації на Загальних зборах акціонеру чи його представ-
нику при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представнику 
додатково – довіреність, оформлену відповідно до чинного законодав-
ства. 

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

Проект порядку денного:
1. Обрання Голови та членів лічильної комісії
2. Затвердження регламенту, порядку проведення річних Загальних 

Зборів та порядку голосування.
3. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства. 
4. Звіт виконавчого органу Товариства за 2017 рік та прийняття рішення 

за наслідками розгляду звіту. 
5. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звіт-

ності Товариства за 2017 рік. 
7. Розподіл прибутку та збитків за підсумками діяльності Товариства у 

2017 році. 
9. Про попереднє схвалення та затвердження значних правочинів, які 

будуть вчинятися протягом 2018-2019 років. 
основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний 
2017

Попередній 2016

Усього активів 101372 143 644
Основні засоби 790 36 342

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 462 439
Сумарна дебіторська заборгованість 43454 50501
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 3 863
Нерозподілений прибуток (33914) (35 828)
Власний капітал (701) 27 901
Статутний капітал 30000 30000
Довгострокові зобов'язання 79622 90930
Поточні зобов'язання 22450 24 813
Чистий прибуток (збиток) (1855) ( 35 438)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 0 0
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)

2 144

Пропозиції щодо проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів 
Товариства будуть прийматися не пізніше ніж за 20 днів до дати проведен-
ня Загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу 
органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних 
зборів за адресою: 01033, місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 38-Б, 
конференц-зал, 3-й поверх.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань проекту порядку денного: http://www.
illichivska.com.ua/.

З документами, пов’язаними з проектом порядку денного Загальних 
зборів акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитися за 
адресою: 01033, місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 38-Б, 
конференц-зал, 3-й поверх., попередньо подавши заяву про ознайомлення 
на ім’я Директора Товариства за 2 робочих днів до дати ознайомлення. 

Посадова особа відповідальна за ознайомлення акціонерів (їх пред-
ставників) з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного – Директора Терзі Олександра Сергійовича.

довідки за тел.: 0442070180
директор Прат «Ст «Іллічівське»

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «СтРахове товаРиСтво «ІллІЧІвСьКе»
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Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «євРоПейСьКа СтРахо-

ва КомПаНІя», код за ЄДРПОУ 32825387, місцезнаходження: 03061, міс-
то Київ, вул. Постова, будинок 56 (далі за текстом – Товариство) повідо-
мляє про проведення позачергових Загальних Зборів акціонерів, які 
відбудуться 30 квітня 2018 року о 11 год. 00 хв. за адресою: 03061, місто 
Київ, вул. Постова, 56.

Реєстрація учасників Зборів та їх представників буде відбуватися з 
10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. у день скликання Зборів за їх місцем прове-
дення. Для реєстрації на Загальних зборах акціонеру чи його представнику 
при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представнику до-
датково – довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства. 

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

Проект порядку денного з проектами рішень:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії. 
2. Затвердження регламенту, порядку проведення річних Загальних 

Зборів та порядку голосування.
3. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів. 
4. Звіт Правління за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками роз-

гляду звіту.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за 

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

наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звіт-

ності Товариства за 2017 рік.
8. Розподіл прибутку та збитків за підсумками діяльності Товариства у 

2017 році.
9. Про припинення повноважень тимчасово виконуючого обов’язки Го-

лови Правління. Про уповноваження особи на укладення додаткової угоди 
про розірвання трудового договору з тимчасово виконуючого обов’язки Го-
лови Правління.

10. Про обрання Голови Правління Товариства. Про уповноваження 
особи на укладення трудового договору з Головою Правління.

11. Про попереднє схвалення та затвердження значних правочинів, які 
будуть вчинятися протягом 2018-2019 років.

основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства (тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний 2017 Попередній 

2016
Усього активів 147108 57553
Основні засоби 16049 16115
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 108 108
Сумарна дебіторська заборгованість 16192 68
Грошові кошти та їх еквіваленти 9 60
Нерозподілений прибуток (23724) (23868)
Власний капітал 56632 56488
Статутний капітал 36000 36000
Довгострокові зобов'язання 75971 58
Поточні зобов'язання 14505 1007
Чистий прибуток (збиток) 144 (51)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 0 0
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)

2 5

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформа-
ція з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного: http://esk.uafin.net/

З документами, пов’язаними з Порядком денним Загальних зборів акці-
онери Товариства чи їх представники можуть ознайомитися за адресою: 
03061, Україна, місто Київ, вулиця Постова, будинок 56, попередньо по-
давши заяву про ознайомлення на ім’я Голови Правління Товариства за 2 
робочих днів до дати ознайомлення. 

Посадова особа відповідальна за ознайомлення акціонерів (їх пред-
ставників) з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного – т.в.о. Голови Правління Демик Микола Петрович.

довідки за тел.: (044) 5012338 
Наглядова рада ат«єСК».

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «євРоПейСьКа СтРахова КомПаНІя»

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «оБУхІвПРомБУд» (міс-
цезнаходження: 08700, Київська обл., місто Обухів, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, 
будинок 148, код в ЄДРПОУ 05425649) (далі – товариство) повідомляє 
про проведення річних Загальних зборів акціонерів товариства 30 
квітня 2018р. об 12.00 годині за адресою: м.Українка, вул. Промислова, 
13, офіс приватної фірми «анжіо» №1. Реєстрація акціонерів для участі 
у загальних зборах відбудеться з 13.30 до 14.00 у день та за місцем про-
ведення загальних зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають 
право на участь у загальних зборах – 24 квітня 2018р.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного: 1.Обран-
ня лічильної комісії. 2. Обрання Голови та Секретаря зборів. 3. Прийняття 
рішень з питань порядку проведення загальних зборів. 4. Звіт Правління 
про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2017 рік. Звіт наглядової ради. Звіт Ревізійної комісії. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту правління, звіту наглядової ради, звіту реві-
зійної комісії. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 
2017 рік. 5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік. 
6. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, 
передбачених законом. 7.Затвердження основних напрямків діяльності 
Товариства на 2018 рік. 8. Припинення повноважень Голови та членів На-
глядової (Спостережної) ради Товариства. 9. Обрання членів Наглядової 
(Спостережної) ради Товариства. 10. Обрання голови Наглядової (Спо-
стережної) ради Товариства. 11. Припинення повноважень Голови та чле-
нів Ревізійної комісії Товариства. 12. Обрання членів Ревізійної комісії 
Товариства. 13. Обрання голови Ревізійної комісії Товариства. 14. При-
пинення повноважень Голови та членів Правління Товариства. 15. Об-
рання Голови та членів Правління Товариства. 16. Затвердження умов 
цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що уклада-
тимуться з членами органів Товариства, встановлення розміру їх винаго-
роди, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів 
(контрактів). Визначення умов оплати діяльності членів органів Товари-
ства та затвердження кошторису.

адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 
Закону України «Про акціонерні товариства»: 05425649.infosite.com.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання 
повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення за-
гальних зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхід-
ними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцез-
находженням товариства за адресою: 08700, Київська обл., місто Обухів, 
ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 148, в адмінбудинку, в кабінеті голови прав-
ління №1, у робочі дні з 9-00 до 16-00 (перерва з 13-00 до 14-00), а в день 
проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова 
особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – Голова правління Кузнєцов Геннадій Леонідович тел. 
(044)332-73-27, 592-56-93/,044-364552-06.

основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний 
(2017р.)

Попередній 
(2016р.)

Усього активів 246,3 214,3
Основні засоби (за залишковою вартістю) 209,9 212,9
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 33,6 1,3
Гроші та їх еквіваленти 2,8 0,1
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

(397,7) (405,3)

Власний капітал 190,3 182,7
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

588,0 588,0

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 56,0 31,6
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

6,0 5,7

Середньорічна кількість акцій (шт.) 2352480 2352480
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0,00255 0,00242

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«оБУхІвПРомБУд» 
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ШаНовНІ аКЦІоНеРи!
ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 

«ЗаКаРПат автотРаНС» (ідентифікаційний код 03113934, міс-
цезнаходження: 88018, м. Ужгород, вул..Перемоги, 102, далі – Товариство), 
повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства 
(далі – загальні збори), які відбудуться 30 квітня 2018 року о 11 годині 00 
хвилин за адресою м. Ужгород, вул..Перемоги, 102 (приміщення актової 
зали).

ПРоеКт ПоРядКУ деННого:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів 

лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Шахайда Світлана Васи-
лівна, членів лічильної комісії Кучак Ірина Федорівна та Боринська Васи-
лина Михайлівна

2. Звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік та прийняття рі-
шення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товари-
ства за 2017 рік.

3. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за 
наслідками його розгляду.

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

4. Звіт Ревізора за результатами роботи у 2017 році та прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора за результатами робо-
ти у 2017 році.

5. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства 
за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звіт-
ність Товариства за 2017 рік.

6. Про розподіл прибутку товариства за 2017 рік.
Проект рішення: за підсумками роботи у 2017 році фонд дивідендів не 

створювати, а отриманий у 2017 році прибуток спрямувати у розвиток 
виробництва Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах акціонерів, – 24 квітня 2018 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 30 квітня 
2018 року з 10:00 до 10:45 години за місцем проведення загальних збо-
рів.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що 
посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що 
посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати 
участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись 
цим:

керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного ре-
єстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських форму-
вань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом 
юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про 
надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних 
зборах Товариства;

представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним за-
конодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь 

та голосування на загальних зборах Товариства. 
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. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасни-
ків загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, по-
відомивши про це реєстраційну комісію та Генерального директора Това-
риства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для 
участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, за-
реєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізні-
ше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повно-
важення щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою 
одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або 
згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та 
проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за 
місцезнаходженням Товариства: 88018, м. Ужгород, вул. Перемоги, 102, 
каб.№21 у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних зборів 
- за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний дирек-
тор Кречко Йосип Васильович. Акціонери мають право не пізніше початку 
загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, 
включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денно-
го загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного 
загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних 
зборів, а щодо кандидатів в органи Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до 
дати проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій фор-
мі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, 
ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість 
та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту 
рішення, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - кількість та тип 
належних кандидату акцій та іншу інформацію, передбачену чинним зако-
нодавством України. Акціонери мають право у встановлений чинним зако-
нодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у 
включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З 
запитаннями та роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до про-
екту порядку денного акціонери можуть звертатися до Генерального дирек-
тора Кречко Й.В. за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведен-
ня загальних зборів, складеним станом на 17 березня 2018 року, загальна 
кількість простих іменних акцій Товариства становить 2 782 960 штук, за-
гальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 2 636 089 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до 
кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, 
передбачена чинним законодавством України: www.zakavto.com.ua 

Довідки за телефоном: (03122)23529

голова Наглядової ради  Н.І.Кречко

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
i.Загальні відомості

1.Повне найменування емітента-Приватне акціонерне товариство 
«Полтавський завод залізобетонних виробів № 1». 2.Код за ЄДРПОУ- 
03576350. 3.Місцезнаходження- 36009, Полтавська обл., м.Полтава, вул.Зінь-
ківська, 19. 4.Міжміський код, телефон та факс- (0532)50-65-99/61-39-13. 
5.Електронна поштова адреса-03576350@atrep.com.ua. 6.Адреса сторінки 
в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкрит-
тя інформації – http:// 03576350.bs1998.info. 7.Вид особливої інформації 
відповідно до вимог глави 1 розділу IІІ Положення про розкриття інформа-
ції емітентами цінних паперів - Відомості про прийняття рішення про попе-
реднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

ii.текст повідомлення
ПрАТ «ПЗЗБВ №1» повідомляє, що рішенням чергових загальних збо-

рів акціонерів від 28.03.2018р. (протокол № 1) прийнято рішення про попе-
реднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме: попередньо 
надати згоду Товариству вчиняти значні правочини з іншими суб’єктами 
господарювання протягом не більш як одного року з дати прийняття такого 
рішення граничною сукупною вартістю,  що не перевищуватиме  
5 000 000,00 (п’ять мільйонів) гривень або її еквівалент в іноземній валюті 
за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчи-
нення відповідного правочину. Вказані правочини стосуються:відчуження 

(купівлі-продажу, обміну, тощо) та/або застави, та/або іпотеки, та/або май-
нового поручительства, та/або про сумісну діяльність стосовно рухомого та 
нерухомого майна Товариства в цілому та/або частинами, включно, але не 
обмежуючись, будівель та споруд, землі, передавальних пристроїв, машин, 
обладнання, виробів та комплектуючих, матеріалів, напівфабрикатів, від-
ходів, майнових прав і обов’язків та інших об’єктів; правочини щодо отри-
мання позик, кредитів; правочини щодо реконструкції, знесення, поділу, 
виділу нерухомого майна Товариства відповідно до умов, визначених На-
глядовою радою Товариства.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності – 2 277 000,00грн. Співвідношення граничної сукупності вартості пра-
вочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності складає- 219,59%. Загальна кількість голосуючих акцій- 
2470765шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у за-
гальних зборах- 2468765 шт.; кількість голосуючих акцій, що проголосували 
«за» - 2468765 шт.; кількість голосуючих акцій, що проголосували «про-
ти»  - 0(нуль) шт.

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

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

2. Голова правління          (підпис)        Л.А.Гвозденко       28.03.2018 р.

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«ПолтавСьКий Завод ЗалІЗоБетоННих виРоБІв № 1»
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ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«гамалІя»

(код ЄДРПОУ 24252976, місцезнаходження: 03055, м. Київ, проспект 
Перемоги, будинок 22)

повідомляє про проведення чергових Річних загальних зборів акціонерів, 
які відбудуться 30 квітня 2018 року о 11.00 год. за адресою: 03055, м. Київ, 

проспект Перемоги, будинок 22, методичний кабінет
Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем про-

ведення зборів з 10:00 до 10:30 год. 
ПРоеКт ПоРядКУ деННого (ПеРелІК ПитаНь, Що виНоСятьСя 

На голоСУваННя):
1. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.
2. Обрання голови та секретаря зборів. 
3. Про порядок проведення загальних зборів.
4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого 

голосування.
5. Звіт Виконавчого директора Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2017 рік.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 7081 6958
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1060 1235
Запаси 136 136
Сумарна дебіторська заборгованість 1424 1135
Гроші та їх еквіваленти 41 19
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (5495) (3318)
Власний капітал
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 19 19
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 12557 10257
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (2177) (1738)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1500 1500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -1451,33 -1158,67

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-

них зборах станом на 24 годину 24 квітня 2018 р., за три робочі дні до дня 
проведення зборів. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – 
http://hamalia.ua/About/.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів: 
Від дати надіслання повідомлення до дати проведення загальних зборів 

акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийнят-
тя рішень з питань порядку денного, звертатися за адресою: 03055, м.Київ, 
проспект Перемоги, будинок 22, методичний кабінет, з понеділка по п’ятницю 
з 10-00 до 16-00 год. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами - Башкаєв А. І. (виконавчий директор) .

А також права надані акціонерам відповідно до вимог статті 36 ЗУ «Про 
акціонерні товариства».

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів відповідно до вимог статті 38 
ЗУ «Про акціонерні товариства». Пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати про-
ведення загальних зборів акціонерів 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 по-
рядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує 
особу (ПаСПоРт). Представникам акціонерів – паспорт або інший документ 
що посвідчує особу і довіреність на право участі та голосування, оформле-
ну відповідно до чинного законодавства України.

Відповідно вимогам статті 39 ЗУ «Про акціонерні товариства» представником 
акціонера може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. 
Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути пред-
ставниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Представник за 
довіреністю має права щодо участі у загальних зборах акціонерів відповідно до 
ЗУ «Про акціонерні товариства» та вирішує всі питання щодо голосування на 
загальних зборах акціонерів на свій розсуд, якщо інше не визначено в довіре-
ності. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на 
загальних зборах, призначити свого представника постійно або на певний строк. 
Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідо-
мивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. 

Довідки за телефоном: (044) 236-95-50
виконавчий директор Прат «гамалія»  Башкаєв а.І.

Інформація про проведення річних загальних зборів ПРиватНо-
го аКЦІоНеРНого товаРиСтва «КеПІтел БІлдІНг КоРПоРей-

ШеН» (ідентифікаційний код юридичної особи 33957191, місцезна-
ходження юридичної особи 84313, донецька область, місто 

Краматорськ, вулиця орджонікідзе, будинок 10)
(надалі за текстом – товариство).

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або 
залу, куди мають прибути акціонери) проведення річних загальних 
зборів Товариства: річні загальні збори Товариства будуть проведені 
«30» квітня 2018 року о 12.30 за адресою: 84313, донецька об-
ласть, місто Краматорськ, вулиця орджонікідзе, будинок 10, 
302 кімната.

2. Час початку реєстрації акціонерів для участі у річних загальних збо-
рах Товариства: 12.00 «30» квітня 2018 року.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних збо-
рах Товариства: 12.25 «30» квітня 2018 року.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
річних загальних зборах Товариства: «24» квітня 2018 року (станом на  
24 годину) затверджено датою складання переліку акціонерів, які мають 
право на участь у річних загальних зборах Товариства та зазначено, що 
перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах 
Товариства, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня 
проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про 
депозитарну систему України.

4.Перелік питань проекту порядку денного річних загальних зборів: 
1. Про обрання членів лічильної комісії Товариства, прийняття рішення 

про припинення їх повноважень та затвердження регламенту роботи річ-
них загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів Товари-
ства.

3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік та визначен-
ня основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.

4. Заслуховування звіту Генерального директора Товариства та при-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора То-
вариства за 2017 рік.

5. Заслуховування звіту Ревізора Товариства та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2017 рік.

6. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 
2017 рік.

7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства.
8. Про викладення Статуту Товариства в новій редакції, затвердження 

Статуту Товариства в новій редакції та про реєстрацію нової редакції Ста-
туту Товариства у відповідності до чинного законодавства України.

9. Про представництво інтересів Товариства як акціонера (учасника) 
інших господарських товариств та об’єднань підприємств.

10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняти-
ся Товариством.

11. Про призначення уповноваженої особи, якій надаються повнова-
ження здійснити персональні повідомлення акціонерів про прийняті на 
річних загальних зборах Товариства рішення.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: з матеріалами 
та проектами документів, необхідними акціонерам Товариства для при-
йняття рішень з питань, що виносяться на голосування на річні загальні 
збори Товариства, можна ознайомитися:

– до дати проведення річних загальних зборів Товариства – у робочі 
дні з 09.00 по 18.00 за адресою: 84313, Донецька область, місто Крама-
торськ, вулиця Орджонікідзе, будинок 10, 302 кімната;особа Товариства, 
відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами -Генеральний 
директорЧиньонова Олена Станиславівна а; телефон для довідок: 095 
216-85-24.

– в день проведення річних загальних зборів Товариства – під час та у 
місці їх проведення 84313, Донецька область, місто Краматорськ, вулиця 
Орджонікідзе, будинок 10, 302 кімната, відповідальна за ознайомлення 
акціонерів з документами - Генеральний директорЧиньонова Олена Ста-
ниславівна а; телефон для довідок: 095 216-85-24.

6. Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що 
посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, 
що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право бра-
ти участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежую-

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«КеПІтел БІлдІНг КоРПоРейШеН»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
i.Загальні відомості

1.Повне найменування емітента – ПРиватНе аКЦІоНеРНе 
товаРиСтво «ПолтавСьКий веНтилятоРНий 
Завод». 2.Код за ЄДРПОУ– 00909779. 3.Місцезнаходження -36007, 
Полтавська обл., м.Полтава, вул.Заводська, буд.12, к.307. 4.Міжміський 
код, телефон та факс- відсутній. 5.Електронна поштова адреса - 00909779@
atrep.com.ua. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для розкриття інформації – http://pvz.pat.ua. 7.Вид осо-
бливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІІ Положення про 
розкриття інформації емітентами цінних паперів: Відомості про прийняття 
рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ii.текст повідомлення
ПрАТ «ПВЗ» повідомляє, що рішенням чергових загальних зборів акціо-

нерів від 28.03.2018р. (протокол № 1) прийнято рішення про попереднє на-
дання згоди на вчинення значних правочинів, а саме: попередньо надати 
згоду Товариству вчиняти значні правочини з іншими суб’єктами господарю-
вання протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення 
граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 30 000 000,00 гри-
вень або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національно-
го банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину. Вка-
зані правочини стосуються:відчуження (купівлі-продажу, обміну, тощо) та/
або застави, та/або іпотеки, та/або майнового поручительства, та/або про 
сумісну діяльність стосовно рухомого та нерухомого майна Товариства в 
цілому та/або частинами, включно, але не обмежуючись, будівель та спо-
руд, землі, передавальних пристроїв, машин, обладнання, виробів та комп-
лектуючих, матеріалів, напівфабрикатів, відходів, майнових прав і обов’язків 
та інших об’єктів; правочини щодо отримання позик, кредитів; правочини 
щодо реконструкції, знесення, поділу, виділу нерухомого майна Товариства 
відповідно до умов, визначених Наглядовою радою Товариства.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті – 34223000,00грн. Співвідношення граничної сукупності вартості право-
чинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності складає- 87,66%. Загальна кількість голосуючих акцій- 535852шт., 
кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах- 
535852шт.; кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» - 535852 шт.; 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти»  - 0(нуль) шт.

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

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

2. Директор              (підпис)        Я.В.Переяслівський       28.03.2018р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
i.Загальні відомості

1.Повне найменування емітента- ПРиватНе аКЦІоНеРНе 
товаРиСтво «СПеЦлІСмаШ»; 2.Код за ЄДРПОУ – 
00991315; 3. Місцезнаходження -37500, Полтавська обл., м.Лубни,  
вул.Садова, 9; 4. Міжміський код, телефон та факс-(05361)53290/55796; 
5.Електронна поштова адреса- 00991315@atrep.com.ua; 6.Адреса сторін-
ки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-
криття інформації – http://00991315.bs1998.info; 7.Вид особливої інформа-
ції відповідно до вимог глави 1 розділу IІІ або інформації про іпотечні цінні 
папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог 
глави 2 розділу III цього положення - Відомості про прийняття рішення про 
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ii.текст повідомлення
ПрАТ «Спецлісмаш» повідомляє, що 27.03.2018р. рішенням загальних 

зборах акціонерів (протокол № 1) прийнято рішення про попереднє надання 
згоди на вчинення значних правочинів, а саме: попередньо надати згоду То-
вариству вчиняти значні правочини з іншими суб’єктами господарювання 
протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення граничною 
сукупною вартістю, що не перевищуватиме 3 000 000 (три мільйони) гривень 
або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національного бан-
ку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину. Вказані пра-
вочини стосуються:відчуження (купівлі-продажу, обміну, тощо) та/або заста-
ви, та/або іпотеки, та/або майнового поручительства, та/або про сумісну 
діяльність стосовно рухомого та нерухомого майна Товариства в цілому та/
або частинами, включно, але не обмежуючись, будівель та споруд, землі, 
передавальних пристроїв, машин, обладнання, виробів та комплектуючих, 
матеріалів, напівфабрикатів, відходів, майнових прав і обов’язків та інших 
об’єктів; правочини щодо отримання позик, кредитів; правочини щодо рекон-
струкції, знесення, поділу, виділу нерухомого майна Товариства відповідно 
до умов, визначених Наглядовою радою Товариства.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті – 2 112 000 грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів 
до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті складає- 142,05%. Загальна кількість голосуючих акцій- 362556шт., кіль-
кість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах- 
358356шт.; кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» - 358356шт.; 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» - 0(нуль) шт.

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

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

2. Голова комісії з припинення (підпис) В.І.Назаренко 27.03.2018 року

чись цим:
керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного ре-

єстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських форму-
вань, копію статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом 
юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про 
надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних 
зборах Товариства;

представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним за-
конодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь 
та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосуван-
ня на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання дові-
реності на право участі та голосування на загальних зборах не виклю-
чає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав 
довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведено-
го на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замі-
нити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та 
Генерального директора Товариства, або взяти участь у загальних збо-
рах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться де-
кілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, 
довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у 
спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на 
загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або 
їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або 
згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

7. Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку ден-
ного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загаль-
них зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцез-
находженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або 
найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних 
йому акцій, запропоноване питання для включення до проекту порядку 
денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включено-
го до проекту порядку денного. Акціонери мають право у встановлений 
чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про 
відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних 
зборів. З запитаннями та роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій 
до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Генерального 
директора Чиньонової Олени Станиславівни; телефон для довідок: 095 
216-85-24.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про прове-
дення загальних зборів, складеним станом на 21.03.2018 року, загальна 
кількість простих іменних акцій Товариства становить 1 000 000 штук, за-
гальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 1 000 000 штук.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного:http://33957191.smida.gov.ua/

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор ___________

(підпис)
О.С. Чиньонова

(ініціали та прізвище керівника)
 М. П. 24.03.2018р.

(дата)

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«вІННиЦьКий молоЧНий Завод «РоШеН»

Повідомлення 
 про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості:
1.1. Повне найменування 
емітента

Приватне акціонерне товариство 
«Вінницький молочний завод «Рошен»

1.2.Організаційно - правова 
форма емітента

Акціонерне товариство 

1.3.Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ

00418018

1.4.Місцезнаходження емітента 21022, Вінницька область, м. Вінниця, 
вул. Енергетична, 7

1.5.Міжміський код, телефон та 
факс емітента

(0432) 55-70-90, (0432) 55-70-90

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

http://vmz.roshen.com

1.7.Електронна поштова адреса 
емітента

o.lisenko@vmz.roshen.ua 

1.8. Дата вчинення події 27 березня 2018 р.
1.9.Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента

2.текст повідомлення: 
2.1. Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «ві-

нницький молочний завод «Рошен» 27 березня 2018 р. прийнято рі-
шення про оБРаННя: 

Директор Приватного акціонерного товариства «Вінницький молочний 
завод «Рошен» Рощупкін Дмитро Володимирович (згоди на розкриття пас-
портних даних не надано), обраний терміном на 1 (один) рік. Підстава тако-
го рішення: закінчення терміну повноважень особи на посаді Директора. 
Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рі-
шення Наглядовою радою ПрАТ «ВМЗ «Рошен» про переобрання Рощупкі-
на Д.В. на посаду Директора ПрАТ «ВМЗ «Рошен» на новий термін повно-
важень, починаючи з 28 березня 2018 р. Інші посади, які особа обіймала 
протягом останніх п’яти років: керівник проекту ДП «КК «Рошен», керівник 
вiддiлу розвитку виробництва (МПП) ДП «КК «Рошен», директор ТОВ «Ві-
нницький молочноконсервний комбінат «Рошен», директор ПАТ «ВМЗ 
«РОШЕН», директор ПрАТ «ВМЗ «Рошен». Особа акціями Емітента не во-
лодіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має.

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

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

директор Приватного акціонерного товариства «вінницький мо-
лочний завод «Рошен»

_______________ Рощупкін дмитро володимирович
                               / підпис МП /

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій  
з нерухомістю) емітента

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 
«РЕКОНСТРУКЦIЯ»

2. Код за ЄДРПОУ 21604436
3. Місцезнаходження 03051 м.Київ вул.Ернста, 3-Б
4. Міжміський код, телефон та 
факс 

044, 249-04-59 249-07-11

5. Електронна поштова адреса 15@comreg.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації 

http://reconstruction.informs.net.ua/

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

2. текст повідомлення
Річними загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися 

27.03.2018 р. (Протокол від 27.03.2018 р.) прийнято рішення про по-
переднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть 
вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати про-
ведення зборів. Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн.): 3000. 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності (тис. грн.): 8191,9. Співвідношення граничної сукупності вартості 
правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності (у відсотках): 36,6215%. Характер правочинів: 
правочини, що не суперечать законодавству, відповідають предмету 
дяльності Товариства, передбаченого Статутом Товариства (надання 
в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, 
інша допоміжна діяльність у сфері транспорту, технічне обслуговуван-
ня та ремонт автотранспортних засобів тощо). Загальна кількість голо-
суючих акцій: 16805. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для 
участі у загальних зборах: 14155 шт. Кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «за» та «проти» прийняття рішення: «за» - 14155 акцій, 
«проти» - 0 акцій.

3. Підпис. 3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність 
інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе від-
повідальність згідно з законодавством. 3.2. Найменування посади. 
генеральний директор гюнер ерсан.

ПовІдомлеННя
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента 

i. Загальні відомості
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО «ЕРА»
Код за ЄДРПОУ: 13711145
Місцезнаходження: 08704, Київська обл., м. Обухiв, вул. Кашта-

нова, буд. 72
Міжміський код, телефон та факс: (04572) 6-66-37
Електронна поштова адреса: 281178@emitent.net.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://13711145.infosite.com.ua/
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
ii. текст повідомлення

Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЕРА» (Про-
токол №1/2018 від 26.03.2018 р.) (надалі – Товариство) відбулися 
наступні зміни складу посадових осіб емітента:

Припинено повноваження. Ревізор – Онищенко Віталій Олексі-
йович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не 

надано) з 26.03.2018 р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на 
підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2018 від 
26.03.2018 р.). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. 
Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. 
Перебував на посаді з 11.04.2017 р. по 26.03.2018р.

обрано. Ревізор – Онищенко Віталій Олексійович (згоду на роз-
криття паспортних даних фізичною особою не надано) з 26.03.2018 р. 
у зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рішення за-
гальних зборів акціонерів (Протокол №1/2018 від 26.03.2018 р.). 
Строк, на який призначено особу – 3 роки. Часткою в статутному 
капіталі емітента не володіє. Відсутня непогашена судимість за ко-
рисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа про-
тягом останніх п'яти років: ТОВ «ЄВРОКАПІТАЛБУД» - начальник 
проектно-кошторисної групи, ТОВ «ХРЕЩАТИКНОВОБУД» - началь-
ник проектно-кошторисної групи. 

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством.

директор  Назаренко Руслан володимирович
27.03.2018р.

ПРиватНе аКЦiоНеРНе товаРиСтво «РеКоНСтРУКЦiя»

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «еРа»
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 (Код за єдРПоУ: 05489193, місцезнаходження: Україна, 08628, 
Київська обл., васильківський р-н, с. Безп'ятне, вул. васильківська 
буд. 76) /далі – «Товариство»/ повідомляє, що річні Загальні Збори акці-
онерів Товариства /далі – «Загальні Збори»/ відбудуться «29» квітня 
2018 року, початок о 10 30 годині за адресою: Україна, 08628, Київ-
ська обл., васильківський р-н, с. Безп'ятне, вул. васильківська 
буд. 76, актова зала товариства.

Проект порядку денного:
1. Обрання Лічильної комісії Загальних Зборів; 2. Обрання Голови та 

Секретаря Загальних Зборів; 3. Затвердження регламенту роботи та по-
рядку голосування на Загальних Зборах; 4. Звіт Генерального директо-
ра про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 
2017 році; 5. Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства 
у 2017 році; 6. Звіт та висновки Ревізора за результатами фінансово-
господарської діяльності Товариства у 2017 році; 7. Затвердження річ-
ного звіту за результатами фінансово-господарської діяльності Товари-
ства у 2017 році; 8. Затвердження порядку покриття збитків за 
результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 
2017 році з урахуванням вимог, передбачених законодавством України; 
9. Про створення зі складу акціонерів Товариства комісії для вирішення 
питання, викладеного в колективному зверненні працівників ПрАТ «Ва-
сильківська сільгоспхімія» до Застугнянської сільської ради Василь-
ківського району Київської області від 12.02.2018 р., № 67/02–11; 
10.  Внесення і затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, 
пов'язаних з приведенням його у відповідність до Закону України «Про 
акціонерні товариства», шляхом викладення Статуту Товариства в новій 
редакції.

основні показники фінансово-господарської діяльності товари-
ства (тис. грн.) /2017/2016 рр./:

Усього активів: 165/201; Основні засоби (за залишковою вартістю): 
150/155; Запаси: 0/0; Сумарна дебіторська заборгованість: 15/13; Гроші 
та їх еквіваленти: 0/29; Непокритий збиток: (1204)/(690); Власний капі-
тал: (441)/73; Зареєстрований статутний капітал: 162/162; Довгострокові 
зобов'язання і забезпечення: 0/0; Поточні зобов'язання і забезпечення: 
606/128; Чистий фінансовий результат: збиток: (514)/(23); Середньоріч-
на кількість акцій (шт.): 646016/646016; Чистий збиток на одну просту 
акцію (грн.): (0,8)/(0,04). Дата складення переліку акціонерів, які мають 
право на участь у Загальних Зборах – «24» квітня 2018 року. Реєстра-
ція учасників Загальних Зборів відбудеться з 10.00 до 10.20 години у 
день та за місцем проведення Загальних Зборів. Станом на дату скла-
дання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення 
Загальних Зборів загальна кількість простих іменних акцій Товариства 
становить 406018 (Чотириста шість тисяч вісімнадцять) штук, голосую-
чих акцій – 330153 (Триста тридцять тисяч сто п’ятдесят три) штуки. Для 
реєстрації та участі у Загальних Зборах акціонери повинні мати при собі 
документ, що посвідчує особу (паспорт), уповноважені особи акціоне-

рів  – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність від акціоне-
ра Товариства, оформлену відповідно до чинного законодавства Украї-
ни. Порядок участі та голосування на Загальних Зборах представників 
акціонерів за довіреністю встановлено ст. 39 Закону України «Про акціо-
нерні товариства», Статутом та внутрішніми нормативними документа-
ми Товариства.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 38 Закону 
України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користу-
ватися після отримання повідомлення про проведення Загальних 
Зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використо-
вуватися: Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, 
включених до проекту порядку денного Загальних Зборів, а також щодо 
нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може 
перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції акціоне-
рів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Збо-
рів, та/або щодо проектів рішень з зазначених питань будуть приймати-
ся не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних 
Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж 
за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних Зборів, за адресою: Украї-
на, 08628, Київська обл., Васильківський р-н, с. Безп'ятне, вул. Василь-
ківська буд. 76. Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до про-
екту порядку денного Загальних Зборів, та/або щодо проектів рішень з 
зазначених питань мають бути оформлені згідно вимог ст. 38 Закону 
України «Про акціонерні товариства» та містити повний об’єм інформа-
ції, передбаченої змістом такої пропозиції.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 36 Закону 
України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користу-
ватися після отримання повідомлення про проведення Загальних 
Зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використо-
вуватися: Акціонери (уповноважені особи акціонерів), можуть ознайо-
митись з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного Загальних Зборів за адресою: Україна, 
08628, Київська обл., Васильківський р-н, с. Безп'ятне, вул. Васильків-
ська буд. 76, в приміщені бухгалтерії на 2-му поверсі адміністративної 
будівлі Товариства до дати проведення річних Загальних Зборів акціо-
нерів Товариства – у робочі дні з 9.30 до 12.00 години, а у день прове-
дення річних Загальних Зборів акціонерів Товариства – за місцем їх про-
ведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
матеріалами та документами – Голова Наглядової ради Товариства Ша-
ран Алла Петрівна. Телефони для довідок: (063) 526-53-03, (050) 871-
22-20. З інформацією щодо проектів рішень з кожного питання, включе-
ного до проекту порядку денного Загальних Зборів та інформацією, що 
підлягає оприлюдненню згідно ч. 4, ст. 35 Закону України «Про акціонер-
ні товариства», можна ознайомитися на власному веб-сайті Товариства 
за адресою: http://www.vassilhim.mbk.biz.ua/.

Наглядова рада Прат «ваСильКІвСьКа СІльгоСПхІмІя»

ПРиватНе аКЦiоНеРНе товаРиСтво «ваСильКІвСьКа СІльгоСПхІмІя»

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«миРгоРодСьКий Завод ПРодтоваРІв 

«КалиНКа»»
 (місцезнаходження: 37601, Полтавська обл., місто Миргород, ВУЛИЦЯ 

БАГАЧАНСЬКА, будинок 2, код в ЄДРПОУ 00377041) (далі – Товариство) 
повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів това-
риства 30 квітня 2018р. об 12.00 годині за адресою: 37601, Полтав-
ська обл., місто Миргород, ВУЛИЦЯ БАГАЧАНСЬКА, будинок 2, кабінет ди-
ректора №1. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах 
відбудеться з 11.00 до 11.55 у день та за місцем проведення загальних 
зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах – 24.04.2018р.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного: 1.Обрання 
лічильної комісії. 2. Обрання Голови та Секретаря зборів. 3. Прийняття рі-
шень з питань порядку проведення загальних зборів. 4. Звіт директора про 
результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Звіт 
наглядової ради за 2017 рік. Звіт Ревізійної комісії (ревізора) за 2017 рік. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора, звіту наглядової 
ради, звіту ревізора. Затвердження висновків ревізора за 2017 рік. 5. Затвер-
дження річного звіту Товариства за 2017 рік. 6. Розподіл прибутку і збитків 
товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. 7.За-
твердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.

адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 
Закону України «Про акціонерні товариства»: http://kalinka.emitent.org.ua/.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання 

повідомлення про проведення чергових річних загальних зборів до дати 
проведення чергових річних загальних зборів акціонери можуть ознайоми-
тись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного загальних зборів за адресою: 37601, Полтавська обл., місто Мир-
город, ВУЛИЦЯ БАГАЧАНСЬКА, будинок 2, кабінет директора №1, у робочі 
дні з 10:00 до 16:00, а в день проведення чергових річних загальних збо-
рів  – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор 
Товариства Гринюк Денис Олегович.

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

Найменування показника Період
Звітний 
(2017р.)

Попередній 
(2016р.)

Усього активів 6858 7131
Основні засоби (за залишковою вартістю) 4899 5718
Запаси 788 282
Сумарна дебіторська заборгованість 999 378
Гроші та їх еквіваленти 15 3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -5780 -3086
Власний капітал -4218 -1524
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 1327 1327
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 12 187
Поточні зобов’язання і забезпечення 11337 8195
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -2694 -727
Середньорічна кількість акцій (шт.) 19800 19800
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-0,13606 -36,71717
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Додаток 44
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Річна інформація емітента  
цінних паперів

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
i. основні відомості про емітента

1. Повне найменування 
емітента, ідентифікацій-
ний код згідно з Єдиним 
державним реєстром 
юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та 
громадських формувань, 
місцезнаходження, 
міжміський код та 
телефон емітента

Публiчне акцiонерне товариство херсон-
ського обласного пiдприємства фiрма 
«взуття», 01554657, 73034 херсонська 
область Суворовський м. херсон Паровоз-
на, 4, 0552 319594

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

27.03.2018

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

01554657 - Пат хоП «взуття»

4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської 
фірми (П. І. Б. аудитора - 
фізичної особи - підпри-
ємця), якою проведений 
аудит фінансової звітності

аУдитоРСьКо - КоНСалтиНгова ФІРма 
«гРаНтье» у вигляді тов21026423, 
21026423

5. Інформація про загальні 
збори (розділ заповнюєть-
ся у випадку, якщо 
емітент - акціонерне 
товариство)

20.03.2017 року
кворум 99,646%
1. Про обрання членiв лiчильної комiсiї 
товариства та прийняття рiшення про 
припинення їх повноважень.
2. обрання голови та секретаря загальних 
зборiв акцiонерiв товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) 
проведення Загальних зборiв товариства.
4. Звiт виконавчого органа (директора) 
товариства про пiдсумки фiнансово-
господарської дiяльностi товариства за 
2016 рiк.
5. Звiт Наглядової ради товариства про 
пiдсумки дiяльностi товариства за 
2016 рiк.
6. Звiт та затвердження висновкiв 
ревiзiйної комiсiї товариства за 2016 рiк.

7. Прийняття рiшення за наслiдками роз-
гляду звiту виконавчого органу (директо-
ра), звiту Наглядової ради, звiту Ревiзiйної 
комiсiї.
8. Затвердження рiчного звiту товариства 
за 2016 рiк.
9. Розподiл прибутку (збиткiв) товариства 
за 2016 рiк з урахуванням вимог, передба-
чених законом.
10. Змiна типу та найменування товари-
ства.
11. внесення змiн до Статуту товариства.
12. Про внесення змiн до внутрiшнiх 
положень товариства, шляхом викладення 
їх у новiй редакцiї.
13. Про припинення повноважень членiв 
дiючої Наглядової ради товариства.
14. визначення кiлькiсного складу 
Наглядової ради товариства.
15. обрання членiв Наглядової ради 
товариства.
16. Затвердження умов договорiв, що 
укладатимуться з членами Наглядової 
ради товариства, встановлення розмiру їх 
винагороди, обрання особи, яка уповно-
важується на пiдписання договорiв з 
членами Наглядової ради.
17 .Припинення дiяльностi дiючої 
ревiзiйної комiсiї товариства.
18. визначення кiлькiсного складу 
ревiзiйної комiсiї товариства.
19. обрання членiв ревiзiйної комiсiї 
товариства.
20. Затвердження умов договорiв, що 
укладатимуться з членами ревiзiйної 
комiсiї товариства, обрання особи, яка 
уповноважується на пiдписання договорiв 
з членами ревiзiйної комiсiї.
21. Про попереднє схвалення значних 
правочинiв, якi можуть вчинятися 
Пат хоП фiрма взуття протягом року у 
ходi поточної господарської дiяльностi за 
якими Пат хоП фiрма взуттявиступає 
будь-якою iз сторiн.
всi питання порядку денного були 
розглянутi, всi рiшення прийнятi простою 
бiльшiстю голосiв

6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та попередньо-
го років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

ПУБлiЧНе аКЦiоНеРНе товаРиСтво 
хеРСоНСьКого оБлаСНого ПiдПРиємСтва ФiРма «вЗУття»

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

емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ»

2. Код за ЄДРПОУ 33270581
3. Місцезнаходження 93403, мiсто Сєвєродонецьк, вулиця 

Пивоварова, 5
4. Міжміський код, телефон 
та факс

(0645) 71-33-93 (0645) 71-43-99

5. Електронна поштова 
адреса

сenbum@azot.lg.ua

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

http://www.azot.lg.ua/index.
php?page=osobliva_info&lng=ru

7. Вид особливої 
інформації

Відомості про рішення емітента про 
утворення, припинення його філій, 
представництв

ii. текст повідомлення
Наглядовою радою ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» 

23 березня 2018 року (Протокол № 23/03/2018 вiд 23.03.2018 р.) з причин 

оптимiзацiї органiзацiйної структури ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» було прийнято рiшення лiквiдувати (припинити 
дiяльнiсть) відокремленого пiдроздiлу ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» без права юридичної особи - Представництво ПРИ-
ВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» у мiстi Києвi (iдентифiкацiйний код вiдокремленого 
пiдроздiлу юридичної особи 37944935).

Повне найменування представництва – Представництво ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
АЗОТ» у мiстi Києвi.

Мiсцезнаходження - Україна, 01601, мiсто Київ, Печерський район, ву-
лиця Мечникова, будинок 2, поверх 28.

Функцiї, якi виконувало представництво: представницька участь у 
матерiально-технiчному забезпеченi, iнформацiйно-аналiтичному i юри-
дичному супроводi дiяльностi ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
АЗОТ», тощо.

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 Бугайов леонiд Сергiйович
голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 26.03.2018
(дата)

ПРиватНе аКЦiоНеРНе товаРиСтво «СєвєРодоНеЦьКе оБ’єдНаННя аЗот»
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ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«еКСПоІНвеСт» 

повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 30 квіт-
ня 2018 р. за місцезнаходженням товариства: 18029, м. Черкаси, 
вул. оборонна, 16, актова зала. 

Реєстрація акціонерів: 30 квітня 2018 р. з 09-00 год. до 09-25 год. за 
місцем проведення зборів. 

Початок зборів: 30 квітня 2018 р. о 9-30 год.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах – 24.04.2018 р.
ПРоеКт ПоРядКУ деННого:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів. 
3. Затвердження регламенту зборів.
4. Звіт Генерального директора про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2017 р. та визначення основних 
напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.

5. Звіт Ревізора. Затвердження річного звіту та балансу Товариства 
станом на 31.12.2017 р.

6. Затвердження розподілу прибутків (покриття збитків) за 2017 р., та 
затвердження нормативів розподілу прибутків на 2018 рік.

7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
Найменування показника (тис. грн.)

звітний попередній
Усього активів 6059,1 6850,3
Основні засоби 2247,0 2013,6
Довгострокові фінансові інвестиції 896,6 896,6
Запаси 824,0 1344,2
Сумарна дебіторська заборгованість 429,1 945,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 4,1 14,9
Нерозподілений прибуток -5855,4 -5799,2
Власний капітал -3409,5 -3353,3
Статутний капітал 563,2 563,2
Довгострокові зобов’язання 6021,4 7493,2
Поточні зобов’язання 3447,2 2710,4
Чистий прибуток (збиток) -56,2 2,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1600 1600
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) 9 12

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

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денно-
го – em14199258.ab.ck.ua.

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» до 
дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитися з до-
кументами пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою: 18029, 
м. Черкаси, вул. Оборонна, 16 в робочі дні з 10.00 год. до 16.00 год. По-
садова особа, яка відповідальна за ознайомлення акціонерів з докумен-
тами – Генеральний директор Калашник М.І. Також за цією адресою акці-
онери Товариства можуть в письмовій формі внести свої пропозиції щодо 
порядку денного зборів не пізніш як за 20 днів до зазначеної вище дати 
скликання зборів.

телефон для довідок: 54-23-63

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«ПолІСеРвІС» 

повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 30 квітня 
2018 року за місцезнаходженням Товариства: м. Черкаси, пров. Русько-
полянський, 4, актова зала.

Реєстрація акціонерів: 30 квітня 2018 р. з 13-00 год. до 13-45 год. 
Початок зборів: 30 квітня 2018 р. о 14-00 год.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах – 24.04.2018 р.
ПРоеКт ПоРядКУ деННого:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів. 
3. Затвердження регламенту зборів.
4. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності 

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

5. Звіт наглядової ради про роботу за 2017 р. та його затвердження.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 

31.12.2017 р. 
7. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 

2017 р.
 Найменування показника (тис. грн.) Період

звітний попередній
Усього активів 181,3 177,5
Основні засоби 7,1 10,1
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 16 16
Сумарна дебіторська заборгованість 121,6 111
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,6 2
Нерозподілений прибуток 9 8
Власний капітал 158 158
Статутний капітал 150 150
Довгострокові зобов’язання 2,5 1
Поточні зобов’язання 15 18
Чистий прибуток (збиток) 5 3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 601160 601160
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)

3 3

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

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денно-
го – em21360659.ab.ck.ua

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» до дня 
скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитися з доку-
ментами пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою: 18000, 
м. Черкаси, пров. Руськополянський, 4, приймальна ПрАТ, в робочі дні з 
8-00 до 12-00 години. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акці-
онерів з документами – директор Лобода Ю.М. Також за цією адресою 
акціонери Товариства можуть в письмовій формі внести свої пропозиції 
щодо порядку денного зборів не пізніш як за 20 днів до зазначеної вище 
дати скликання зборів. 

Повідомлення про виникнення особливої інформаціi емітента
Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента- ПРиватНе 

аКЦiоНеРНе товаРиСтво виРоБНиЧо- 
КомеРЦiйНа ФiРма «хеРСоНвиНПРом». 2. Код за 
ЄДРПОУ- 31881330. 3. Місцезнаходження- 73035, м. Херсон, пров. Янтар-
ний, 1. 4. Міжміський код, телефон та факс- +380961390296, (05667) 60475. 
5.  Електронна поштова адреса- orrz.jurist@ukr.net. 6. Адреса сторінки в мере-
жі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інфор-
мації- http://hersonvinprom.pat.ua/. 7. Вид особливої інформації- Відомості про 
набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з 
урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам: конт-
рольного пакета у розмірі 50 і більше відсотків простих акцій акціонерного 
товариства; значного контрольного пакета у розмірі 75 і більше відсотків про-
стих акцій публічного акціонерного товариства; домінуючого контрольного 
пакета у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства.

текст повідомлення. 26.03.2018 року Товариством отримано вiд осо-
би, яка здiйснює облiк прав власностi на акцiї емiтента у Депозитарнiй 
ситемi України, реєстр власникiв iменних цiнних паперiв, складений станом 

на 14.03.2018р. Вiдповiдно до отриманой iнформацiї, вiдбулися змiни 
власникiв акцiй, яким належать10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а 
саме вiдомостi про набуття прямо або опосередковано особою (особами, 
що дiють спiльно) з урахуванням кiлькостi акцiй, якi належать їй та її 
афiлiйованим особам, контрольного пакета акцiй у розмiрi 50 i бiльше 
вiдсоткiв простих акцiй акцiонерного товариства. Так розмiр пакету акцiй 
Дубiни Сергiя Iвановича, код IПН 2272807837, збiльшився на 11667 штук 
простих іменних акцiй товариства ( з 35000 акцiй до 46667 акцiй) та склав 
46667 акцiй. Розмiр частки акцiонера до змiни пакета акцiй в загальнiй 
кiлькостi акцiй (у вiдсотках до статутного капіталу) - 37.49932 % та в 
загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй (у вiдсотках ) - 40.00411 %. Розмiр 
частки акцiонера пiсля змiни пакета акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй (у 
вiдсотках до статутного капiталу) - 50.000% та в загальнiй кiлькостi голо-
суючих акцiй (у вiдсотках) - 53.3392%.

Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-
ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. Найменування посади- голова правління Іса-
ков володимир Іванович.

26.03.2018
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ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «виРоБНиЧе 
оБ’єдНаННя «доНБаСеКСКаваЦІя» (місцезнаходження 84320, До-
нецька обл., місто Краматорськ, ВУЛИЦЯ ХАБАРОВСЬКА, будинок 2) 
код за єдРПоУ 01241384

відомості про зміну складу посадових осіб емітента: 
Згідно рішення загальних зборів акціонерів протокол № 1 від 

26.03.2018р.:
- достроково припинено повноваження Голови правління - Генераль-

ного директора, у зв’язку з внесенням змін до статуту, Красовського 
Сергiя Гарiйовича, паспорт ВА № 934774 виданий Краматорським МВ 
УМВС України в Донецькiй областi 28.08.1997р. Перебував на посаді з 
25.04.2016р. Посадовій особі належать 498 привілейованих іменних ак-
цій, що складає 1,303597% статутного капіталу. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має.

- достроково припинено повноваження члена правління, у зв’язку з 
внесенням змін до статуту, Красовського Дмитра Сергійовича, паспорт 
ВС № 613335 виданий Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй 
областi 28.12.2000р. Перебував на посаді з 25.04.2016р. Посадовій осо-
бі належать 1000 простих іменних акцій, що складає 2,617664% статут-
ного капіталу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має.

- достроково припинено повноваження члена правління, у зв’язку з 
внесенням змін до статуту, Ектової Людмили Володимирiвни, паспорт 
ВЕ № 934461 виданий Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй 
областi 18.07.1997р. Перебувала на посаді з 25.04.2016р. Посадовій 
особі належать 500 простих іменних акцій, що складає 1,308832% ста-
тутного капіталу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має.

- припинено повноваження ревізора, у зв’язку з закінченням строку 
дії повноважень, Грицай Володимира Iвановича, паспорт ВА № 809977 
виданий Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй областi 
18.07.1997р. Перебував на посаді з 28.03.2013р. Посадовій особі нале-
жать 263 простих іменних акцій, що складає 0,688446% статутного капі-
талу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- обрано на наступний термін Голову правління Красовського Сергiя 
Гарiйовича, паспорт ВА № 934774 виданий Краматорським МВ УМВС 
України в Донецькiй областi 28.08.1997р. Термін повноважень – 5 років. 
Протягом останніх 5 років займав посаду Голови правління-Генерального 
директора ПрАТ «ВО «ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ». Посадовій особі нале-
жать 498 привілейованих іменних акцій, що складає 1,303597% статут-
ного капіталу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має.

- обрано на наступний термін члена правління Красовського Дмитра 
Сергійовича, паспорт ВС № 613335 виданий Краматорським МВ УМВС 
України в Донецькiй областi 28.12.2000р. Термін повноважень – 5 років. По-
сади протягом останніх 5 років: ЗАТ «ВО»ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ», началь-
ник виробничої дільниці; ПрАТ «ВО «ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ» , заступник 
генерального директора з перспективного розвитку. Посадовій особі нале-
жать 1000 простих іменних акцій, що складає 2,617664% статутного капіта-
лу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- обрано на наступний термін члена правління Ектову Людмилу 
Володимирiвну, паспорт ВЕ № 934461 виданий Краматорським МВ 
УМВС України в Донецькiй областi 18.07.1997р. Термін повноважень – 
5 років. Протягом останніх 5 років займала посаду - головного бухгалте-
ра ПрАТ «ВО «ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ». Посадовій особі належать 500 
простих іменних акцій, що складає 1,308832% статутного капіталу. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- обрано на наступний термін ревізора Грицай Володимира Iвановича, 
паспорт ВА № 809977 виданий Краматорським МВ УМВС України в 
Донецькiй областi 18.07.1997р. Термін повноважень – 5 років. Протягом 
останніх 5 років займав посаду інженера-технолога ПрАТ «ВО «Донбас-
екскавація». Посадовій особі належать 263 простих іменних акцій, що 
складає 0,688446% статутного капіталу. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься в повідомленні та визнає, що несе відповідальність згідно з 
законодавством.

голова правління  С.г.Красовський
27.03.2018р.

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«виРоБНиЧе оБ’єдНаННя «доНБаСеКСКаваЦІя»

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

нерухомістю) емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЛИТЕР»

2. Код за ЄДРПОУ 24720880
3. Місцезнаходження 03150, м. Київ, вулиця Антонови-

ча, будинок 102 А
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 502-10-19 (044) 206-21-51
5. Електронна поштова адреса ganin@leater.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://industrial-systems.com.ua/
ru/company.htm

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

ii. текст повідомлення
Згiдно з рiшенням Чергових загальних зборiввiд 22.03.2018р. у зв'язку 

iз закiнченням строку дiї повноважень 21.04.2018 року переобраний з 
22.04.2018 року термiном на 1 рiк до член наглядової ради Бойко Юрiй 
Володимирович, термiн перебування на посадi 1 рiк, розмiр пакета 
акцiй  - 60%, iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв - 
ПрАТ «ЛИТЕР», президент, член наглядової ради. Посадова особа 
непогашеноїсудимостi за корисливi та посадовiзлочини не 
має,незалежним директором не виступає, та не надалазгоду на роз-
криттяпаспортнихданих.

Згiдно з рiшенням Чергових загальних зборiв вiд 22.03.2018р. у 
зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень 21.04.2018 року переоб-
раний з 22.04.2018р. термiном на 1 рiк член наглядової ради Кiрмасов 
Валерiй Iгорович, термiн перебування на посадi 1 рiк, розмiр пакета 
акцiй - 40%, iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв - 
ПрАТ «ЛИТЕР», вiце-президент, член наглядової ради. Посадова особа 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має,незалежним директором не призначена, та не надалазгоду на роз-
криття паспортних даних.

Згiдно з рiшенням Черговихзагальних зборiв вiд 22.03.2018р. у зв'язку 
iз закiнченням строку дiїповноважень 21.04.2018р. переобрана з 
22.04.2018р. термiном на 1 рiк член ревiзiйної комiсiї Панасевич 
Магдалiна Георгiївна, термiн перебування на посадi 1 рiк, пакетом акцiй 
не володiє, iншi посади, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв - 
ПрАТ «ЛИТЕР», заступник головного бухгалтера, член ревiзiйної комiсiї. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має,незалежним директором не призначена, та не надалазгоду 
на розкриття паспортних даних.

Згiдно з рiшенням Чергових загальних зборiв вiд 22.03.2018р. у 
зв'язку iз закiнченням 21.04.2018р. строку дiї повноважень переобраний 
з 22.04.2018р.термiном на 1 рiк член ревiзiйної комiсiї Ганiн Кирило 
Юрiйович, термiн перебування на посадi 1 рiк, пакетом акцiй не володiє, 
iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв - ПрАТ «ЛИТЕР», 
фiнансовий директор, вiце-президент, член ревiзiйної комiсiї. Посадова 
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має,незалежним директором не призначена, та не надалазгоду на роз-
криття паспортних даних.

Згiдно з рiшенням Чергових загальних зборiв вiд 22.03.2018р. у зв'язку 
iз закiнченням 21.04.2018р. строку дiї повноважень переобрана з 
22.04.2018р. термiном на 1 рiк член ревiзiйної комiсiї Хiмич Iрина Iванiвна, 
термiн перебування на посадi 1 рiк, пакетом акцiй не володiє, iншi поса-
ди, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв - ПрАТ «ЛИТЕР», бухгалтер, 
Член ревiзiйної комiсiї. Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має,незалежним директором не при-
значена, та не надала згоду на розкриття паспортних даних.

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

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

ЖаНдоРов миКола 
в’яЧеСлавовиЧ

генеральний дирек-
тор

(підпис) (ініціали та прізвищекерівника)

М.П. 23.03.2018
(дата)

ПРиватНе аКЦiоНеРНе товаРиСтво «литеР»
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Шановний акціонер!
ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «автотРаНСПоРтНе 
ПІдПРиємСтво «ПолІгРаФКНига» (надалі – «товариство»)

інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів 
(надалі – «Збори»)

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі в Збо-
рах: 30 квітня 2018 року з 11 години 30 хвилин до 11 годин 50 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 30 квітня 2018 року  
о 12-00 годині.

Місце реєстрації акціонерів та проведення Зборів: Україна, м. Київ, 
вул. Академіка Туполєва, 17-ж (приймальня директора).

Місцезнаходження Товариства: Україна, м. Київ, вул. академіка тупо-
лєва, 17-ж.

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

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

1. Про обрання лічильної комісії Зборів.
2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товари-

ства.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про 

результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 

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

Товариства за 2017 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
адреса веб-сайту товариства, на якому розміщена інформація з 

проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного, а також інформацію, зазначену в ч.4 ст.35 Закону Укра-
їни «Про акціонерні товариства» - http://04543571.smida.gov.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до Зборів: кожен акціонер, на-
правивши на адресу Товариства відповідну письмову вимогу, може озна-
йомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Україна, м. Київ, 
вул. Академіка Туполєва, 17-ж, (приймальня директора), кожного робочого 
дня з 09.00 до 12.00 години, а в день проведення загальних зборів - також 
у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів 
з документами Директор Товариства.

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

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведен-
ня Зборів до дати проведення Зборів);

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

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

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку ден-
ного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також 

щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 
днів до дати проведення Зборів);

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 
10 до дати проведення Зборів;

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

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

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

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

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

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

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

Телефони для довідок: 044- 443-03-97.

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

Найменування показника Звітний
2017 р.

Попере-
дній

2016 р.
Усього активів 3225,0 3335,0
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2772,0 3000,0
Запаси 125,0 12,0
Сумарна дебіторська заборгованість 105,0 92,0
Гроші та їх еквіваленти 63,0 84,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (1321) (1900,0)
Власний капітал 1551,0 972,0
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 445,2 445,2
Довгострокові зобов’язання і забезпечення - -
Поточні зобов’язання і забезпечення 1674,0 2363,0
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 579,0 914,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1781196 1781196
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0,33 0,51

Шановні акціонери 
Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до Закону України «Про депози-

тарну систему України» при визначенні кворуму та при голосуванні на 
загальних зборах не враховуються акції акціонерів, які до 24 квітня 2018р. 
(дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах) не уклали з депозитарною установою договір на обслуговування 
рахунку в цінних паперах.

Наглядова Рада

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво  
«автотРаНСПоРтНе ПІдПРиємСтво «ПолІгРаФКНига»

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

емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРиватНе аКЦiоНеРНе 
товаРиСтво «ватУтiНСьКе автотРаНСПоРт-
Не ПiдПРиємСтво - 2362»;

2. Код за ЄДРПОУ: 01350417;
3. Місцезнаходження: 20250, Черкаська обл., м. Ватутiне , 

вул. Транспортна,2;
4. Міжміський код, телефон та факс: (04740) 6 - 24 - 11, (04740) 6 - 24 – 11;
5. Електронна поштова адреса: info@atp2362.pat.ua, atp_2362@ukr.net;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: atp2362.pat.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
ii. текст повідомлення

27.03.2018р. згiдно Наказу по пiдприємству № 3-к вiд 27.03.2018р., в 

зв'язку зi смертю Корчевської Т.I., з 27.03.2018р. звiльнено: Головний бух-
галтер: Корчевська Тамара Iванiвна. Вiд посадової особи не отримано зго-
ди на оприлюдення паспортних даних. Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 0.09349%. Перебувала на посадi з 31.03.2000р. по 
27.03.2018р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має.

Згiдно Наказу по пiдприємству № 3-к вiд 27.03.2018р., вiдповiдно до по-
даної заяви, з 27.03.2018р. призначено: Головний бухгалтер: Бурилова Те-
тяна Василiвна. Посадова особа не надала згоди на оприлюдення пас-
портних даних. Не володiє часткою в статутному капiталi та акцiями 
емiтента. Призначено на невизначений термiн. Попереднi обiйманi посади 
за останнi п’ять рокiв: бухгалтер. Посадова особа емiтента непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

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

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

2. Найменування посади директор яременко iван гаврилович 
27.03.2018
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(Код ЄДРПОУ: 03115364)
Повідомляє про проведення чергових загальних зборів 

акціонерів.
місцезнаходження товариства: 19400, Черкаська область, 

м. Корсунь-Шевченківський, вул. Ювілейна, буд. 15.
дата, час та місце проведення загальних зборів: «30» квітня 

2018 року о 10:00 годині за адресою: 19400, Черкаська область, 
м. Корсунь-Шевченківський, вул. Ювілейна, буд. 15, в адмінбудівлі то-
вариства (актовий зал).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у за-
гальних зборах: реєстрація акціонерів здійснюватиметься «30» квіт-
ня 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 «24» квітня 2018 року.

ПРоеКт ПоРядКУ деННого:
1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її 

повноважень. 
2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціо-

нерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення чергових 

загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ 

АТП 17144», затвердження заходів за результатами його розгляду, 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначен-
ня основних напрямків діяльності на 2018 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ 
АТП 17144» про роботу за 2017 рік, затвердження заходів за результа-
тами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Наглядової ради Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік, порядку роз-
поділу прибутку (або покриття збитків) за 2017 рік. Визначення та роз-
поділ планових показників прибутку на 2018 рік.

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 законо-
давством України;

для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта - дові-
реність на право участі та голосуванні на загальних зборах, оформле-
на згідно з чинним законодавством України.

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства » 
до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайоми-
тись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного, за місцезнаходженням товариства: : 19400, Черкаська 
область, м. Корсунь-Шевченківський, вул. Ювілейна, буд. 15, бухгал-
терія кім. № 4 , у робочі дні з 8:00 години до 16:00 години. а також в 
день проведення зборів – у місці їх проведення з 9:00 год. до 9:50 год. 
Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами є член наглядової ради Аврамченко Валентина Іванівна, 
тел. (04735) 2-30-12.

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість озна-
йомитися 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. 

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 
загальних зборів акціонерного товариства, 

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку ден-
ного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 

Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного това-
риства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найме-
нування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належ-
них йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. 

адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з 
проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного: http://prat-k-sh-atp17144.emitents.net.ua/ua/

телефон для довідок: (04735)-2-30-12.

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво
«КоРСУНь-ШевЧеНКІвСьКе автотРаНСПоРтНе ПІдПРиємСтво 17144»

(код єдРПоУ 01374406)
Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів.

місцезнаходження товариства: 19700, Черкаська область, місто Зо-
лотоноша, вул. Шевченка, буд. 18. 

дата, час та місце проведення чергових загальних зборів: «30» квіт-
ня 2018 року о 10 годині 00 хвилин в приміщенні клубу Товариства за адре-
сою: 19700, Черкаська обл., місто Золотоноша, вул. Шевченка, буд. 18.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у черго-
вих загальних зборах: реєстрація акціонерів здійснюватиметься «30» 
квітня 2018 року з 09:00 до 09:45 години за місцем проведення зборів.

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
чергових загальних зборах: на 24:00 годину «24» 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 акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення чергових за-

гальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «ЗМЗ», затвердження заходів за ре-

зультатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ЗМЗ» про роботу за 2017 рік, 
затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік, порядку розподі-
лу прибутку (або покриття збитків) за 2017 рік. Визначення та розподіл пла-
нових показників прибутку на 2018 рік.

7. Відкликання Голови та членів Наглядової ради.
8. Обрання Голови та членів Наглядової ради.
9. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів вартістю 

більше як 25 відсотків вартості активів товариства за даними останньої річ-
ної фінансової звітності, які можуть вчинятися директором товариства про-
тягом одного року з дня прийняття такого рішення.

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 свідчить 
про повноваження посадової особи брати участь у загальних зборах (ори-
гінал, 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 докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за міс-
цезнаходженням товариства: у робочі дні з10-00 години до 16-00 години., а 
також в день проведення зборів – у місці їх проведення з 09:00 год. до 
09:45 год. 19700, Черкаська область, місто Золотоноша, вул. Шевченка, 
буд. 18, 2-й поверх, кабінет Директора.

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами є Директор Лимар Станіслав В`ячеславович тел.: (04737)-5-20-82; 
5-23-06.

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомити-
ся 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 місти-
ти інформацію про те чи є запропонований кандидат представником акціо-
нера (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 проекту 
рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, 
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://zolmash.emitents.net.ua/ua/.

телефон для довідок: (04737)-5-20-82; 5-23-06.

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «ЗолотоНІСьКий маШиНоБУдІвНий Завод»
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ПовІдомлеННя
про проведення Річних Загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
«ТАС» (надалі – «Товариство»), код ЄДРПОУ: 30929821, місцезнаходжен-
ня: м. Київ, проспект Перемоги, 65, повідомляє про проведення Річних За-
гальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори»).

Загальні збори відбудуться 30 квітня 2018 року об 11:00 год. за адре-
сою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16, 6-й поверх, кімн. 2.

Реєстрація акціонерів та довірених осіб акціонерів для участі у Загальних 
зборах буде проходити з 10 години 30 хвилин до 10 годин 50 хвилин у день 
проведення Загальних зборів за адресою проведення Загальних зборів. 

При здійснені процедури реєстрації учасників Загальних зборів кожний 
акціонер повинен при собі мати документи, що посвідчують особу. Для до-
віреної особи (представника) акціонера необхідно, додатково до вказано-
го, мати довіреність на право представляти акціонера на Загальних збо-
рах, або інший, оформлений відповідно до діючого законодавства 
документ, що посвідчує його повноваження.

Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах: 24.04.2018 року станом на 24.00 годину.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних 
зборів, підготовлені Наглядовою радою:

1. Про обрання Лічильної комісії.
Проект рішення по даному питанню Проекту порядку денного: «Обрати 

Лічильну комісію, яка буде діяти виключно на даних Загальних зборах і 
повноваження якої припиняться із закінченням даних Загальних зборів, у 
складі: - Голова Лічильної комісії – Лобанов Сергій Павлович; - Член Лі-
чильної комісії – Панченко Ярослав Михайлович.».

2. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
Проект рішення по даному питанню Проекту порядку денного: «Затвер-

дити наступний регламент Загальних зборів акціонерів: - для доповідей з 
питань порядку денного – до 15 хвилин; - для виступів в дебатах - до 
5-ти хвилин; - відповіді на питання - до 10 хвилин. Кількість виступів в де-
батах не обмежується. Перерва в Зборах може оголошуватись на період 
підрахунку голосів при голосуванні. Голосування по всім питанням порядку 
денного провести простим голосуванням із застосуванням бюлетенів, 
форма яких затверджена рішенням Наглядової ради Товариства».

3. Про затвердження річного звіту Товариства.
Проект рішення по даному питанню Проекту порядку денного: «Затвер-

дити Річний звіт Товариства за 2017 рік».
4. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
Проект рішення по даному питанню Проекту порядку денного: «За ре-

зультатами фінансово-господарської діяльності за 2017 рік затвердити 
суму нерозподіленого прибутку Товариства у розмірі 47 071 000,00 гри-
вень. Зазначений прибуток розподілити наступним чином: - 5% від суми 
нерозподіленого прибутку Товариства у розмірі 2 353 550,00 гривень від-
рахувати на формування Резервного фонду Товариства; - суму нерозподі-
леного прибутку Товариства у розмірі 44 717 450,00 грн. направити на ви-
плату дивідендів.»

5. Про затвердження розміру річних дивідендів та їх виплату.
Проект рішення по даному питанню Проекту порядку денного: «1. Здій-

снити виплату дивідендів за 2017 рік у розмірі 44 717 450,00 гривень (за-
гальна сума щодо всіх простих іменних акцій Товариства, звіт про резуль-
тати розміщення яких зареєстровано у встановленому законом порядку), 
що, відповідно, складає 2617,81 гривень із розрахунку на одну просту імен-
ну акцію Товариства. Встановити, що строк на виплату дивідендів складає 
6 місяців з дати прийняття даного рішення.

Спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам. У разі повер-
нення суми виплачених безпосередньо акціонеру дивідендів з будь-яких 
причин на рахунки Товариства, вказані дивіденди виплачуються відповід-
ному акціонеру через депозитарну систему згідно чинного законодавства 
України. Дивіденди виплачуються трьома частинами в таких обсягах та ча-
сових межах:

- Перша частина у розмірі 15 789 530,00 гривень виплачується у строк 
з дати складання Переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 
(надалі за текстом «Перелік осіб») по 20.06.2018 року;

- Друга частина у розмірі 15 789 530,00 гривень виплачується у строк з 
21.06.2018 року по 31.07.2018 року;

- Третя частина у розмірі 13 138 390,00 гривень виплачується у строк з 
01.08.2018 року по 30.10.2018 року.

Встановити, що кожна зазначена частина дивідендів виплачується одно-
часно всім особам, які мають право на отримання дивідендів, пропорційно.

2. Наглядовій раді Товариства: - встановити дату складання Переліку 
осіб; - прийняти інші, передбачені чинним законодавством, рішення, необ-
хідні для виплати дивідендів;

3. Правлінню Товариства забезпечити та здійснити заходи для виконан-
ня даного рішення.».

6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради Товариства.

Проект рішення по даному питанню Проекту порядку денного: «За на-
слідками розгляду затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 
2017 рік».

7. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комі-
сії Товариства.

Проект рішення по даному питанню Проекту порядку денного: «За на-
слідками розгляду затвердити Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 
2017 рік».

8. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Това-
риства.

Проект рішення по даному питанню Проекту порядку денного: «За на-
слідками розгляду затвердити Звіт Правління Товариства за 2017 рік».

9. Про збільшення розмірів страхових сум та розмірів страхових виплат 
на суми (бонуси), за результатами отриманого інвестиційного доходу від 
розміщення коштів резервів із страхування життя у 2017 році.

Проект рішення по даному питанню Проекту порядку денного: 
«Збільшити розмір страхових сум та розмір страхових виплат за дого-
ворами страхування життя на суми (бонуси) за результатами отрима-
ного у 2017 році інвестиційного доходу від розміщення коштів резервів 
із страхування життя. Затвердити величину загального інвестиційного 
доходу від розміщення коштів резервів із страхування життя, отрима-
ного у 2017 році, виходячи із валют страхування за всіма програмами 
страхування окрім програм «ТАС-Інвест» та «ТАС-Інвест валютний», у 
розмірі:

а) для нередукованих договорів: 16,6% річних у валюті страхування - 
гривня (з урахуванням гарантованого інвестиційного доходу, передбачено-
го умовами договорів страхування), 4,5% річних у валюті страхування – до-
лар США (з урахуванням гарантованого інвестиційного доходу, 
передбаченого умовами договорів страхування), 4% річних у валюті стра-
хування - євро (з урахуванням гарантованого інвестиційного доходу, пе-
редбаченого умовами договорів страхування);

б) для редукованих договорів: 14% річних у валюті страхування - гривня 
(з урахуванням гарантованого інвестиційного доходу, передбаченого умо-
вами договорів страхування), 4% річних у валюті страхування – долар 
США (з урахуванням гарантованого інвестиційного доходу, передбаченого 
умовами договорів страхування), 4% річних у валюті страхування - євро (з 
урахуванням гарантованого інвестиційного доходу, передбаченого умова-
ми договорів страхування).».

10. Внесення змін до Статуту Товариства.
Проект рішення по даному питанню Проекту порядку денного: «Внести 

зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту в новій редак-
ції. Голові та Секретарю Загальних зборів підписати нову редакцію Статуту 
Товариства».

11. Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із держав-
ною реєстрацією нової редакції Статуту та здійсненням дій, пов’язаних із 
внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громад-
ських формувань.

Проект рішення по даному питанню Проекту порядку денного: «Надати 
Голові Правління Товариства Власенко Андрію Леонідовичу, з правом пе-
редачі повноважень третім особам, повноваження щодо вчинення всіх не-
обхідних дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту 
та здійсненням дій, пов’язаних із внесенням змін до відомостей про Това-
риство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фі-
зичних осіб-підприємців та громадських формувань.».

12. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення по даному питанню Проекту порядку денного: «Припи-

нити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у наступному 
складі: Голова Ревізійної комісії Товариства - Клєвакiна Наталія Валенти-
нівна; Член Ревізійної комісії Товариства - Нелепа Ганна Павлівна. Визна-
чити 30 квітня 2018 року останнім днем повноважень вищевказаного скла-
ду Ревізійної комісії Товариства.».

13. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Відповідно до  
ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» проект рішення по 
даному питанню Проекту порядку денного не наводиться.

14. Скасування Регламенту Загальних зборів акціонерів Приватного ак-
ціонерного товариства «Страхова компанія «ТАС».

Проект рішення по даному питанню Проекту порядку денного:  
«З 30 квітня 2018 року скасувати Регламент Загальних зборів акціонерів 
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ТАС».».

15. Затвердження Положення «Про Загальні збори акціонерів Приват-
ного акціонерного товариства «Страхова компанія «ТАС»», уповноважен-
ня осіб на підписання Положення.

Проект рішення по даному питанню Проекту порядку денного: «Затвер-
дити Положення «Про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного 
товариства «Страхова компанія «ТАС»», уповноважити Голову Правління 
на підписання даного Положення та встановити, що вказане Положення 
вступає в силу з 01 травня 2018 року.».

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «СтРахова КомПаНІя «таС»
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16. Внесення змін до Положення «Про Наглядову Раду Приватного ак-
ціонерного товариства «Страхова компанія «ТАС»», уповноваження осіб 
на підписання Положення.

Проект рішення по даному питанню Проекту порядку денного: «Внести 
зміни до Положення «Про Наглядову Раду Приватного акціонерного това-
риства «Страхова компанія «ТАС»» шляхом затвердження його в новій 
редакції, уповноважити Голову Правління на підписання вказаного Поло-
ження у новій редакції.».

17. Внесення змін до Положення «Про Ревізійну комісію Приватного ак-
ціонерного товариства «Страхова компанія «ТАС»», уповноваження осіб 
на підписання Положення.

Проект рішення по даному питанню Проекту порядку денного: «Внести 
зміни до Положення «Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного това-
риства «Страхова компанія «ТАС»» шляхом затвердження його в новій 
редакції, уповноважити Голову Правління на підписання вказаного Поло-
ження у новій редакції.».

18. Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних 
правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятися протягом не більш 
як одного року з дати прийняття такого рішення. 

Проект рішення по даному питанню Проекту порядку денного: «Надати 
попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів із заінтер-
есованістю, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної діяльності 
не більше одного року з дати прийняття цього рішення, а саме правочини, 
що стосуються страхування та перестрахування, договорів купівлі-продажу 
цінних паперів операційної, інвестиційної та фінансової діяльності Товари-
ства, зокрема, але не обмежуючись: правочини з цінними паперами (акці-
ями, облігаціями, векселями і т.ін.), кредитні правочини, правочини щодо 
забезпечення виконання кредитних зобов’язань, на суму більше 10% (по 
кожному правочину) вартості активів Товариства за даними останньої річ-
ної фінансової звітності».

Акціонери, під час підготовки до Загальних зборів, можуть ознайомити-
ся з усіма матеріалами, документами та інформацією, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, за місцезна-
ходженням Товариства (м. Київ, проспект Перемоги, 65, корпус «Б»,  
4-й поверх, кімната №468) кожного робочого дня з 09.00 до 18.00 години. 
Додатково, акціонери матимуть змогу ознайомитися з вказаними докумен-
тами у день проведення Загальних зборів за місцем їх проведення. Відпо-
відальний за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з документа-
ми – Голова Правління Товариства Власенко Андрій Леонідович. Тел. для 
довідок (044) 507-07-09

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
www.taslife.com.ua . Також, на вказаному сайті розміщена інформація, за-
значена в ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі 
за текстом – «Закон»).

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 2414392 1632684
Основні засоби (за залишковою вартістю) 56 393 60 831
Запаси 1 635 386
Сумарна дебіторська заборгованість 29 394 14 808
Гроші та їх еквіваленти 426975 253760
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

141 575 71 680

Власний капітал 250 461 132 867
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 93 322 46 306
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 2069 291 1455 938

Поточні зобов'язання і забезпечення 94 640 43 879
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

47 071 26 046

Середньорічна кількість акцій (шт.) 11691 8 476

Порядок участі та голосування на Загальних зборах Товариства за до-
віреністю визначено статтею 39 Закону, яка, серед іншого, вказує, що:

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, вида-
на фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими 
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депо-
зитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних па-
перів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосу-
вання на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом 
або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

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

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону, 
якими вони можуть користуватися після отримання даного Повідомлення 
про проведення Загальних зборів з зазначенням строку, протягом якого 
такі права можуть використовуватися, а саме:

- Кожен акціонер, від дати надіслання Повідомлення про проведення 
Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів має право на озна-
йомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань По-
рядку денного Загальних зборів, у відповідності до вищенаведеного по-
рядку.

- Право на отримання від Товариства, до початку Загальних зборів, 
письмових відповідей на свої письмові запитання щодо питань, передба-
чених ч. 4 ст. 36 Закону.

- Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до Проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо 
нових кандидатів до складу органів Товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення За-
гальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товари-
ства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Вка-
зані пропозиції повинні містити інформацію та відповідати вимогам, що 
встановлені ст. 38 Закону та Статутом Товариства.

Загальна кількість акцій, емітованих Товариством, станом на дату скла-
дання Переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення за-
гальних зборів – 17082 штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій, емітованих Товариством, станом 
на дату складання Переліку осіб, яким надсилається повідомлення про 
проведення загальних зборів – 17082 штук простих іменних акцій.

Дата складання Переліку осіб, яким надсилається повідомлення про 
проведення загальних зборів – 19 березня 2018 року.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) 
для його участі у Загальних зборах:

- документ, що посвідчує особу (паспорт, військовий квиток, посвідчен-
ня водія тощо);

- документ, який підтверджує повноваження особи на представництво 
інтересів акціонера Товариства (довіреність, рішення органу юридичної 
особи про призначення тощо) – у разі здійснення прав та повноважень ак-
ціонера на Загальних зборах його представником.

Наглядова рада

(ідентифікаційний код 32594015) (надалі Товариство) повідомляє про 
проведення чергових Загальних зборів акціонерів (надалі Збори), які від-
будуться 30 квітня 2018 року об 11.00 годині за адресою: місто Київ, 
вул. Новозабарська, 2/6, оф. 502. Реєстрація акціонерів Товариства 
здійснюється з 10.00 до 10.45 за місцем проведення Зборів. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах - 24 квітня 2018 року.

ПРоеКт ПоРядКУ деННого:
1. Обрання членів лічильної комісії.
Проект рішення:
Обрати лічильну комісію у складі: Юхимчук Марина Володимирівна, 

Білоус Анна Миколаївна. Головою лічильної комісії обрати Білоус Анну 
Миколаївну.

2. Прийняття рішення з питань проведення Загальних зборів акціоне-
рів.

Проект рішення:
Затвердити наступний регламент розгляду питань порядку денного: 

Доповідь по кожному питанню порядку денного до 10 хвилин. Для ви-
ступів при обговоренні до 5 хвилин. Голосування з усіх питань порядку 
денного здійснюється з використанням бюлетенів. 

3. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:
Прийняти до відома звіт ДиректораТовариства про результати 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.
Проект рішення:
Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
5. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
Проект рішення:
Прийняти до відома Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 

2017 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, 

звіту Директора, звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «еНеРгетиЧНий альяНС»
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Проект рішення:
Затвердити Звіт Директора Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2017 рік, Звіт Наглядової Ради за 
2017 рік та звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства по результатах 
перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Енергетичний 
Альянс» за 2017 рік.

7. Затвердження річного звіту Товариства, висновків Ревізійної комісії, 
результатів діяльності Товариства, річної фінансової та іншої звітності 
Товариства.

Проект рішення:
Затвердити річний звіт Товариства, висновки Ревізійної комісії, ре-

зультати діяльності Товариства, річну фінансову звітність Товариства за 
2017 рік.

8. Затвердження порядку розподілу прибутків та визначення порядку 
покриття збитків Товариства за 2017  рік.

Проект рішення:
Одержаний у 2017 році за результатами фінансово-господарської ді-

яльності Товариства збиток у розмірі 281.8 тис. грн. покрити за рахунок 
нерозподіленого прибутку Товариства минулих років. 

Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонер пред’являє пас-
порт а представник акціонера - паспорт та довіреність. Довіреність для 
участі і голосуванні на Загальних Зборах видана фізичною особою по-
свідчується нотаріусом, іншими особами що вчиняють нотаріальні дії, 
депозитарною установою. Довіреність на представництво інтересів юри-
дичної особи видається органом або посадовою особою уповноваженою 
згідно її статуту. Довіреність може містити завдання щодо голосування, у 
випадку відсутності завдання на голосування представник голосує на 
власний розсуд. Акціонер має право видати довіреність декільком пред-
ставникам. У разі участі у зборах керівника юридичної особи він подає 
витяг з ЄДР, копію Статуту, рішення відповідного органу про надання по-
вноважень на участь у зборах, якщо це передбачено Статутом.

Акціонер має право: ознайомлюватись з документами необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного, звернувшись за адре-
сою: м. Київ, вул. Новозабарська, 2/6, оф. 502. Відповідальною особою 
за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Ди-
ректор Панчук І.А. тел. (044) 501 90 60; направляти письмові запитання 
щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів; вносити 
пропозиції щодо питань проекту порядку денного та кандидатів до скла-

ду органів товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення збо-
рів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 
сім днів до дати проведення зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), 
що сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, під-
лягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загаль-
них зборів.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного розміщена на веб-сайті www.energy-alliance.
com.ua.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про прове-
дення Зборів складеним станом на 22.03.2018р. загальна кількість про-
стих іменних акцій Товариства складає 1648730919 штук, загальна кіль-
кість голосуючих акцій 1648730919 штук. 

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

Найменування показника Період 
звітний 
2017 р.

попередній 
2016 р.

Усього активів 3088.7 3114.9
Основні засоби (за залишковою вартістю) 12.2 12.2
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 3086.5 3112.6
Гроші та їх еквіваленти 1.9 2.0
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

(5817.7) (5535.9)

Власний капітал 9544.3 9322.6
Зареєстрований (пайовий/статутний капітал) 17808,16 17808,16
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 47.9 7.4
Поточні зобов’язання і забезпечення 1.8 8.4
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток) 

(281.8) (79.6)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 1780816134 1780816134
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.) 

(0,0001709) (0,0000482)

Наглядова Рада Прат «енергетичний альянс»

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 
Приватне акціонерне товариство «торговий центр «Софот» 

(далі  – Товариство, код за ЄДРПОУ - 21383123, місцезнаходження: 
18002, м.Черкаси, вул.Благовісна, 213), повідомляє про скликання річних 
загальних зборів акціонерів Товариства. 

дата, час та місце проведення річних загальних зборів: 30 квітня 
2018 року о 14-00 год. за адресою: м.Черкаси, вул.Благовісна, 213, кім-
ната № 1-47 (1-й поверх, зала № 47).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у за-
гальних зборах: реєстрація здійснюватиметься 30 квітня 2018 року  
з 13-00 до 13-45 години за місцем проведення річних загальних зборів 
Товариства.

дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
річних загальних зборах акціонерів: 24 квітня 2018 року (станом на 
24 годину).

Проект порядку денного:
1. обрання лічильної комісії річних загальних зборів, прийняття 

рішення про припинення її повноважень.
2. обрання голови та секретаря річних загальних зборів.
3. Затвердження регламенту і порядку проведення річних загаль-

них зборів.
4. внесення змін та доповнень до Статуту товариства шляхом 

затвердження його в новій редакції
5. внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій ре-

дакції внутрішніх положень товариства.
6. Звіт директора товариства про результати фінансово-

господарської діяльності товариства та дочірнього підприємства 
«гурман» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту.

7. Звіт Наглядової ради за 2017 рік та прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту.

8. Затвердження річних звітів та балансів товариства та дочір-
нього підприємства «гурман» за 2017 рік.

9. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) 
товариства та дочірнього підприємства «гурман» за 2017 рік.

10. Затвердження розміру річних дивідендів за акціями Прат «Со-
фот».

адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рі-
шень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: 
https://vatsofot.jimdo.com.

Для реєстрації участі у річних загальних зборах акціонерів Товари-
ства при собі необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу 
(паспорт); представникам акціонерів – довіреність на право участі і голо-
сування на загальних зборах акціонерів, оформлену згідно чинного за-
конодавства, або інші документи, що посвідчують повноваження пред-
ставника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту 
порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, акціо-
нери та/або їх представники можуть ознайомитись у робочі дні, робо-
чі години (з 10-00 до 17-00) за адресою: м. Черкаси, вул. Благовіс-
на, буд.213, в приміщенні ПрАТ«Софот», кімната №1-93, а в день 
проведення річних загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення. 
Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами, є голова наглядової ради Єгорова Людмила Марківна, тел. 
0472-54-01-02, 050-440-57-77.

Кожний акціонер має право вносити пропозиції до проекту порядку 
денного загальних зборів та проектів рішень з питань, включених до про-
екту порядку денного загальних зборів. Пропозиції щодо включення но-
вих питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні про-
екти рішень з цих питань. 

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати про-
ведення загальних зборів шляхом направлення пропозиції в письмовій 
формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вино-
сить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції 
до проекту питання та/або проекту рішення, за адресою: 18002, м.Черка-
си, вул. Благовісна, будинок 213, ПрАТ «Софот».

До голосування на зборах з питань порядку денного відповідно до 
ст.10 Закону України «Про депозитарну систему України» допускаються 
власники цінних паперів, які на момент початку зборів уклали з депози-
тарною установою договір про обслуговування власного рахунка в цінних 
паперах.

Довідки за телефоном: (0472) 54-01-02.
Наглядова рада Прат «Софот»
директор Прат «Софот»

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «тоРговий ЦеНтР «СоФот»
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ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «КоНо-
тоПСьКий аРматУРНий Завод» (надалі – Товариство), 
код за ЄДРПОУ– 00218331, місцезнаходження – 41600, Сумська обл., 
м. Конотоп, вул.Вирівська, 60 повідомляє, що чергові загальні збори акці-
онерів відбудуться 30 квітня 2018 року о 10.40 год. за адресою: 41600, 
Сумська обл., м.Конотоп, вул.вирівська, 60, конференц-зала №1.

Перелік питань проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 
4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність 

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

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

за наслідками розгляду звіту. 
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами 2017 року.
10. Затвердження значних правочинів, які здійснювались за попередні 

періоди у 2017-2018 роки.
11. Про попереднє схвалення Загальними зборами значних правочи-

нів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної діяльності.
12. Про зміну типу Товариства у відповідності до вимог Закону України 

«Про акціонерні товариства». 
13. Про зміну найменування Товариства.
14. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом затвердження 

нової редакції.
15. Про внесення змін до внутрішніх статутних документів Товариства.
16. Про припинення повноважень та відкликання членів Наглядової 

ради Товариства.
17. Про припинення повноважень та відкликання членів Ревізійної ко-

місії Товариства.
18. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
19. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядо-

вої ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення осо-
би, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.

20. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
21. Про обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.
Реєстрація учасників відбуватиметься 30 квітня 2018 року з 10.00 до 

10.30 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загаль-
них зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – пас-
порт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до ви-
мог чинного законодавства. 

Загальна кількість акцій 39396572 штук, голосуючих - 34789632 згідно 
Переліку.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах 24 квітня 2018 року. З документами, щодо питань поряд-
ку денного та інших питань, що стосуються зборів акціонерів, акціонери та 
уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товари-
ства: 41600, Сумська обл., м.Конотоп, вул.Вирівська, 60, каб. №27 , в ро-
бочі дні (понеділок - п’ятниця) з 08.00 до 16.30 (перерва з 12.00 до 12.30), 
а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення за адре-
сою: 41600, Сумська обл., м.Конотоп, вул.Вирівська, 60, конференц-зала 
№1. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів 
з документами – Генеральний директор Гужва С.В., тел. (05447) 2-32-01.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://www.kaz.com.ua.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 75714 47126
Основні засоби 13481 13380
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 22767 18077
Сумарна дебіторська заборгованість 35717 14365
Грошові кошти та їх еквіваленти 3603 1029
Нерозподілений прибуток 26872 14606
Власний капітал 38219 25953
Статутний капітал 9849 9849
Довгострокові зобов’язання 1713 1615
Поточні зобов’язання 35782 19558
Чистий прибуток (збиток) 12266 3374
Середньорічна кількість акцій (шт.) 39396572 39396572
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 288 291

аКЦІоНеРНе товаРиСтво  
«БаНК аваНгаРд»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

i. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента аКЦІоНеРНе товаРиСтво 

«БаНК аваНгаРд»
2. Код за ЄДРПОУ 38690683
3. Місцезнаходження 04116 м. Київ вул. Шолуденка, б. 3
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 502-23-02 (044) 502-23-03
5. Електронна поштова адреса info@avgd.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації http://www.avgd.ua/pro-
bank/informatsiya-pro-emitenta

7. Вид особливої інформації відомості про зміну типу акціонер-
ного товариства

ii. текст повідомлення 
N 
з/п 

Дата вчинення 
дії

Повне найменування 
акціонерного товариства 

до зміни

Повне найменуван-
ня акціонерного 
товариства після 

зміни
1 27.03.2018 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «БАНК 
АВАНГАРД» 

АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

«БАНК АВАНГАРД» 
Зміст інформації: 
Дата прийняття рішення: 02.03.2018;
Найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв відповід-
не рішення: Загальні збори акціонерів (Протокол № 8 від 02.03.2018);
Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридич-
ну особу, що містяться в ЄДР: 27.03.2018;
Повне найменування акціонерного товариства до зміни: ПУБЛІЧНЕ АК-
ЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АВАНГАРД»;
Повне найменування акціонерного товариства після зміни: АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АВАНГАРД»;
Тип акціонерного товариства після змін: Приватне акціонерне товари-
ство

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 Корчинська С.а.

28.03.2018 (підпис) (ініціали та прізвище 
керівника) 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-

течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРиватНе аКЦiоНеРНе 

товаРиСтво «львiвСьКий лоКомотивоРе-
моНтНий Завод»

2. Код за ЄДРПОУ: 00740599
3. Місцезнаходження: 79018, Львiв, Залiзнична 1а
4. Міжміський код, телефон та факс: 0322378404 
5. Електронна поштова адреса: info@lvivlrz.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.lvivlrz.com
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
ii. текст повідомлення. Обрати Стадницького Олександра Михайло-

вича виконуючим обовязки Члена Правлiння ПрАТ «ЛЛРЗ» строком на 
три мiсяцi з дня оформлення цього рiшення.

iii. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади ярема Роман ярославович
голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.03.2018
(дата)
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Додаток 44
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних 

паперів
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

i. основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, 
ідентифікаційний код згідно з 
Єдиним державним реєстром 
юридичних осіб, фізичних осіб - під-
приємців та громадських форму-
вань, місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента

Фiрма «т.м.м.» - товариство з 
обмеженою вiдповiдальнiстю, 
14073675, 04116 м. Київ 
Шевченкiвський р-н вулиця 
Провiантська, будинок 3, (044) 
569-37-70

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

29.03.2018р.

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

http://14073675.smida.gov.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ 
аудиторської фірми (П. І. Б. 
аудитора - фізичної особи - підпри-
ємця), якою проведений аудит 
фінансової звітності

За звітній період аудиторська 
перевірка фінансової звітності 
ще не проводилась.

5. Інформація про загальні збори 
(розділ заповнюється у випадку, 
якщо емітент - акціонерне 
товариство)

Заповнюють емітенти - акціо-
нерні товариства

6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та попере-
днього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

ФiРма «т.м.м.» - товаРиСтво З оБмеЖеНоЮ вiдПовiдальНiСтЮ

Приватне акціонерне товариство «Вознесенська ПМК», код ЄДРПОУ: 
00911925, місцезнаходження: 56500 Миколаївська область , м. Возне-
сенськ , вул. Київська, буд. 281 (далі – Товариство) повідомляє про про-
ведення чергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться 30 квітня 
2017 року о 12.00 год. за адресою: миколаївська область, м. возне-
сенськ, вул. Київська, буд. 281, кабінет № 5. Початок реєстрації акці-
онерів: 11:00 год.; закінчення реєстрації: 11:45 год. Реєстрація акціоне-
рів для участі у загальних зборах проводитиметься 30.04.2018 р. за 
місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які ма-
ють право участі у зборах: 24.04.2018 р.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного 
голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту 

порядку денного
1. Про обрання лічильної комісії.
Проект рішення з питання №1: «Обрати лічильну комісію у складі: 

Голова лічильної комісії – Трянова А.А. член Лічильної комісії – Ясе-
ницька М.І.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
Проект рішення з питання №2: Обрати головою зборів – Ясеницького 

І.М., секретарем зборів – Загороднюк Л.М.
3. Звіт Директора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за ре-

зультатами розгляду звіту директора Товариства.
Проект рішення з питання №3: Звіт Директора Товариства про робо-

ту та результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2017 рік затвердити взяти до відома.

4. Звіт Наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за результа-
тами розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення з питання № 4: Звіт Наглядової ради Товариства за 
2017 рік взяти до відома

5. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017 рік. Прийняття рішення 
за результатами розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної ко-
місії. 

Проект рішення з питання №5: Звіт Ревізійної комісії про роботу взя-
ти до відома. Затвердити висновки Ревізійної комісії про достовiрнiсть 
рiчного звiту за 2017 рік.

6. Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік.
Проект рішення з питання №6: Затвердити річний звіт Товариства за 

2017 рік. 
7. Про розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог 

законодавства. 
Проект рішення з питання №7: отриманий за результатами діяльнос-

ті Товариства у 2017 році чистий прибуток направити на розвиток 
матеріально-технічної бази Товариства.

Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право озна-
йомиться з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного Загальних зборів, зокрема але не виключно з проектом 
договору про обов’язковий викуп акцій. після отримання повідомлення 
про проведення Загальних зборів. Акціонери мають можливість озна-
йомитись з документами, пов’язаними з порядком денним Зборів у ро-
бочі дні, з 10.00 год. до 12.00 год, за адресою: Миколаївська область, 
м. Вознесенськ, вул. Київська, буд. 281 кабінет №5, а в день проведення 
Зборів – за місцем їх проведення. Посадова особа відповідальна за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами – Волосовський Сергiй 
Володимирович. Довідки за тел. (05134)5-79-54

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе-

них до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товари-
ства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кіль-
кість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. 
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до 
складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення 
загальних зборів. Зазначені пропозиції мають відповідати вимогам, ви-
значеним Законом України «Про акціонерні товариства».

Акціонери мають право надати письмові запитання та отримати 
письмові відповіді щодо питань, включених до проекту порядку денного 
загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати прове-
дення загальних зборів.

Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право ви-
магати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому 
простих акційу випадках та порядку, визначених ст.69 Закону України 
«Про акціонерні товариства».

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі пе-
реліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Для 
участі у Загальних зборах акціонеру (його представнику) необхідно мати 
документ, що ідентифікує особу, який зафіксований у реєстрі (бажано - 
паспорт), представнику(ам) акціонера – також документ, що підтверджує 
повноваження представника на участь у Загальних зборах у відповід-
ності до вимог чинного законодавства України; для керівника акціонера 
- юридичної особи: завірені печаткою юридичної особи витяг зі Статуту 
та документи, що підтверджують його обрання (призначення) на посаду 
керівника, паспорт.

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

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, ви-
дана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадови-
ми особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися 
депозитарною установою у встановленому Національною комісією з 
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 акці-
онерного 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 голосу-
вання 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 акціонерів на свій розсуд.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних 
зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, 
який видав довіреність, замість свого представника

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного, а також інформація, зазначена в частині 4 ст.35 Закону України 
«Про акціонерні товариства»: 00911925.smida.gov.ua

Відповідно до переліку осіб, яким надсилається повідомлення про 
проведення загальних зборів складеного ПАТ «НДУ» станом «20» бе-
резня 2018 року загальна кількість акцій складає 204608 шт , кількість 
голосуючих акцій 204608 шт.

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «воЗНеСеНСьКа ПмК»
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 (далі товариство),
код за ЄДРПОУ 00702386, місцезнаходження: 56500, Миколаїв-

ська обл., м. Вознесенськ, вул. Висока, 38, повідомляє про прове-
дення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 30 квіт-
ня 2018 року об 13.00 год. за адресою: 56500 миколаївська обл., 
м. вознесенськ, вул. висока, 38 кімната №1 у приміщенні прав-
ління Прат «вознесенськ облплемсервіс». Реєстрація акціоне-
рів для участі у загальних зборах буде проводитись 30 квітня 2018 р. 
за місцем проведення загальних зборів. 

Початок реєстрації акціонерів – 12.30 год, закінчення реєстра-
ції  – 12.50 год. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах акціонерів: 24.04.2018 року.
Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного 
голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту 

порядку денного
1. Про обрання лічильної комісії.
Проект рішення з питання №1: «Обрати лічильну комісію у скла-

ді: Голова лічильної комісії –Мікітчак М. П. член Лічильної комісії – 
Ткаченко Т. М. 

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
Проект рішення з питання №2: Обрати головою зборів – Тар-

лєв  І. І., секретарем зборів – Мікітчак М. П.
3. Звіт Директора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за 

результатами розгляду звіту директора Товариства.
Проект рішення з питання №3: Звіт Директора Товариства про 

роботу та результати фінансово-господарської діяльності Товари-
ства за 2017 рік затвердити взяти до відома.

4. Звіт Наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за ре-
зультатами розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення з питання № 4: Звіт Наглядової ради Товариства 
за 2017 рік затвердити та взяти до відома

5. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017 рік. Прийняття рі-
шення за результатами розгляду звіту та затвердження висновків 
Ревізійної комісії. 

Проект рішення з питання №5: Звіт Ревізійної комісії про роботу 
взяти до відома. Затвердити висновки Ревізійної комісії про 
достовiрнiсть рiчного звiту за 2017 рік.

6. Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік.
Проект рішення з питання №6: Затвердити річний звіт Товари-

ства за 2017 рік. 
7. Про розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням ви-

мог законодавства. 
Проект рішення з питання №7: отриманий за результатами ді-

яльності Товариства у 2017 році чистий прибуток направити на роз-
виток матеріально-технічної бази Товариства.

8. Попередне надання згоди на вчинення значних правочинів.
Проект рішення з питання № 8: Попередньо схвалити та надати 

попередню згоду на вчинення Товариством протягом одного року з 
дати проведення цих Зборів значних правочинів, робіт чи послуг, які 
є предметом такого правочину в тому числі договорів поставки, до-
говорів купівлі-продажу, надання або отримання послуг, договорів 
лізингу, договорів позики, договорів підряду, договорів оренди, до-
говорів страхування, кредитних договорів, генеральних кредитних 
угод, договорів застави, договорів іпотеки, договорів поруки, догово-
рів про внесення змін та доповнень до раніше укладених кредитних 
договорів, генеральних кредитних угод, договорів застави, догово-
рів іпотеки, договорів поруки, розмір граничної вартості кожного з 
таких значних правочинів, не повинен перевищувати 50 000 000 
(п’ятдесят мільйонів) гривень. 

Надати повноваження директору ПрАТ «Вознесенськ облплем-
сервіс» - Тарлєву І. І. для укладення та підписання кожного такого 
значного правочину від імені Товариства та підписання інших доку-
ментів необхідних для укладання цих правочинів. 

Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися про-
тягом зазначеного періоду, необмежена. Правочини, на вчинення 
яких надане попереднє схвалення, вчиняються відповідно до норм 
чинного законодавства та Статуту Товариства.

Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право 
ознайомиться з документами, необхідними для прийняття рішень з 

питань порядку денного Загальних зборів, зокрема але не виключно 
з проектом договору про обов’язковий викуп акцій. після отримання 
повідомлення про проведення Загальних зборів Акціонери можуть 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного у робочі дні за адресою: 56500, Миколаїв-
ська обл., м. Вознесенськ, вул. Висока, 38 кімната №1 у приміщенні 
правління ПрАТ «Вознесенськ облплемсервіс», з 10.00 до 17.00 го-
дини, а також у день проведення загальних зборів за місцем їх про-
ведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – Тарлєв І. І. Довідки за телефоном: 
(05134 )56874.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, 
включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонер-
ного 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, а 
щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за  
7 днів до дати проведення загальних зборів. Зазначені пропозиції 
мають відповідати вимогам, визначеним Законом України «Про ак-
ціонерні товариства».

Акціонери мають право надати письмові запитання та отримати 
письмові відповіді щодо питань, включених до проекту порядку ден-
ного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати 
проведення загальних зборів.

Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право 
вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних 
йому простих акційу випадках та порядку, визначених ст.69 Закону 
України «Про акціонерні товариства».

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі 
переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. 
Для участі у Загальних зборах акціонеру (його представнику) необ-
хідно мати документ, що ідентифікує особу, який зафіксований у 
реєстрі (бажано - паспорт), представнику(ам) акціонера – також до-
кумент, що підтверджує повноваження представника на участь у За-
гальних зборах у відповідності до вимог чинного законодавства 
України; для керівника акціонера - юридичної особи: завірені печат-
кою юридичної особи витяг зі Статуту та документи, що підтверджу-
ють його обрання (призначення) на посаду керівника, паспорт.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного то-
вариства може бути фізична особа або уповноважена особа юри-
дичної особи, а також уповноважена особа держави чи територі-
альної громади.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, 
видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими по-
садовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може по-
свідчуватися депозитарною установою у встановленому Національ-
ною 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, упо-
вноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах 
акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, 
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 го-
лосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. 
Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представ-
ник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах ак-
ціонерів на свій розсуд.

Надання довіреності на право участі та голосування на загаль-
них зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акці-
онера, який видав довіреність, замість свого представника

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного, а також інформація, зазначена в частині 4 ст.35 Закону Укра-
їни «Про акціонерні товариства»: voznesenskoblplemservis.pat.ua

Відповідно до переліку осіб, яким надсилається повідомлення 
про проведення загальних зборів складеного ПАТ «НДУ» станом 
«20» березня 2018 року загальна кількість акцій складає 899996  шт , 
кількість голосуючих акцій 762049 шт.

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво
 «воЗНеСеНСьК оБлПлемСеРвІС»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №61, 29 березня 2018 р. 
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Шановні акціонери!
Приватне акціонерне товариство 

«атомпрофоздоровниця» 
(код ЄДРПОУ 21519858), місцезнаходження - 

м. Київ, вулиця Шота Руставелі, 39/41, офіс 701)
повідомляє, що річні загальні збори акціонерів товариства від-

будуться 27 квітня 2018 року о 10.00 годин за адресою: м. Київ, 
вулиця Шота Руставелі, будинок 39/41, офіс 701.

Реєстрація акціонерів відбудеться з 9.00 до 9.45 годин за міс-
цем проведення загальних зборів, згідно переліку акціонерів, які 
мають право на участь у загальних зборах, складеним станом на 
24 квітня 2018 року.

ПоРядоК деННий
1. Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів 

ПрАТ «Атомпрофоздоровниця».

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«СУЧаСНе БУдІвНиЦтво» 

(код за єдРПоУ 32448920)
Місцезнаходження: 03150, Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 64

Наглядова рада ПРиватНого аКЦІоНеРНого товаРиСтва «СУ-
ЧаСНе БУдІвНиЦтво» (далі Товариства) скликає чергові загальні збори 
акціонерів Товариства та повідомляє, що 30 квітня 2018 року о 09 год. 
00 хв., за адресою: 03150, Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська (ко-
лишня Червоноармійська), буд. 64, 5-й поверх, кабінет 4, відбудуться чер-
гові загальні збори акціонерів Товариства.

Перелік питань проекту порядку денного разом з проектом рішень 
(крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, 

включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів:
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товари-

ства. Проект рішення: Обрати лічильну комісію в складі двох осіб – голови 
та члена лічильної комісії, головою лічильної комісії обрати Суханова Богда-
на Андрійовича, членом лічильної комісії Кутовенка Віктора Вікторовича.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товари-
ства. Проект рішення: Обрати Головою загальних зборів акціонерів Това-
риства Акімова Андрія Андрійовича, обрати Секретарем загальних зборах 
акціонерів Товариства Черненко Юлію Сергіївну.

3. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів 
Товариства. Проект рішення: Затвердити регламент проведення чергових за-
гальних зборів акціонерів Товариства, а саме: для доповіді по питаннях порядку 
денного надавати доповідачам до 10 хвилин, на запитання та виступи до 5 хви-
лин. Пропозиції та запитання подавати Голові зборів в письмовому вигляді.

4. Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Директора Товариства. Проект рішення: За-
твердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2017 рік та визнати роботу Дирек-
тора у 2017 році задовільною.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про діяльність Товариства 
у 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради Товариства. Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради про 
діяльність Товариства за 2017 рік та визнати роботу Наглядової ради Това-
риства у 2017 році задовільною.

6. Розгляд звіту та висновків Ревізора за 2017 рік та прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора. Проект рішення: За-
твердити звіт та висновки Ревізора за 2017 рік та визнати роботу Ревізора 
у 2017 році задовільною.

7. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік. 
Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

8. Визначення порядку розподілу прибутку та порядку покриття збитків 
Товариства за підсумками роботи у 2017 році. Проект рішення: Покрити 
збиток Товариства за 2017 рік у сумі 18 000 грн. за рахунок обігових коштів.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товари-
ства. Проект рішення: Припинити повноваження Ревізора Товариства Фе-
доренко Олени Володимирівни.

Встановити, що рішення про припинення повноважень Ревізора Товари-
ства набуває чинності одночасно з обранням нового Ревізора Товариства.

10. Про обрання Ревізора Товариства. Проект рішення: Питання 
пов’язані з голосуванням за кандидатів, що будуть подані акціонерами.

11. Затвердження умов договору (цивільно-правового або трудового), 
що укладатиметься з Ревізором Товариства, встановлення розміру його ви-
нагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з 
Ревізором Товариства. Проект рішення: Затвердити умови цивільно-
правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства, відповід-
но до проекту договору, запропонованого Товариством (додається)

Уповноважити Директора Товариства Черненко Юлію Сергіївну на під-
писання цивільно-правового договору з Ревізором.

Умови цивільно-правового договору, який укладатиметься з Ревізором 
Товариства не передбачають виплати винагороди.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів На-

глядової ради Товариства. Проект рішення: Припинити повноваження Голови 
Наглядової ради Товариства Гриба Романа Вадимовича та членів Наглядової 
ради Товариства: Дейнеги Оксани Сергіївни і Рудого Євгена Анатолійовича.

Встановити, що рішення про припинення повноважень Голови та всіх 
членів Наглядової ради Товариства набуває чинності одночасно з обран-
ням нового складу Наглядової ради Товариства.

13. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення: Питан-
ня пов’язані з голосуванням за кандидатів, що будуть подані акціонерами.

14. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що 
укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, вста-
новлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства. 
Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що 
укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, відпо-
відно до проектів договорів, запропонованих Товариством (додаються).

Уповноважити Директора Товариства Черненко Юлію Сергіївну на під-
писання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової 
ради Товариства.

Умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з Головою та чле-
нами Наглядової ради Товариства не передбачають виплати винагороди.

15. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2018 році. Про-
ект рішення: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства у 2018 році.

Реєстрація акціонерів відбудеться 30 квітня 2018 року з 08 години 
15 хвилин до 08 години 45 хвилин. Для реєстрації акціонерам необхідно 
мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а представ-
никам акціонерів також документ, що посвідчує їх повноваження (оформ-
лену відповідно до вимог чинного законодавства України довіреність). Дата 
складення переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах ак-
ціонерів – 24 година 24 квітня 2018 року.

основні показники фінансово-господарської діяльності
Прат «Сучасне будівництво» (тис. грн.)

Найменування показника Період
Попередній 

2016 р.
Звітний 
2017 р.

Усього активів 43 243 42 482
Основні засоби 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 9 388 22 949
Грошові кошти та їх еквіваленти 10 842 1 730
Нерозподілений прибуток 11 528 11 510
Власний капітал 35 940 35 922
Статутний капітал 24 412 24 412
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 7 303 6 560
Чистий прибуток (збиток) (169 895) (18)
Середньорічна кількість акцій (штук) 24 411 657 24 411 657
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (штук)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 1

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://32448920.smida.gov.ua. Акціонери можуть ознайомитися з документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а також з 
проектами рішень з питань порядку денного у Директора Товариства Чер-
ненко Ю.С., у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 15:00 год до 17:30 год., 
за місцезнаходженням Товариства: 03150, м. Київ, вул. Червоноармій-
ська,  буд. 64, 5-й поверх, кабінет 4 та в день проведення чергових загаль-
них зборів – також за місцем їх проведення.

Телефон для довідок: +380 (44) 201-63-91.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Наглядова рада
Прат «Сучасне будівництво»

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«атомПРоФоЗдоРовНиЦя» 
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2. Обрання голови та секретаря зборів.
Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних збо-

рів.
3. Припинення повноважень голови, членів Наглядової ради.
4. Про обрання голови та членів Наглядової ради товариства.
5. Звіт генерального директора Товариства за 2017 рік.
6. Звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік.
5. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 

2018 рік.

9. Припинення повноважень лічильної комісії.
Акціонери можуть ознайомитись із документами, необхідними 

для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів 
акціонерів товариства після 23 квітня 2018 року, за місцезнахо-
дженням товариства – м. Київ, вулиця Шота Руставелі, будинок 
39/41, офіс 701 у робочі дні – вівторок, середа, четвер з 11 до 15 го-
дини. Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – генеральний директор Литвинюк К.В.

Для реєстрації учасникам річних загальних зборів акціонерів то-
вариства при собі необхідно мати паспорт, представникам акціоне-
рів – довіреність, оформлену відповідно чинного законодавства.

довідки за телефоном (044)246 -61 -00

Інформація про проведення річних загальних зборів 
ПРиватНого аКЦІоНеРНого товаРиСтва «КомПлеКС 

«дРУЖБа» (ідентифікаційний код юридичної особи 38932276, 
місцезнаходження юридичної особи 84313, донецька область, 

місто Краматорськ, вулиця орджонікідзе, будинок 10)
(надалі за текстом – товариство).

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, 
куди мають прибути акціонери) проведення річних загальних зборів То-
вариства: річні загальні збори Товариства будуть проведені «30» квітня 
2018 року о 10.30 за адресою: 84313, донецька область, місто Кра-
маторськ, вулиця орджонікідзе, будинок 10, 302 кімната).

2. Час початку реєстрації акціонерів для участі у річних загальних 
зборах Товариства: 10.00 «30» квітня 2018 року.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних 
зборах Товариства: 10.25 «30» квітня 2018 року.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
річних загальних зборах Товариства: «24» квітня 2018 року (станом на 
24 годину) затверджено датою складання переліку акціонерів, які мають 
право на участь у річних загальних зборах Товариства та зазначено, що 
перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах 
Товариства, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня 
проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про 
депозитарну систему України.

4.Перелік питань проекту порядку денного річних загальних зборів: 
1. Про обрання членів лічильної комісії Товариства, прийняття рішен-

ня про припинення їх повноважень та затвердження регламенту роботи 
річних загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів Товари-
ства.

3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік та визна-
чення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.

4. Заслуховування звіту Генерального директора Товариства та 
прий няття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директо-
ра Товариства за 2017 рік.

5. Заслуховування звіту Ревізора Товариства та прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2017 рік.

6. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства 
за 2017 рік.

7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства.
8. Про викладення Статуту Товариства в новій редакції, затверджен-

ня Статуту Товариства в новій редакції та про реєстрацію нової редакції 
Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства України.

9. Про представництво інтересів Товариства як акціонера (учасника) 
інших господарських товариств та об’єднань підприємств.

10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиня-
тися Товариством.

11. Про призначення уповноваженої особи, якій надаються повнова-
ження здійснити персональні повідомлення акціонерів про прийняті на 
річних загальних зборах Товариства рішення.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: з матеріала-
ми та проектами документів, необхідними акціонерам Товариства для 
прийняття рішень з питань, що виносяться на голосування на річні за-
гальні збори Товариства, можна ознайомитися:

– до дати проведення річних загальних зборів Товариства – у робочі 
дні з 09.00 по 18.00 за адресою: 84313, Донецька область, місто Крама-
торськ, вулиця Орджонікідзе, будинок 10, 302 кімната; особа Товари-
ства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами –Гене-
ральний директорКенько Ганна Олександрівна; телефон для довідок: 
050 864-76-55.

– в день проведення річних загальних зборів Товариства – під час та 
у місці їх проведення84313, Донецька область, місто Краматорськ, вули-

ця Орджонікідзе, будинок 10, 302 кімната, відповідальна за ознайомлен-
ня акціонерів з документами – Генеральний директорКенько Ганна 
Олександрівна, телефон для довідок: 050 864-76-55.

6. Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, 
що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – доку-
менти, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм 
право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не 
обмежуючись цим:

керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань, копію статуту юридичної особи та, якщо це передбачено 
статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної 
особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування 
на загальних зборах Товариства;

представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним 
законодавством України довіреність, яка надає представнику право на 
участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосуван-
ня на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання дові-
реності на право участі та голосування на загальних зборах не виклю-
чає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав 
довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведено-
го на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право заміни-
ти свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Ге-
нерального директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах 
особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька 
представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, дові-
реність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спіль-
ній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на за-
гальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх 
загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд 
або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

7. Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку 
денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення 
загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за 
місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по 
батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та 
тип належних йому акцій, запропоноване питання для включення до 
проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до 
питання, включеного до проекту порядку денного. Акціонери мають пра-
во у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати 
до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту по-
рядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз’ясненнями щодо 
порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери мо-
жуть звертатися до Генерального директора Кенько Ганна Олександрів-
на; телефон для довідок: 050 864-76-55.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про про-
ведення загальних зборів, складеним станом на 21.03.2018 року, за-
гальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 280 000 
штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 280 000 
штук.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: http://38932276.smida.gov.ua/

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідом-
ленні.
генеральний 
директор

______________
(підпис)

г.о. Кенько
(ініціали та прізвище керівника)

 М. П. 24.03.2018р.
(дата)

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «КомПлеКС «дРУЖБа»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 

по газопостачанню та газифiкацiї 
"Львiвгаз"

2. Код за ЄДРПОУ 03349039
3. Місцезнаходження 79039 м. Львiв Золота,42
4. Міжміський код, телефон та факс (032) 259-11-01 (032) 259-11-01
5. Електронна поштова адреса Ulyana.Vuk@lawalliance.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

lv.104.ua

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

ii. текст повідомлення
Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв публiчного 

акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Львiвгаз» вiд 
24.03.2018 року вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме:

- прийнято рiшення припинити з 01.05.2018 року повноваження членiв 
(в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства у складi:

Девiд Ентонi Ховард Браун (David Antony Howard Brown)-представник 
акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS 
LIMITED), НЕ 294764. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття 
паспортних даних не надав. Посадова особа перебувала на посадi члена 
Наглядової ради з 27.03.2017 року, на посадi Голови Наглядової ради з 
18.04.2017 року.

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв публiчного 
акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Львiвгаз» вiд 
24.03.2018 року вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме:

- прийнято рiшення припинити з 01.05.2018 року повноваження членiв 
(в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства у складi:

Мiлькевич Вiталiй Павлович-представник акцiонера СОЛЬВОТОРЕ ЕН-
ТЕРПРАЙЗЕС ЛIМIТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED) , НЕ 
290927. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних 
даних не надав. Посадова особа перебувала на посадi члена Наглядової 
ради з 27.03.2017 року, на посадi Секретаря Наглядової ради з 
18.04.2017 року.

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв публiчного 
акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Львiвгаз» вiд 
24.03.2018 року вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме:

- прийнято рiшення припинити з 01.05.2018 року повноваження членiв 
(в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства у складi:

Шульга Олександр Миколайович -представник акцiонера Публiчне 
акцiонерне товариство «Нацiональна акцiонерна компанiя «НАФТОГАЗ 
УКРАЇНИ». Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття пас-
портних даних не надав. Посадова особа перебуває на посадi члена На-
глядової ради з 27.03.2017 року.

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв публiчного 
акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Львiвгаз» вiд 
24.03.2018 року вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме:

- прийнято рiшення припинити з 01.05.2018 року повноваження членiв 
(в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства у складi:

Iлля Юрiйович Ушанов (Илья Юрьевич Ушанов)-представник акцiонера 
ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED) , НЕ291552. 
Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних да-
них не надав. Посадова особа перебувала на посадi члена Наглядової 
ради з 27.03.2017 року.

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв публiчного 
акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Львiвгаз» вiд 
24.03.2018 року вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме:

- прийнято рiшення припинити з 01.05.2018 року повноваження членiв 
(в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства у складi:

Iан Бьорд (Ian Bird)-представник акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС 
ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 294764. Часткою в ста-
тутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. 
Посадова особа перебувала на посадi члена Наглядової ради з 
27.03.2017 року.

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв публiчного 
акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Львiвгаз» вiд 
24.03.2018 року вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме:

- прийнято рiшення обрати з 01.05.2018 року Наглядову раду Товари-
ства у складi:

Шульга Олександр Миколайович-представник акцiонера Публiчне 
акцiонерне товариство «Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз 
України».Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Часткою в статут-
ному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв 
перебувала на посадi начальника вiддiлу Департаменту майнових та кор-
поративних вiдносин Нацiональної акцiонерної компанiї «Нафтогаз Украї-
ни» та начальника вiддiлу Управлiння корпоративних прав Нацiональної 
акцiонерної компанiї «Нафтогаз України» .Обрано на посаду члена Нагля-
дової ради з 01.05.2018 року термiном на 3 (три) роки.

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв публiчного 
акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Львiвгаз» вiд 
24.03.2018 року вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме:

- прийнято рiшення обрати з 01.05.2018 року Наглядову раду Товари-
ства у складi:

Iан Бьорд (Ian Bird)-представник акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС 
ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 294764.Згоди на роз-
криття паспортних даних не надав. Часткою в статутному капiталi Товари-
ства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Iнформацiя про посади, якi посадова особа обiймала протягом 
останнiх п’яти рокiв вiдсутня, оскiльки особа не надала згоди на її розголо-
шення. Обрано на посаду члена Наглядової ради з 01.05.2018 року 
термiном на 3 (три) роки.

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв публiчного 
акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Львiвгаз» вiд 
24.03.2018 року вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме:

- прийнято рiшення обрати з 01.05.2018 року Наглядову раду Товари-
ства у складi:

Iлля Юрiйович Ушанов (Илья Юрьевич Ушанов)-представник акцiонера 
ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED), НЕ 291552.
Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Часткою в статутному 
капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Iнформацiя про посади, якi посадова особа 
обiймала протягом останнiх п’яти рокiв вiдсутня, оскiльки особа не надала 
згоди на її розголошення. Обрано на посаду члена Наглядової ради з 
01.05.2018 року термiном на 3 (три) роки.

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв публiчного 
акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Львiвгаз» вiд 
24.03.2018 року вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме:

- прийнято рiшення обрати з 01.05.2018 року Наглядову раду Товари-
ства у складi:

Девiд Ентонi Ховард Браун (David Antony Howard Brown)-представник 
акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS 
LIMITED), НЕ 294764.Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Част-
кою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Iнформацiя про посади, якi поса-
дова особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв вiдсутня, оскiльки особа 
не надала згоди на її розголошення. Обрано на посаду члена Наглядової 
ради з 01.05.2018 року термiном на 3 (три) роки.

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв публiчного 
акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Львiвгаз» вiд 
24.03.2018 року вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме:

- прийнято рiшення обрати з 01.05.2018 року Наглядову раду Товари-
ства у складi:

Мiлькевич Вiталiй Павлович-представник акцiонера СОЛЬВОТОРЕ ЕН-
ТЕРПРАЙЗЕС ЛIМIТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED)НЕ 290927.
Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Часткою в статутному 
капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Iнформацiя про посади, якi посадова особа 
обiймала протягом останнiх п’яти рокiв вiдсутня, оскiльки особа не надала 
згоди на її розголошення. Обрано на посаду члена Наглядової ради з 
01.05.2018 року термiном на 3 (три) роки.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади войсович Юрiй володимирович
голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.03.26
(дата)

ПУБлiЧНе аКЦiоНеРНе товаРиСтво 
По гаЗоПоСтаЧаННЮ та гаЗиФiКаЦiЇ “львiвгаЗ”
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

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

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ВЕРНУМ БАНК"

2. Код за ЄДРПОУ 36301800
3. Місцезнаходження 02094 м. Київ проспект Гагарiна 

Юрiя, 17-В
4. Міжміський код, телефон та факс 0445592318 0445592318
5. Електронна поштова адреса info@vernumbank.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.vernumbank.com

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

ii. текст повідомлення
Спостережною радою ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» № 44 від 27.03.2018 року 

прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину 
згідно з яким ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» приймає участь в проведенні опера-

ції овернайт з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку 
відповідно до Положення про застосування Національним банком Украї-
ни стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської систе-
ми, затвердженого постановою Правління НБУ від 17.09.2015р. № 615 (зі 
змінами). Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину 
при первинному розміщенні визначається за результатами тендеру з пер-
винного розміщення, але є не меншою ніж номінальна вартість пакету 
цінних паперів, що становить – 48 000,00 тис.грн. Співвідношення ринко-
вої вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості 
активів емітента за даними останньої річної звітності (у відсотках) - 
10,82%. Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного 
правочину - 27.03.2018 р. Додаткові критерії для віднесення правочину 
до значного правочину, не передбачені законодавством, Статутом 
ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» не визначені.

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 Панченко євген анатолiйович
голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.03.28
(дата)

ПУБлiЧНе аКЦiоНеРНе товаРиСтво “веРНУм БаНК”

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Пересувна механізована колона - 125» 

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 01037471
1.3. Місцезнаходження емітента: 39070, Полтавська обл., глобин-

ський р-н, смт. градизьк, вул. Київська, 1а 
1.4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (05365) 3-41-78
1.5. Електронна поштова адреса емітента: відсутня
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет для розкриття інформації: 

 pmk-125.pat.ua
1.7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента. 
2.текст повідомлення

2.1.Зміни відбулись за рішенням Загальних зборів від 23 березня 2018 р. 
(протокол № 1 від 23.03.2018 р.), в зв'язку зі зміною типу та найменування 
Товариства.

Припинено повноваження: Голова наглядової ради Іваненко Мико-
ла Леонідович, частка у СК (статутний капітал) - 0,1348%. На посаді з 
07.04.2017р. Член наглядової ради - заст. голови наглядової ради Лепе-
сій Володимир Петрович, частка у СК - 0,1348%. На посаді з 07.04.2017р. 
Член наглядової ради - секретар наглядової ради Жовтяк Андрій Сер-
гійович, частка у СК - 0,1348%. На посаді з 07.04.2017р. Голова ревізій-
ної комісії Карпухіна Ольга Анатоліївна, частка у СК - 0,1672%. На по-
саді з 07.04.2017р. Член ревізійної комісії - заст. голови ревізійної комісії 
Бойцова Надія Олексіївна, частка у СК - 0,1348%. На посаді з 07.04.2017р. 
Член ревізійної комісії - секретар ревізійної комісії Григор'єв Тарас Та-
расович, частка у СК - 0,1348%. На посаді з 07.04.2017р. Обрано: Голо-
ва наглядової ради Іваненко Микола Леонідович, частка у СК - 0,1348%. 
Обіймав посади: з березня 2009р. ПАТ «ПМК - 125», зав. виробничої 
дільниці. Обраний на 3р. Член наглядової ради - заст. голови наглядової 
ради Лепесій Володимир Петрович, частка у СК - 0,1348%. Обіймав 
посади: з лютого 2009р. по лютий 2014р. ПАТ «ПМК - 125» начальник 
виробничого відділу, зараз тимчасово не працює. Обраний на 3р. Член 
наглядової ради - секретар наглядової ради Жовтяк Андрій Сергійович, 
частка у СК - 0,1348%. Обіймав посади: з лютого 2009р. по лютий 2014р. 
ПАТ «ПМК - 125» водій, зараз не працює. Обраний на 3р. Голова реві-

зійної комісії Карпухіна Ольга Анатоліївна, частка у СК - 0,1672%. Обій-
мала посади: з травня 2008р. по травень 2013р. ПАТ «ПМК - 125» бух-
галтер, зараз не працює. Обрана на 3р. Член ревізійної комісії - заст. 
голови ревізійної комісії Бойцова Надія Олексіївна, частка у СК - 0,1348%. 
Обіймала посади: з травня 2008р. по травень 2013р. ПАТ «ПМК - 125» 
старший диспетчер, зараз тимчасово не працює. Обрана на 3р. Член 
ревізійної комісії - секретар ревізійної комісії Григор'єв Тарас Тарасович, 
частка у СК - 0,1348%. Обіймав посади: з березня 2009р. ПАТ «ПМК - 125» 
водій. Обраний на 3р. 

2.2.Зміни відбулись на засіданні наглядової ради від 23 березня 2018р. 
(протокол № 3 від 23.03.2018р.), в зв'язку зі зміною типу та найменування 
Товариства.

Припинено повноваження: Голова правління Петренко Іван Васильо-
вич, частка у СК - 9,406%. На посаді з 20.04.2015р. Член правління Шутька 
Володимир Іванович, частка у СК - 0,1348%. На посаді з 10.03.2016р. Член 
правління Скриль Галина Іванівна, частка у стат. капіталі - 0,1348%. На по-
саді з 20.04.2015р. Член правління Халаш Олександр Михайлович, частка 
у СК - 11,2537 %. На посаді з 20.04.2015р. Член правління Артюшенко Іван 
Григорович, частка у СК - 0,1348%. На посаді з 20.04.2015р. Обрано: Голо-
ва правління Петренко Іван Васильович, частка у СК - 9,406%. Обіймав 
посади: голова правління ПАТ «ПМК - 125». Обраний на 3р.Член правління 
Шутька Володимир Іванович, частка у СК - 0,1348%. Обіймав посади: голов-
ний механік ПАТ «ПМК- 125», член правління ПАТ «ПМК- 125». Обраний на 
3р. Член правління Скриль Галина Іванівна, частка у СК - 0,1348%. Обій мала 
посади: член правління ПАТ «ПМК - 125». Обрана на 3р.Член правління 
Халаш Олександр Михайлович, частка у СК - 11,2537 %. Обіймав посади: 
член правління ПАТ «ПМК - 125». Обраний на 3р.Член правління Артюшен-
ко Іван Григорович, частка у СК - 0,1348%. Обіймав посади: член правління 
ПАТ «ПМК - 125». Обраний на 3р. 

Вище вказані особи не надали згоди на розкриття паспортних даних. У 
вище зазначених посадових осіб емітента непогашених судимостей за ко-
рисливі і посадові злочини не було. 

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  Петренко І.в.

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «ПеРеСУвНа мехаНІЗоваНа КолоНа - 125»

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«КеРамІКа» 

(код за ЄДРПОУ 30592304, місцезнаходження: 62433, Харківська обл., 
м. Люботин, вул. Челюскіна, 180)

Повідомляє про внесення додаткових питань до проекту порядку 
денного чергових Річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
10 квітня 2018 р. о 12:00 годин.

… 10. Відкликання Директора товариства.
11. Обрання Директора товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – 
http://zao-keramika.com.ua.

Повідомлення про проведення річних загальних зборів опубліковано в 
щоденному офіційному друкованому виданні НКЦПФР Бюлетень «Відо-
мості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 47 
(2800) від 07.03.2018 року.

телефон для довідок: (057) 786-24-99
 директор Прат «Кераміка»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство по 

газопостачанню та газифiкацiї 
"Iвано-Франкiвськгаз"

2. Код за ЄДРПОУ 03361046
3. Місцезнаходження 76010 Iвано-Франкiвськ Ленкавсько-

го, будинок 20
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0342501622 0342501622

5. Електронна поштова адреса Larysa.Oleksyn@ifgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

if.104.ua

7. Вид особливої інформації

ii. текст повідомлення
відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 

вчинення значних правочинів
№ 
з/п

дата 
прийняття 

рішення

гранична 
сукуп-
ність 

вартості 
правочи-
нів (тис. 

грн)

вартість 
активів емітента 

за даними 
останньої річної 

фінансової 
звітності (тис. 

грн)

Співвідношення 
граничної сукупності 

вартості правочинів до 
вартості активів емітента 

за даними останньої 
річної фінансової 

звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 27.03.2018 2748700 2135178 129
Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по 
газопостачанню та газифiкацiї "Iвано-Франкiвськгаз", якi вiдбулись 
27.03.2018 року, прийнято рiшення попередньо надати згоду на укладення 
Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього 
рiшення договорiв на:
закупiвлю природного газу граничною сукупною вартiстю 
433 600 000,00  грн. (чотириста тридцять три мiльйони шiстсот тисяч гри-
вень 00 копiйок);
- транспортування природного газу граничною сукупною вартiстю 
650 400 000,00 грн. (шiстсот п’ятдесят мiльйонiв чотириста тисяч гривень 
00 копiйок);
- надання послуг з розподiлу природного газу граничною сукупною вартiстю 
1 562 400 000,00 грн. (один мiльярд п’ятсот шiстдесят два мiльйони чоти-
риста тисяч гривень 00 копiйок);
- виконання iнвестицiйної програми затвердженої НКРЕКП України гранич-
ною сукупною вартiстю 102 300 000,00 грн. (сто два мiльйони триста тисяч 
гривень 00 копiйок).
Гранична сукупна вартiсть правочинiв 2 748 700тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
2 135 178тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 129%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 13 784 808 штук. кiлькiсть голосуючих 
акцiй, якi зареєстрованi для участi в загальних зборах 13 741 761штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, якi проголосували "за" - 9 954 502 шт., "проти" - 
0, "утримався" - 3 787 259 шт.

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 Шульга Вiталiй Анатолiйович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.03.27
(дата)

ПУБлiЧНе аКЦiоНеРНе товаРиСтво По гаЗоПоСтаЧаННЮ та гаЗиФiКаЦiЇ 
«iваНо-ФРаНКiвСьКгаЗ»

Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів
(для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії)

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «СоКІл» 
код 31129524, місцезнаходження: Україна, 27641, Кіровоградська область, 

Кіровоградський район, с. Соколівське, проспект Комсомольський, 
будинок 17

повідомляє акціонерів про проведення річних Загальних зборів акціо-
нерів Товариства, які відбудуться 30 квітня 2018 року о 18 год. 00 хв. за 
місцезнаходженням Товариства: Україна, 27641, Кіровоградська область, 
Кіровоградський район, с. Соколівське, проспект Комсомольський, 
будинок 17, кабінет генерального директора. 

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись 30 квітня 2018 
року з 17 год. 00 хв. до 17 год.45 хв. за місцем проведення Зборів у кабіне-
ті генерального директора. 

Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціо-
нерів - паспорт та довіреність,оформлену відповідно до законодавства 
України 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних 
зборах відбуватиметься згідно з переліком акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину 24 квітня 2018 
року.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного 
голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 

денного
1. Питання порядку денного:
обрання лічильної комісії річних загальних зборів Прат «Сокіл» 

(надалі - товариство), припинення повноважень лічильної комісії.
Проект рішення:
1. Обрати лічильну комісію у складі однієї особи – Онул Л.П.
2. Припинити повноваження лічильної комісії у складікомісію у складі 

однієї особи – Онул Л.П.
з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Питання порядку денного:
Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних 

загальних зборах акціонерів товариства.
Проект рішення:
Для проведення підрахунків голосів акціонерів на зборах бюлетені для 

голосування повинні відповідати зразкам, затвердженим наглядовою радою 
товариства та повинні бути засвідчені підписом голови реєстраційної комісії 
та печаткою товариства.

3. Питання порядку денного:
Про порядок проведення річних загальних зборів товариства.
Проект рішення:
1. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний 

регламент:
для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хвилин;
2. Голосування з питань порядку денного проводити з використанням 

бюлетенів; 
принцип голосування – одна акція один голос, крім кумулятивного голо-

сування.
4. Питання порядку денного:
Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік.
Проект рішення:
Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
5. Питання порядку денного:
Розподіл прибутку і збитків товариства за підсумками діяльності 

підприємства у 2017 році з урахуванням вимог, передбачених зако-
ном.

Проект рішення:
Направити отриманий прибуток у 2017 році на покриття збитків минулих 

періодів, дивіденди за 2017 рік не нараховувати.
6. Питання порядку денного:
Звіт генерального директора за 2017 рік та прийняття рішення за 

наслідками його розгляду.
Проект рішення:
Затвердити звіт генерального директора за 2017 рік. Роботу генераль-

ного директора за 2017 рік визнати задовільною.
7. Питання порядку денного:
Звіти наглядової ради за 2017 рік та прийняття рішення за наслід-

ками їх розгляду.
Проект рішення:
Затвердити звіт наглядової ради за 2017 рік. Визнати роботу наглядової 

ради задовільною.
8. Питання порядку денного:

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «СоКІл»
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Про внесення змін до статуту товариства щодо можливості вирі-
шення загальними зборами будь-яких питань, у тому числі тих, що 
належать до виключної компетенції наглядової ради.

Проект рішення:
Внести зміни до статуту Товариства, виклавшийого в новій редакції, в 

тому числі шляхом внесення наступного додаткового положення до Стату-
ту: «Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товари-
ства, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції наглядової 
ради».

9. Питання порядку денного:
Про внесення змін до статуту товариства щодо непоширення по-

ложень пункту 2 частинидругоїстатті 8 Закону України «Про акціонер-
нітовариства» на приватне акціонерне товариство «Сокіл».

Проект рішення:
Внести зміни до статуту Товариства, виклавшийого в новій редакції, в 

тому числі шляхом внесення наступного положення до Статуту: «Положен-
ня пункту 2 частини другої статті 8 Закону України «Про акціонерні товари-
ства» на приватне акціонерне товариство «Сокіл» не поширюються у відпо-
відності до абзацу другого пункту 16 Прикінцевих та перехідних положень 
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних 
паперів» № 2210-VIII від 16.11.2017 року».

10. Питання порядку денного:
Про внесення змін до Статуту товариства, шляхом викладення його 

в новій редакції. 
Проект рішення:
1. Внести зміни до статуту Товариства, узв’язку з приведенням його до 

норм чинного законодавства України, шляхом викладення статуту приват-
ного акціонерного товариства «Сокіл»в новій редакції.

2. Затвердити нову редакцію Статуту приватного акціонерного товариства 
«Сокіл».

3. Доручити Генеральному директору Товариства Онул В.Г. підписати 
нову редакцію Статуту приватного акціонерного товариства «Сокіл» та 
здійснити всі необхіднідії для державної реєстрації нової редакції Статуту 
приватного акціонерного товариства «Сокіл» з правом передоручення.

11. Питання порядку денного:
Про припинення повноважень членів Наглядової ради товари-

ства.
Проект рішення:
Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному 

складі: голова наглядової ради – Онул Л.П., член наглядової ради – Єгоро-
ва О.Г.

12. Питання порядку денного:
обрання членів Наглядової ради товариства.
Відповідно до п.5 ч.3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» 

проект рішення по даному питанню невключається до повідомлення акціо-
нерам.

13. Питання порядку денного:
Затвердження умов договорів, щоукладатимуться з членами На-

глядової ради товариства, встановлення розміру їх винагороди, об-
рання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами 
Наглядової ради.

Проект рішення:
1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та члена-

ми Наглядової ради Товариства.
2. Розмірви нагороди Голові Наглядової ради та членам Наглядової ради 

Товариства встановити відповідно додоговорів, що укладатимуться з Голо-
вою та членами Наглядової ради Товариства.

3. Обрати Генерального директора Товариства Онул В.Г.особою, яка 
уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової 
ради Товариства.

14. Питання порядку денного:
Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 

можуть вчинятися товариством у ході поточної фінансово-
господарської діяльності протягом одного року, визначення їх пред-
мету (характеру) та сукупної граничної вартості, надання повноважень 
на визначення доцільності їх укладання та погодження істотних умов, 
визначення особи, якій будуть надані повноваження на їх укладення 
та підписання.

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

вчинятися Товариством у ході поточної фінансово-господарської діяльності 
в період з дати прийняття рішення до проведення наступних річних загаль-
них зборів акціонерів, наступного характеру:

• кредитні та депозитні угоди, або зміни до них;
• угоди (зміни до них), пов’язані з забезпеченням виконання зобов’язань 

по кредитним угодам, укладених Товариством або іншими суб’єктами гос-
подарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки тощо);

• угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, 
оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, за-
стави, безоплатної передачі, дарування, страхування);

• угоди щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так і 
оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, про-
дажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в опе-
ративне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страху-
вання);

• договори оренди цілісного майнового комплексу, зміни та доповнення 
до них та пов’язані з ними угоди; 

• цивільно-правові угоди щодо придбання або відчуження цінних паперів 
та прав на участь в інших суб’єктах господарювання;

• угоди будівельного підряду;
• лізингу;
• угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного ха-

рактеру;
• угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;
• угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт.
2. Визначити сукупну граничну вартість значних правочинів у розмірі 

5 (п’ять) мільйонів гривень;
3. Повноваження на підписання угод, що є значними правочинами, на-

дати Генеральному директору Товариства або уповноваженій особі за до-
віреністю Товариства.

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

Загальна кількість акцій Товариства – 1000 (одна тисяча); кількість голо-
суючих акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким 
надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 1000 (одна 
тисяча).

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що 
посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що 
посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати 
участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись 
цим:

керівник акціонера-юридичної особи – витяг та/або Виписка із Єди-
ного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань, копія наказу про призначення особи на посаду 
керівника та/або копія трудового договору (контракту), копія статуту 
юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, 
рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівни-
ку повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Това-
риства;

представник акціонера за довіреністю – посвідчену згідно з чинним за-
конодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь 
та голосування на загальних зборах Товариства. 

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів 
до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам 
можливість ознайомитися з матеріалами до загальнихзборів та докумен-
тами, необхідними для прийняттярішень з питань проекту порядку ден-
ного, проектами рішень з питань, щовиносяться на голосування та про-
ектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, 
передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства», 
за місцезнаходженнямТовариствау робочідніз 09 год. 00 хв. до 16 год. 
00 хв.(обідня перерва з 12:00 до 13:00)за адресою: Україна, 27641, Кі-
ровоградська область, Кіровоградський район, с. Соколівське, проспект 
Комсомольський, будинок 17 у кабінеті генерального директора, а в день 
проведеннязагальнихзборів - також у місціїхпроведеннядо закінченняз-
дійсненняреєстрації. 

Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомленняак-
ціонерів з документами – генеральний директор Онул В.Г.

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 про-
ведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь 
на всі запитання однакового змісту.

Акціонери Товариства мають право вносити пропозиції щодо питань, 
включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 
товаристване пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних збо-
рів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кіль-
кість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів, 
не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.Акціоне-
ри мають право оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні 
їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів.

Представником акціонера на загальних зборах Товариства 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. 

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних 
зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа 
юридичної особи. 

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на 
певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого пред-
ставника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. 

Повідомлення акціонером про призначення, заміну або відкликання 
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1. ПРАТ АВДІЇВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД 39
2. ПАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІГРАФ-

КНИГА»
64

3. ПРАТ АГЕНТСТВО «ІНФОКОН» 38
4. ПРАТ АГРОПОСТАЧ 22
5. ПАТ АРЦИЗЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

15118
49

6. ПРАТ АТОМПРОФОЗДОРОВНИЦЯ 72
7. ПАТ БАНК АВАНГАРД 69
8. ПРАТ БЕРЕГІВСЬКИЙ КАР’ЄР 15
9. ПРАТ БОГУСЛАВСЬКЕ АТП 13249 3
10. ПРАТ БОРОДЯНСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ 37
11. ПРАТ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ – 62 (ШІСТДЕСЯТ ДВА) 11
12. ПРАТ БУКОВИНАПРОДУКТ 8
13. ТОВ ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ 60
14. ПРАТ ВАТУТІНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМ-

СТВО - 2362
64

15. ТОВ ВЕРЕС 43
16. ПАТ ВЕРНУМ БАНК 75
17. ПАТ ВЕСКО 47
18. ПРАТ ВЗП-2 53
19. ПРАТ ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ «КІБЕР» 44
20. ПАТ ВІБРОСЕПАРАТОР 18
21. ПРАТ ВІННИЦЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД «РОШЕН» 59
22. ПРАТ ВКФ ХЕРСОНВИНПРОМ 62
23. ПРАТ ВО ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ 40
24. ПРАТ ВО ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ 63
25. ПРАТ ВОЗНЕСЕНСЬК ОБЛПЛЕМСЕРВІС 71
26. ПРАТ ВОЗНЕСЕНСЬКА ПМК 70
27. ПРАТ ВТК ПІВДЕНЗАХІДХІМРЕМБУДМОНТАЖ 49
28. ПРАТ ГАМАЛІЯ 57
29. ПРАТ ГОЛОПРИСТАНСЬКИЙ ВИНЗАВОД 12
30. ПРАТ ГРУПА НАДРА 46
31. ПРАТ ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСЕЗ 

КОМПАНІ
39

32. ПРАТ ДЕРЕВІЙ 43

33. ПРАТ ДНІПРОВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕРА 17
34. ПРАТ ДНІПРОВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕРА 19
35. ПРАТ ДОЛИНКА 18
36. ПАТ ДОНЕЦЬКИЙ МІСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД №2 11
37. ПРАТ ДОНЕЦЬКСТАЛЬ - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 7
38. ПАТ ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ 42
39. ПРАТ ДУНАЄВЕЦЬКЕ АТП 16839 54
40. ПАТ ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» 7
41. ПРАТ ЕКСПОІНВЕСТ 62
42. ПРАТ ЕЛЕКТРОГРАД 41
43. ПРАТ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АЛЬЯНС 67
44. ПРАТ ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ 24
45. ПРАТ ЕПОС 2011 39
46. ПРАТ ЕРА 59
47. АТ ЄСК 55
48. ПРАТ ЖИТОМИРАГРОТЕХНІКА 6
49. ПАТ ЖИТОМИРОБЛПАЛИВО 27
50. ПРАТ ЗАВОД БУДГІДРОПРИЛАД 31
51. ПРАТ ЗАВОД ЧОРНОМОРПОЛІГРАФМЕТАЛ 50
52. ПРАТ ЗАКАРПАТАВТОТРАНС 56
53. ПАТ ЗАКАРПАТГАЗ 21
54. ПАТ ЗАКАРПАТГАЗ 22
55. ПРАТ ЗВЕНИГОРОДКААГРОХІМ 23
56. ПРАТ ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ  

ЗАВОД
65

57. ПРАТ ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ВИНОРОБНИЙ ЗАВОД 36
58. ПРАТ ІСКОЖ-2000 14
59. ПАТ КАПУСТЯНСЬКИЙ ГРАНІТ 23
60. ПАТ КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ  

ЗАВОД 
43

61. ПРАТ КАХОВСЬКИЙ АГРОСПЕЦПОСТАЧ 16
62. ПРАТ КАХОВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР 

«ЛІСОВА КАЗКА»
11

63. ПРАТ КЕПІТЕЛ БІЛДІНГ КОРПОРЕЙШЕН 57
64. ПРАТ КЕРАМІКА 75
65. ПРАТ КИЇВСЬКА ПМК-237 12

свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електрон-
ного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документо-
обіг.

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.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товари-
ства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, по-
рядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти 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 видати довіреність на право участі та голосуван-
ня на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має 
право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на 
загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та 
голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих за-
гальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого пред-
ставника.

оСНовНІ ПоКаЗНиКи ФІНаНСово-гоСПодаРСьКоЇ дІяльНоСтІ 
товаРиСтва (тиС.гРН.)

Найменування показника Період
Звітний
(2017рік)

Попере-
дній

(2016рік)
Усього активів 273,8 326,6
Основні засоби(за залишковоювартістю) 111,1 147,8
Запаси 93,3 93,3
Сумарна дебіторська заборгованість 64,7 79
Грошіта їх еквіваленти 4,7 6,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -519,8 -546,8
Власний капітал -372,3 -399,3
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 147,5 147,5
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0,7 58,4
Поточні зобов’язання і забезпечення 645,4 667,5
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 27 39,5
Середньорічна кількість акцій (штук) 1000 1000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,027 0,039

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано (дата, 
номер та найменування офіційного друкованого органу (видання))

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
генеральний директор   онул в.г.

26 березня 2018р.

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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66. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ГОМЕОПАТИЧНИЙ ЦЕНТР  
ІМ.ДАМІАНА ПОПОВА

14

67. ПАТ КИЇЗООВЕТПОСТАЧ 20
68. ПРАТ КІРОВОГРАДСЬКА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ 26
69. ПАТ КОЗАРОВИЦЬКЕ 48
70. ПРАТ КОМПЛЕКС ДРУЖБА 73
71. ПРАТ КОНОТОПСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД 69
72. ПРАТ КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 17144
65

73. ПРАТ КРОНОС 12
74. ПРАТ ЛИТЕР 41
75. ПРАТ ЛИТЕР 63
76. ПРАТ ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С.МОНЯТОВСЬКОГО 44
77. ПРАТ ЛЮБОТИНСЬКЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «РЕСТО»
10

78. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНИЙ  
ЗАВОД 

69

79. ПРАТ МЕДТЕХНІКА-СЕРВІС 15
80. ПРАТ МЕТЛАЙФ 35
81. ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКЕ 20
82. ПРАТ МИРГОРОДСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ 

КАЛИНКА
60

83. ПРАТ МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ КОМІТЕТ 12
84. ПАТ НАК НАДРА УКРАЇНИ 22
85. ПРАТ НЕО ВІТА 51
86. ПАТ НІКОПОЛЬСЬКА РАЙОННА АГРОПРОМТЕХНІКА 15
87. ПРАТ ОБУХІВПРОМБУД 55
88. ПРАТ ОБУХІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 13238
12

89. ПАТ ОВРУЦЬКА РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА 
ХЛІБОПРОДУКТІВ

19

90. ПРАТ ОСТЕРСЬКИЙ АГРОТЕХСЕРВІС 16
91. ПРАТ ПАРК-АВТО 31
92. ПРАТ ПБК РАДОМИШЛЬ 25
93. ПВНІФКТ «ДІВОДОР ВИСОКОПРИБУТКОВІ 

ІНВЕСТИЦІЇ»
29

94. ПВНІФКТ «НІНЬЯ» 30
95. ПВНІФКТ «ПІНТА» 30
96. ПВНІФКТ «С. МАРІЯ» 31
97. ПАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА-125 51
98. ПАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА-125 75
99. ПАТ ПІВДЕНЕЛЕКТРОМОНТАЖ 13
100. ПРАТ ПІДПРИЄМСТВО «ДРУЖБА» 16
101. ПРАТ ПЛАСТ МАРКЕТ 38
102. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ  

«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ»
32

103. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ  
«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ»

76

104. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ  
«ЛЬВІВГАЗ»

74

105. ПРАТ ПОЛІСЕРВІС 62
106. ПАТ ПОЛОНСЬКИЙ ГІРНИЧИЙ КОМБІНАТ 51
107. ПРАТ ПОЛТАВАКУЛЬТТОРГ 42
108. ПРАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ВЕНТИЛЯТОРНИЙ ЗАВОД 58
109. ПРАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 

ВИРОБІВ № 1
56

110. ПРАТ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ 
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ 
ІНСТИТУТ МАШИНОБУДУВАННЯ

31

111. ПРАТ ПРОМИСЛОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ 30
112. ПРАТ РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА 3
113. ПРАТ РЕКОНСТРУКЦІЯ 59
114. ПАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«САНІТА»
26

115. ПАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«САНІТА»

26

116. ПАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«САНІТА»

30

117. ПРАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 3 12
118. ПРАТ РІВНЕНСЬКА РИБОВОДНО-МЕЛІОРАТИВНА 

СТАНЦІЯ
13

119. ПРАТ РІЕЛЕКСПЕРТ 10
120. ПРАТ САНТА УКРАЇНА 3
121. ПРАТ СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ 61
122. ПРАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ  

РИБОЛОВЕЦЬКО-ПРОМИСЛОВЕ ТОВАРИСТВО 
«ЖОВТЕНЬ»

47

123. ПРАТ СОКІЛ 76
124. ПРАТ СПЕЦЛІСМАШ 45
125. ПРАТ СПЕЦЛІСМАШ 45
126. ПРАТ СПЕЦЛІСМАШ 58
127. ПРАТ СТ ІЛЛІЧІВСЬКЕ 54
128. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БІОПОЛІС» 11
129. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС» 66
130. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» 9
131. ПРАТ СТРИЙСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 3
132. ПРАТ СУЧАСНЕ БУДІВНИЦТВО 72
133. ПРАТ СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ - АЛЬЯНС 35
134. ПАТ ТИСМЕНИЦЯГАЗ 33
135. ПАТ ТИСМЕНИЦЯГАЗ 34
136. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «БОРИСФЕН» 17
137. ПРАТ ТОРГОВИЙ ЦЕНТР СОФОТ 68
138. ПРАТ ТОРЕЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 39
139. ПАТ УКРАГРОМАШСЕРВІС 8
140. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА 6
141. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА МЕРЕЖА 37
142. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК 38
143. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК 40
144. ПАТ УКРСИББАНК 17
145. ПРАТ УНІВЕРМАГ СІВЕРСЬКИЙ 49
146. ПАТ ФАРМСТАНДАРТ - БІОЛІК 31
147. ТОВ ФІРМА ТММ 70
148. ПРАТ ХЕРСОН-ДІПРОМІСТО 16
149. ПРАТ ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА ДРУКАРНЯ 12
150. ПАТ ХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА 

«ВЗУТТЯ» 
61

151. ПРАТ ХЕРСОНСЬКИЙ ЗАВОД КАРДАННИХ ВАЛІВ 5
152. ПРАТ ХІМЕКСІ 18
153. ПРАТ ХІМТЕПЛОМАШ 12
154. ПРАТ ХМЕЛЬНИЦЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА 52
155. ПРАТ ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД 4
156. ПРАТ ЦУМАНЬ 41
157. ПАТ ЧАСІВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ 10
158. ПРАТ ЧЕРВОНОГРАДСЬКИЙ ІОЦ 53
159. ПРАТ ШАМРАЇВСЬКЕ 25
160. ПРАТ ЩОРСЬКЕ ХПП 40

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 № 18061
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ПФ “ХІМДЖЕСТ”
Ад ре са: м. Ки їв,
вул. Горького, буд. 112, к. 40

У ра зі пе ред ру ку по си лан ня 
на “Ві до мос ті Національної
ко мі сії з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку” обов’яз ко ве.
Від по ві даль ність за дос то вір ність 
ін фор ма ції та рек ла ми не суть 
від по ві даль ні осо би емі тен тів 
(про фу час ни ків), ав то ри та 
рек ла мо дав ці.

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
28.03.2018 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 


