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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
13.02.2018

РІШЕННЯ
м. Київ

№ 75

Про затвердження Порядку
оприлюднення
повідомлення емітентами цінних
паперів про те, що вони
вважаються такими, що
здійснювали публічну пропозицію цінних паперів
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14.03.2018 за № 296/31748
Відповідно до пункту 15 частини другої статті 7, пункту 13
статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку
цінних паперів в Україні», пункту 4 розділу ІІ «Прикінцеві та
перехідні положення» Закону України від 16 листопада 2017
року № 2210-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів»

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

1. Затвердити Порядок оприлюднення повідомлення
емітентами цінних паперів про те, що вони вважаються
такими, що здійснювали публічну пропозицію цінних паперів (далі - Порядок), що додається.
2. Департаменту корпоративного управління та корпо-

ративних фінансів (Хохлова Н.В.) забезпечити подання
цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
3. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (Хохлова Н.В.) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій
(Юшкевич О.І.) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
5. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за
днем його офіційного опублікування та діє до 31 грудня
2018 року.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
члена Комісії Тарабакіна Д.В.
Голова Комісії
Т. Хромаєв
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку
13 лютого 2018 року № 75
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14.03.2018 за № 296/31748
Порядок оприлюднення повідомлення емітентами
цінних паперів про те, що вони вважаються такими,
що здійснювали публічну пропозицію цінних паперів
1. Цей Порядок регулює обсяги, строки та порядок
оприлюднення повідомлення емітентами цінних паперів
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
про те, що вони вважаються такими, що здійснювали публічну пропозицію цінних паперів (далі – Повідомлення).
2. Оприлюднення Повідомлення здійснюється шляхом
розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку про ринок цінних паперів на веб-сайті
www.stockmarket.gov.ua (далі - загальнодоступна інформаційна база даних Комісії), на власному веб-сайті та подання до Комісії.
Оприлюднення Повідомлення здійснюється у такі
строки:
у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
та на власному веб-сайті - протягом одного робочого дня
після дати прийняття уповноваженим органом емітента
відповідного рішення, але не пізніше 10:00 другого робочого дня після дати прийняття рішення;
подання до Комісії - протягом семи робочих днів після
дати прийняття уповноваженим органом емітента відповідного рішення.
3. У Повідомленні зазначається така інформація:
1) відомості про емітента:
повне найменування;
ідентифікаційний код юридичної особи;
місцезнаходження;
адреса власного веб-сайта;

2) дата прийняття рішення уповноваженим органом
емітента про те, що емітент вважається таким, що здійснював публічну пропозицію цінних паперів, та назва
уповноваженого органу (наглядова рада або загальні
збори акціонерів/учасників), що прийняв таке рішення;
3) вид цінних паперів, реєстраційний номер та дата
реєстрації свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів, щодо яких прийнято рішення уповноваженим органом емітента стосовно їх публічної пропозиції;
4) додаткова інформація, яку емітент вважає за необхідне оприлюднити для всебічного та точного висвітлення інформації в Повідомленні.
4. Повідомлення засвідчується підписом керівника
емітента та подається до Комісії у паперовій формі.
До Повідомлення додається документ, що підтверджує прийняття рішення уповноваженим органом емітента про те, що емітент вважається таким, що здійснював публічну пропозицію цінних паперів (копія або витяг
з протоколу засідання наглядової ради, загальних зборів
акціонерів, зборів учасників).
Т.в.о. директора департаменту
корпоративного управління та
корпоративних фінансів

О. Туркова

ПРЕССЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ
НКЦПФР інформує про результати свого чергового засідання
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) оприлюднює результати засідання регулятора фондового ринку, що відбулося 29 березня 2018 року.
За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:
1. Щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у прийнято рішення
зв’язку з прийняттям Закону України «Про електронні довірчі послуги»
із зауваженнями
2. Щодо проекту Закону України «Про публічні електронні реєстри»
прийнято рішення
3. Щодо інформації про стан виконання Плану-графіка проведення заходів з відстеження
прийнято рішення
результативності регуляторних актів Комісії за I квартал 2018 року
4. Про затвердження Концепції корпоративного управління у професійних учасниках ринків
прийнято рішення
капіталу України
5. Про затвердження Змін до Плану роботи Національної комісії з цінних паперів та фондоприйнято рішення
вого ринку на 2018 рік і Змін до Плану роботи Комітетів Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку на 2018 рік
6. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій серед засновників
прийнято рішення
корпоративного інвестиційного фонду, регламенту корпоративного інвестиційного фонду та
внесення відомостей про АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний
інвестиційний фонд «АЛЬТЕР» до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування
7. Щодо звіту ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИ- прийнято рішення
ЦІЙНОГО ФОНДУ «ТРЕЙДМАРК» ТОВ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»
8. Щодо звіту ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИ- прийнято рішення
ЦІЙНОГО ФОНДУ «АКІНІТА 5» ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АНДЕРЕ
РІХТІНГЕН»
9. Щодо звіту ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИ- прийнято рішення
ЦІЙНОГО ФОНДУ «ФОРВАРД» ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АНДЕРЕ
РІХТІНГЕН»
10. Про зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів, емітоваприйнято рішення
них ПрАТ «ФК «Агрохолдінг Полісся»
11. Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів
прийнято рішення
(АТ «ЗНВКІФ «Домініон Фінанс», …)
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12. Про зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо
цінних паперів, емітованих ПрАТ «Діві Банк»
13. Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів певних
власників (Горбачевський Олександр Антонович, …)
14. Про схвалення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до
Постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2002 р. №1371»
15. Про затвердження Змін до Плану роботи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 2018 рік і Змін до Плану роботи Комітетів Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку на 2018 рік
16. Щодо погодження проекту наказу Фонду державного майна України «Про визнання таким, що
втратив чинність, наказу Фонду державного майна України від 15 вересня 2000 року № 1935»
17. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»
18. Щодо реєстрації звіту про результати розміщення (обміну) акцій Публічного акціонерного
товариства Акціонерного комерційного банку «Індустріалбанк»
19. Щодо реєстрації випуску та проспекту емісії акцій Приватного акціонерного товариства
«Українська охоронно-страхова компанія»
20. Про затвердження Змін до Плану роботи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 2018 рік і Змін до Плану роботи Комітетів Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку на 2018 рік

Інформаційні повідомлення та
новини НКЦПФР
НКЦПФР відновила, зупинила, скасувала обіг
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
т.в.о. директора департаменту корпоративного управління
та корпоративних 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,
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013
року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно до документів, наданих ПрАТ «ВЕНТИЛЯТОРНИЙ ЗАВОД «ГОРИЗОНТ» (вул. Чапаєва, буд. 15, м. Гадяч, Полтавська область, 37300, код за ЄДРПОУ: 02971340) на скасування
реєстрації випуску акцій у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства, скасовано реєстрацію випуску акцій
ПрАТ «ВЕНТИЛЯТОРНИЙ ЗАВОД «ГОРИЗОНТ». Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПрАТ «ВЕНТИЛЯТОРНИЙ ЗАВОД «ГОРИЗОНТ» від 22 грудня 2010 року
№83/16/1/10, видане 28.09.2011 Полтавським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку, анульовано – розпорядження
№ 89-КФ-С-А від 28 березня 2018 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о
директора департаменту корпоративного управління та
корпоративних фінансів, на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
10.11.2015р. №1843 (зі змінами), підпункту а) пункту 3
Розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій,
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року
№737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28 травня 2013 року за №822/23354 (зі змінами), та від-

прийнято рішення
прийнято рішення
прийнято рішення
прийнято рішення
прийнято рішення
без зауважень
прийнято рішення
прийнято рішення
прийнято рішення
прийнято рішення

повідно до документів, наданих Публічним акціонерним товариством «БАНК БОГУСЛАВ», місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Нижньоюрківська, 81, код за
ЄДРПОУ: 34540113, на зупинення обігу акцій у зв’язку з
ліквідацією акціонерного товариства, зупинено обіг простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства
«БАНК БОГУСЛАВ» – розпорядження № 75-КФ-З від
28 березня 2018 року.
Дата, з якої забороняється вчинення правочинів,
пов’язаних з переходом прав власності на акції, та обмежується здійснення операцій у системі депозитарного
обліку з акціями цього випуску:
«30» березня 2018 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
т.в.о. директора департаменту корпоративного управління та корпоративних 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,
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013
року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно до документів, що отримано від ПАТ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ
КОНСТРУКЦІЙ-15» (проспект Московський, буд. 299,
м. Харків, 61106, код за ЄДРПОУ: 01267194) на скасування реєстрації випуску акцій у зв’язку з ліквідацією акціонерного товариства, скасовано реєстрацію випуску
акцій ПАТ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ15». Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПАТ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ-15» від 11 серпня 2011 року №95/20/1/11, видане 11.08.2011 Харківським
територіальним управлінням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку (дата видачі дубліката Департаментом Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку в Східному регіоні – 01.02.2018), анульовано – розпорядження № 92-КФ-С-А від 29 березня 2018 року.
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ПРЕССЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
т.в.о. директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на
підставі п. 11 розділу І Порядку скасування реєстрації
випусків акцій, затвердженого рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від
23.04.2013 №737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за № 822/23354, зі змінами, та
відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань у формі витягу від 26.03.2018
№1003787577 щодо внесення 07.07.2017 запису про
судове рішення про визнання юридичної особи банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, 03.07.2017,
909/655/15, Господарський суд Івано-Франківської об-

ласті, та інформації, наданої арбітражним керуючим,
ліквідатором ПАТ «ІНДУКТОР» Насадюком В.В. листом від 19.03.2018 №06/16-18 (вх. від 22.03.2018
№9419, зупинено обіг акцій ПАТ «ІНДУКТОР», код за
ЄДРПОУ: 14313501 – розпорядження № 76-КФ-З від
29 березня 2018 року.
Дата, з якої забороняється вчинення правочинів,
пов’язаних з переходом прав власності на акції, та обмежується здійснення операцій у системі депозитарного
обліку з акціями цього випуску:
«02» квітня 2018 року.
29.03.2018 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8,
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації посилання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПрАТ «Домобудівний комбінат»

повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів товариства 30 квітня 2018 року за адресою: м.Хмельницький, вул. Проспект
Миру 61/3-б, офіс №1.
Проект порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії та інших робочих органів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.
2. Звіт правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2017 рік. 3. Висновок ревізійної комісії.
4.Звіт Наглядової Ради. 5.Про порядок розподілу прибутку (покриття,
збитків). 6.Затвердження річного звіту та балансу за 2017 рік.
Перелік акціонерів для участі в зборах складається станом на 24.00 год.
24 квітня 2018року. Початок зборів о 10:00 Реєстрація учасників з 9:00 до
9:50 в день і за місцем проведенням зборів.
Для участі у зборах учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів, крім документу, що посвідчує
особу – доручення, оформлене відповідно до вимог чинного законодавства. Телефон для довідок: 0382-742404
З матеріалами з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитись за адресою: м. Хмельницький, вул. Проспект Миру 61/3-б, офіс №1., в
робочі дні (крім п’ятниці) з 10.00 до 15.00 години в кабінеті бухгалтерії, відповідальна особа за ознайомлення – Григоровський А.В. Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті : www.dsk.km.ua.
Також акціонери можуть подавати товариству письмові запити та додат-

кові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства і подаються в письмовій формі
із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості
належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства
(тис.грн.)
Найменування показника
Період
Попередній Звітний
Усього активів
5073
4628
Основні засоби
1
0
Довгострокові фінансові інвестиції
2
Запаси
2848
2848
Сумарна дебіторська заборгованість
2131
1740
Грошові кошти та їх еквіваленти
19
18
Нерозподілений прибуток (збиток)
-846
-840
Власний капітал
-717
-711
Статутний капітал
113
113
Поточні зобов'язання
5682
5270
Чистий прибуток (збиток)
2
6
Середньорічна кількість акцій (шт.)
450828
450828
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
5
3
Наглядова рада ПрАТ «Домобудівний комбінат»

Приватне акцiонерне товариство
«Чуднiвське хлiбоприймальне пiдприємство»
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 р.I.Основні відомості про емітента: 1. Повне найменування емітента: Приватне
акцiонерне товариство «Чуднiвське хлiбоприймальне пiдприємство»,
код за ЄДРПОУ:00954024, місцезнаходження: 13224 Житомирська область, Чуднiвський р-н, с. Вiльшанка, вул. Чуднiвська, 1, міжміський код
та телефон емітента:(04139)21323.2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
29 березня 2018 р3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: www.chydnovhpp.ho.ua.4.Товариство з
обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Наталія», код за
ЄДРПОУ:33253896, проведений аудит фінансової звітності. 5 Черговi
загальнi збори акцiонерiв емітента проведені 21.04.2017 р. Перелік питань загальних зборів: 1.Обрання членiв лiчильної комiсiї. 2. Обрання
головуючого та секретаря загальних зборiв. Прийняття рiшень з питань
порядку проведення загальних зборiв.3.Прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2016 рiк.4.Прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння за 2016 рiк.5.Прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк . Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї товариства за 2016 р.
6.Затвердження рiчного звiту та балансу за 2016 рiк.7.Розподiл прибутку
i збиткiв за пiдсумками дiяльностi Товариства у 2016 р.8.Прийняття
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рiшення про змiну типу та найменування товариства з публiчного
акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство.9.Внесення
змiн та доповнень до Статуту Товариства, затвердження нової редакцiї
Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи для пiдписання
нової редакцiї Статуту та здiйснення державної реєстрацiї нової редакцiї
Статуту товариства.10. Прийняття рiшення про приведення внутрiшнiх
положень товариства у вiдповiднiсть до нової редакцiї Статуту товариства та Закону України «Про Акцiонернi товариства» шляхом затвердження положень в новiй редакцiї. 11.Прийняття рiшення про лiквiдацiю
правлiння товариства.12.Прийняття рiшення про утворення нового виконавчого органу.13.Припинення повноважень голови та членiв наглядової ради товариства.14.Обрання членiв наглядової ради товариства.
15.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з головою i членами Наглядової ради Товариства, встановлення
розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на
пiдписання цих договорiв. 16.Припинення повноважень голови та членiв
ревiзiйної комiсiї товариства. 17.Обрання членiв ревiзiйної комiсiї товариства.. Пропозицiї до перелiку питань порядку денного наданi наглядовою радою. Питання порядку денного були розглянутi та затвердженi
одноголосно. 6. За результатами звітного та попереднього років рішення
щодо виплати дивідендів не приймалось.

№62, 30 березня 2018 р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство «ЗАВОД «ФРЕГАТ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство «ЗАВОД «ФРЕГАТ»
2. Код за ЄДРПОУ
14312387
3. Місцезнаходження
55210 м. Первомайськ, вул. Корабельна, 50
4. Міжміський код, телефон та факс
05161-31293 05161-43725
5. Електронна поштова адреса
kolesnichenko@fregat.mk.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
www.fregat.mk.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення
Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Рішення про припинення повноважень прийнято черговими загальними
зборами акціонерів 27.03.2018 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ». Протокол №21 від 27.03.2018р.
Посадова особа Красніков Дмитро Анатолійович (паспорт: серія АК номер 875256 виданий 26.04.2000 р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області), яка займала посаду Голова Наглядової ради, припинила повноваження.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: один рік.
Красніков Д.А. являвся представником акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс Менеджмент Груп»
Рішення про припинення повноважень прийнято черговими загальними
зборами акціонерів 27.03.2018 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ». Протокол №21 від 27.03.2018р..
Посадова особа Парусникова Вікторія Борисівна (паспорт: серія АЕ номер 254323 виданий 18.03.1996 р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: один рік.
Парусникова В.Б. являлась представником акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю «МетІнвест».
Рішення про припинення повноважень прийнято черговими загальнимизборами акціонерів 27.03.2018 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ». Протокол №21 від 27.03.2018р.
Посадова особа Санін Андрій Олександрович (паспорт: серія МК номер
018034 виданий 25.07.1995 р. Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила
повноваження.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: один рік.
Санін А. О. являвся представником акціонера – Товариства з обмеженою відповідальністю «МетІнвест».
Рішення про припинення повноважень прийнято черговими загальними
зборами акціонерів 27.03.2018 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ». Протокол №21 від 27.03.2018р.
Посадова особа Анищенко Сергій Володимирович (паспорт: серія АК
номер 568525 виданий 18.06.1999 р. Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ
УМВС України в Дніпропетровській області), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: один рік.
Анищенко С. В. являвся представником акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс Менеджмент Груп».
Рішення про припинення повноважень прийнято черговими загальними
зборами акціонерів 27.03.2018 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ». Протокол №21 від 27.03.2018р.
Посадова особа Британ Олександр Вікторович (паспорт: серія АЕ номер
709887 виданий 14.08.1997 р. Індустріальним РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: один рік.
Британ О. В. являвся представником акціонера - Компанії «Фрегат Інжиніринг Лімітед»/Fregat engineering limited.
Рішення про обрання прийнято черговими загальними зборами акціонерів 27.03.2018 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ». Протокол №21 від
27.03.2018р.
Красніков Дмитро Анатолійович (паспорт: серія АК номер 875256 виданий 26.04.2000 р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській
області) обрано на посаду Член Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: три роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ «ІКК
«ПроКапітал», з 01.04.2010р. по 02.09.2012р. ТОВ «ІПК «Ассетс Менеджмент Груп» заступник Генерального директора з розвитку, з 03.09.2012р.
ТОВ «ІПК «Ассетс Менеджмент Груп» Директор дирекції «Фрегат».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Красніков Д.А. являється представником акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс
Менеджмент Груп» (місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вулиця Павла Ніріберга 10; код ЄДРПОУ: 34316490). Незалежним директором член Наглядової ради не являється.
Рішення про обрання прийнято черговими загальними зборами акціонерів 27.03.2018 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ». Протокол №21 від
27.03.2018р.
Парусникова Вікторія Борисівна (паспорт: серія АЕ номер 254323 виданий 18.03.1996 р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській
області) обрано на посаду Член Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: три роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з
14.09.2007р. «Ей Ем Джі Волдвайд Інвестментс Лімітед», директор.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Парусникова В.Б. являється представником акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс
Менеджмент Груп» (місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вулиця Павла Ніріберга 10; код ЄДРПОУ: 34316490). Незалежним директором член Наглядової ради не являється.
Рішення про обрання прийнято черговими загальними зборами акціонерів 27.03.2018 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ». Протокол №21 від
27.03.2018р.
Санін Андрій Олександрович (паспорт: серія МК номер 018034 виданий
25.07.1995 р. Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області) обрано на посаду Член Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: три роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з
25.11.2009р. ТОВ «ІПК «Ассетс Менеджмент Групп», заступник Генерального директора з розвитку, з 01.04.2010р.-перший заступник Генерального
директора, з 27.09.2012р. Генеральний директор.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

5

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№62, 30 березня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Санін А.О. являється представником акціонера – Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс Менеджмент Груп» (місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вулиця Павла Ніріберга 10;
код ЄДРПОУ: 34316490). Незалежним директором член Наглядової ради не
являється.
Рішення про обрання прийнято черговими загальними зборами акціонерів 27.03.2018 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі рішення чергових загальних
зборів акціонерів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ». Протокол №21 від 27.03.2018р.
Самойленко Юлія Вікторівна (паспорт: серія АЕ номер 501418 виданий
11.03.1997 р. Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області) обрано на посаду Член Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: три роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з
18.07.2006р. Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційнопромислова компанія «Ассетс Менеджмент Груп»; начальник казначейства.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Самойленко Ю.В. являється представником акціонера - Товариства з
обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс
Менеджмент Груп» (місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вулиця
Баумана,10; код ЄДРПОУ: 34316490). Незалежним директором член Наглядової ради не являється.
Рішення про обрання прийнято черговими загальними зборами акціоне-

рів 27.03.2018 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ».
Британ Олександр Вікторович (паспорт: серія АЕ номер 709887 виданий
14.08.1997 р. Індустріальним РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській
області.) обрано на посаду Член Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: три роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 03.12.2007р.
консультант по питанням безпеки Представництва фірми «Дніпросіті Лімітед».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Британ О.В. являється представником акціонера - Компанії «Фрегат Інжиніринг Лімітед»/Fregat engineering limited (місцезнаходження: Арх. Макаріу III, 284 ФОРТ, Фортуна Корт Блок В, 2 поверх, п.с. 3105, Лімасол, Кіпр).
Незалежним директором член Наглядової ради не являється.
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
Купков Андрій Вячеславович
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
28.03.2018р.
(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ

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
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
емітента

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

ТОВАРИСТВО
«ПОЛТАВАПЛЕМСЕРВIС»

00703167
38782, Полтавська обл., Полтавський
р-н, с. Горбанiвка, Миру, буд. 1
4. Міжміський код, телефон та факс 0532) 633344 (0532) 633344
5. Електронна поштова адреса
plemservis@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, http://poltavaplemservis.pl.ua
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення
про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення
ПАТ «ПОЛТАВАПЛЕМСЕРВIС» (надалi – емiтент) повiдомляє, що за
рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв емiтента вiд 28.03.2018 року,
оформленого Протоколом №1 вiд 28.03.2018 року Загальних зборiв
акцiонерiв емiтента, 28.03.2018 року прийнято рiшення про попереднє
надання згоди на вчинення значних правочинiв, а саме:
характер правочинiв: купiвля – продаж нерухомого майна, рухомого майна, товарiв, у т.ч. на умовах комiсiї, посередницькi послуги, взяття на себе
фiнансових зобов’язань, в т.ч. шляхом укладення кредитних договорiв
рiзних видiв, договорiв поруки, майнової поруки, гарантiї, застави, надання/отримання позик, надання/отримання поворотної/безповоротної
вiдсоткової/безвiдсоткової фiнансової допомоги;
гранична сукупна вартiсть правочинiв: 50 000 000, 00 (п’ятдесят мiльйонiв)
гривень 00 копiйок без ПДВ;
вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:
9578 тис.грн.
спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 522%
загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 7 242 903 штук простих iменних
акцiй; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 6 460 211 штук простих iменних акцiй; кiлькiсть голосуючих
акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 6 460 211 штук простих
iменних акцiй; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти»
прийняття рiшення: 0 штук простих iменних акцiй.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона
несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади
Грабко Валентин Анатолiйович
Голова Правлiння
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П.
28.03.2018
(дата)
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2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

ТОВАРИСТВО
«СПЕЦМЕБЛІ»

00273910
04080, м.Київ,
вул. Новокостянтинiвська, буд. 1
(044)4170402 (044)4170402

4. Міжміський код, телефон та
факс
5. Електронна поштова адреса 00273910@privateinvest.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі
http://smebel.informs.net.ua/
Інтернет, яка додатково
використовується емітентом
для розкриття інформації
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,
домінуючого контрольного пакета акцій у
розмірі 95 і більше відсотків простих акцій
акціонерного товариства
II. Текст повідомлення
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕЦМЕБЛI» (надалi - Товариство) повiдомляє, що 27.03.2018 року отримало вiд власника акцій
ТОВ «ЗЕЛЕНА ГАЛЯВИНА» повідомлення про придбання ним домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, відповідно до статті 652 Закону
України «Про акціонерні товариства». Найвища ціна придбання акцій протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно
з днем набуття - 15,58636 грн. Дата набуття пакета акцій – 26.03.2018 р.
Власник пакета акцій - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕЛЕНА ГАЛЯВИНА», ідентифікаційний код – 33710406. Розмір
частки власника акцій в загальній кількості акцій до набуття права власності на такий пакет акцій – 94,4394%. Розмір частки власника акцій в загальній кількості акцій після набуття права власності на такий пакет акцій – 96,0728%. Розмір частки власника (власників) акцій в загальній
кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій - 97,3276%. Інформація щодо розміру частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності
на такий пакет акцій станом на 27.03.2018 року відсутня.
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 		
Золотий Євгеній Леонiдович
Генеральний директор
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П.
28.03.2018р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство «ЗАВОД «ФРЕГАТ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство «ЗАВОД «ФРЕГАТ»
2. Код за ЄДРПОУ
14312387
3. Місцезнаходження
55210 м. Первомайськ, вул. Корабельна, 50
4. Міжміський код, телефон та факс
05161-31293 05161-43725
5. Електронна поштова адреса
kolesnichenko@fregat.mk.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
www.fregat.mk.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення
Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів
II. Текст повідомлення
1).Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 27.03.2018;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру правочинів:
1. Про поділ комплексу нежитлових будівель ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ»
ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» володіє на праві власності комплексом нежитлових будівель, які розташовані за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Корабельна, 50, на земельній ділянці загальною площею
85,7 га в межах території Первомайського району Миколаївської області.
ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ», користується вище вказаною земельною ділянкою
на підставі державного акту виданого заводу «Фрегат» Первомайською районною Радою народних депутатів Первомайського району Миколаївської області
України для розміщення виробничих об’єктів відповідно до рішення 7 сесії
22 скликання Первомайської ради народних депутатів від 14 липня 1995р.
З метою оформлення земельної документації відповідно до вимог діючого
законодавства України, з урахуванням виробничої необхідності та зручності
користування будівлями та спорудами, з урахуванням технічних можливостей існуючих комунікацій та інфраструктури ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ»
вирішили:
1. Надати дозвіл на розподіл (поділ) в натурі об’єкту нерухомого майна
комплексу нежитлових будівель, розташованого по вулиці Корабельна, 50,
м. Первомайськ, Миколаївська область на 5 (п’ять) самостійних об’єктів нерухомого майна та зареєструвати право власності на ці самостійні об’єкти
нерухомого майна за ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ».
2. Припинити існування комплексу нежитлових будівель ПрАТ «ЗАВОД
«ФРЕГАТ», що розташований за адресою: вулиця Корабельна, 50, м. Первомайськ, Миколаївська область.
3. Уповноважити Наглядову раду ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» з урахуванням
вимог законодавства України та існуючих технічних можливостей, прийняти відповідні рішення щодо визначення конкретних об’єктів нерухомого майна, що будуть входить в кожний самостійний об’єкт нерухомого майна для його самостійного функціонування, виготовлення необхідних документів та реєстрації права
власності на самостійні об’єкти нерухомого майна за ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ».
4. Уповноважити Наглядову раду ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» звернутися
до власника землі для прийняття відповідних рішень щодо поділу земельної ділянки загальною площею 85,7 га, яка знаходиться в користуванні
ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» на окремі земельні ділянки, на яких розташовані
самостійні об’єкти нерухомого майна, які утворилися в результаті поділу
комплексу нежитлових будівель, розташованого за адресою: вулиця Корабельна, 50, м. Первомайськ, Миколаївська область та виготовлення в установленому порядку відповідної документації з землеустрою.
2. Порука ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» перед АБ «УКРГАЗБАНК»:
2.1. Повністю ознайомившись з умовами Генерального кредитного договору № 1/18/к від 16.01.2018р. (надалі - Генеральний кредитний договір),
копія якого розміщена на стенді в місті проведення зборів за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ, вулиця Корабельна, 50, надати згоду
на вчинення значного правочину - укладання Приватним акціонерним товариством «ЗАВОД «ФРЕГАТ» (надалі «Товариство») протягом одного року з
дати проведення цих загальних зборів (з 27 березня 2018 року по 27 березня 2019 року) договору поруки між ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» та АБ «УКРГАЗБАНК» (надалі - Банк) в якості забезпечення виконання усіх зобов’язань
ТОВ «САНЛАЙТ ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 40297214) (надалі – Позичальник) за умовами Генерального кредитного договору:
Ліміти:
Генеральний кредитний договір (надалі ГКД) – загальний ліміт в сумі
4 400 000,00 євро, в межах якого укласти:
Невідновлювальну кредитну лінію 1 (надалі - НКЛ 1) - 3 300 000,00
євро;

Невідновлювальну кредитну лінію 2 (надалі - НКЛ 2) - 1 100 000,00 євро.
Строк кредитування:
ГКД – 80 місяців;
НКЛ 1 -72 місяці;
НКЛ 2 – по 29 березня 2024 року.
Цільове використання:
НКЛ 1 - відшкодування витрат на будівництво СЕС - загальною потужністю 4,95 МВт, що розташована за адресою: Миколаївська обл., Вітовський
район, смт. Воскресенське, вул. Дорожна, буд. 11 шляхом надання кредитних коштів на поточний рахунок;
НКЛ 2 - відшкодування витрат на будівництво СЕС - загальною потужністю 1,7 МВт (номінальна потужність 2 МВт (ІІІ черга будівництва)), що буде
розташована за адресою: Миколаївська обл., Вітовський район, смт. Воскресенське шляхом надання кредитних коштів на поточний рахунок.
Графіки зменшення лімітів невідновлювальних кредитних ліній зазначені :
в Додатковому договорі №1/18/к-1 від 16.01.2018р. до Генерального кредитного договору №1/18/к від 16.01.2018р. про відкриття не відновлювальної кредитної лінії;
в Додатковому договорі №1/18/к-2 від 16.01.2018р. до Генерального кредитного договору №1/18/к від 16.01.2018р. про відкриття не відновлювальної кредитної лінії.
Проценти за користування кредитними коштами:
По НКЛ 1 та НКЛ 2 - За строковою заборгованістю (базовий розмір):
UIRD12M (євро) + маржа. Для першого року кредитування процентна ставка за строковою заборгованістю 7,0% річних. Процентна ставка, переглядається щорічно. Маржа визначається на день укладення додаткового договору до Генерального кредитного договору як різниця між 7,0% річних та
значенням UIRD12M (євро) на попередній банківський день, що передує
даті укладання додаткового договору.
за простроченою заборгованістю: + 5% річних до процентної ставки за
строковою заборгованістю.
проценти за користування кредитними коштами, що не повернуті у терміни,
передбачені Генеральним кредитним договором (прострочена заборгованість)
сплатити згідно з умовами п. 3.13 Генерального кредитного договору,
при настанні умов, передбачених п. 3.7 Генерального кредитного договору
сплатити проценти за користування кредитними коштами у розмірі підвищеної
процентної ставки, згідно з умовами п. 3.7 Генерального кредитного договору;
Комісії, а також штрафи та пені - у розмірі і випадках, передбачених Генерального кредитним договором та відшкодування Банку всіх збитків, які
понесені Банком внаслідок невиконання Позичальником умов Генерального кредитного договору у розмірі і у випадках, передбачених Генеральним
кредитним договором.
У разі зміни умов Генерального кредитного договору, зокрема, але не
виключно: у разі підвищення розміру процентів за користування кредитними коштами; відстрочення виконання зобов’язання, що призвело до збільшення періоду, за який нараховуються проценти за користування кредитними коштами; встановлення (збільшення розміру) неустойки; встановлення
нових умов щодо порядку зміни процентної ставки за користування кредитними коштами в сторону збільшення; розширення змісту основного
зобов’язання щодо дострокового повернення кредиту та плати за користування ним, Товариство зобов’язується перед Банком відповідати за виконання Позичальником зобов’язань по Генеральному кредитному договору в
обсязі, що встановлюється після внесених таких змін.
Товариство надає свою згоду на зміни умов Генерального кредитного договору, які призведуть або можуть призвести до збільшення обсягу його відповідальності, а також підтверджує, що такі зміни не потребують отримання Банком будьякого додаткового погодження у майбутньому, в тому числі укладення Сторонами
за Договором поруки додаткової (-их) угоди/договору (-ів) тощо.
2.2. В строк до 30.04.2018 року забезпечити укладання ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» (код ЄДРПОУ 14312387)
з АБ «УКРГАЗБАНК» договору поруки в забезпечення усіх його зобов’язань
за Генеральним кредитним договором, всіма Додатковими договорами до
нього, із врахуванням усіх змін, що будуть внесені до цього Генерального
кредитного договору та Додаткових договорів до нього.
Порука, що надається цим рішенням, безумовно розповсюджується на
всі без виключення умови Генерального кредитного договору, що укладено
між АБ «УКРГАЗБАНК» та ТОВ «САНЛАЙТ ЕНЕРДЖІ», в тому числі ті, що
не зазначені в цьому пункті, а також на всі зміни та доповнення до зазначеного Генерального кредитного договору та додаткових договорів до нього, що будуть внесені сторонами в майбутньому.
2.3. Надати повноваження на укладання та підписання від імені ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «ФРЕГАТ» (код ЄДРПОУ
14312387) договору поруки з АБ «УКРГАЗБАНК» та всіх необхідних документів, пов’язаних з укладанням цього договору голові Правління Товариства Купкову Андрію Вячеславовичу з наданням права визначення від імені
Товариства всіх суттєвих умов та інших умов договору поруки на його власний розсуд, на умовах, що погоджені з Банком. З моменту підписання договору поруки, вважається, що голова Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «ФРЕГАТ» Купков Андрій Вячеславович у

7

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№62, 30 березня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
повній мірі ознайомився з обсягом зобов'язань та суттєвими умовами кредитування ТОВ «САНЛАЙТ ЕНЕРДЖІ», а відтак його дії повністю відповідають інтересам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД
«ФРЕГАТ» (код ЄДРПОУ 14312387) та вважаються здійсненими в межах наданих йому цим рішенням повноважень.
2.4. Гранична сукупність вартості правочинів за п. 15.2 по питанню № 15 проекту порядку денного загальних зборів акціонерів складає - 328 605 тис.грн.
Вартість активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної
фінансової звітності - 365 117 тис.грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності - 90 %.
3. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть
укладатися Приватним акціонерним товариством «ЗАВОД «ФРЕГАТ» (надалі «Товариство») за відповідними рішеннями Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД «ФРЕГАТ» протягом одного року – з
дати проведення цих загальних зборів (з 27 березня 2018 року по 27 березня 2019 року), а саме:
3.1. щодо майна, яке належить на праві власності Товариству та/або
придбавається Товариством, а саме: купівлі-продажу (в тому числі корпоративних прав: акцій, часток, паїв тощо), поставки, позики (в тому числі у нерезидентів України), міни, найму (оренди, суборенди), фінансової поруки,
застави, іпотеки рухомого та нерухомого майна, позички, підряду (в т.ч. будівельного підряду), укладення кредитних договорів з різними банками,
оформлення банківської гарантії на умовах погоджених Наглядовою радою.
Гранична сукупність вартості правочинів за п. 15.3.1. по питанню № 15 проекту порядку денного загальних зборів акціонерів складає - 328 605 тис.грн.
Вартість активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної
фінансової звітності - 365 117 тис.грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності - 90 %.
3.2. щодо надання та/або отримання послуг Товариством: перевезення,
транспортного експедирування, зберігання, страхування, доручення, комісії, управління майном, банківського вкладу, комерційної концесії та
зовнішньо-економічної діяльності, науково-дослідних або дослідноконструкторських та технологічних робіт, якщо сума, що є предметом цього
правочину перевищує 10 відсотків, але не перевищує 90 відсотків вартості
активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
Гранична сукупність вартості правочинів за п. 15.3.2. по питанню № 15
проекту порядку денного загальних зборів акціонерів складає - 328 605 тис.
грн.
Вартість активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної
фінансової звітності - 365 117 тис.грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності - 90 %.
3.3. щодо отримання та/або розпорядження земельними ділянками, які
знаходяться у власності та в постійному користуванні Товариства та/або
укладення Товариством договорів купівлі-продажу та/або оренди землі.
3.4. щодо укладення зовнішньоекономічних контрактів (угод), якщо сума,
що є предметом цього правочину перевищує 10 відсотків, але не перевищує 90 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової
звітності Товариства.
Гранична сукупність вартості правочинів за п. 15.3.4. по питанню
№ 15 проекту порядку денного загальних зборів акціонерів складає 328 605 тис.грн.
Вартість активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної
фінансової звітності - 365 117 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності - 90 %.
3.5. щодо участі Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД «ФРЕГАТ» в заснуванні юридичних осіб та передання майна в статутний капітал
цих юридичних осіб (в тому числі дочірніх підприємств) в Україні та за її
межами з використанням прав та виконанням обов’язків засновника та/або
участі ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» (придбання акцій, часток паїв та інше) в інших юридичних особах в Україні та за її межами з використанням прав та
виконанням обов’язків учасника.
Гранична сукупність вартості правочинів за п. 15.3.5. по питанню
№ 15 проекту порядку денного загальних зборів акціонерів складає 328 605 тис.грн.
Вартість активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної
фінансової звітності - 365 117 тис.грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності - 90 %.
3.6. щодо участі у промислово-фінансових групах, корпораціях та інших
об’єднаннях або виходу з них.
4. Уповноважити Наглядову раду Приватного акціонерного товариства
«ЗАВОД «ФРЕГАТ» погоджувати істотні умови договорів (в тому числі додаткових угод та/або додаткових договорів), які будуть укладатися з Приватним акціонерним товариством «ЗАВОД «ФРЕГАТ», зазначених в рішенні
по питанню № 15 проекту порядку денного загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» від 27.03.2018р.
5. Уповноважити голову Правління Приватного акціонерного товариства
«ЗАВОД «ФРЕГАТ» та/або уповноважену особу за довіреністю представляти інтереси ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» і здійснювати загальне керівництво,
ведення переговорів і інші дії, пов'язані з укладенням, оформленням і підписанням угод та правочинів (на умовах погоджених з Наглядовою радою
Товариства), зазначених в рішенні по питанню № 15 проекту порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» від 27.03.2018р.,
додаткових угод, специфікацій, та/або додаткових договорів до них, різних
пропозицій, заяв та заявок; заповнювати, підписувати (завіряти), подавати і
отримувати будь-які пропозиції, заяви, заявки, документи і копії документів.
Гранична сукупна вартість правочинів: 328605 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 365117 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках):
89,99992%;
Загальна кількість голосуючих акцій: 43 242 466 ;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 42 699 086 ;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення:
42 699 086;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 0.
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
Купков Андрій Вячеславович
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
28.03.2018р.
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РАДІОКОМПАНІЯ «ГАЛА»
(далі – Товариство)
Україна, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 91, оф. 5.

1. Загальні збори акціонерів товариства відбудуться 30 квітня 2018
року о 10:00 годині, за адресою - м. Київ, вул. ОмеляновичаПавленка, 4/6, 11 поверх.
2. Реєстрація акціонерів буде проводитися з 9:45 до 10:00 год.
3. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах – 22 лютого 2018 року.
4. Порядок денний зборів (перелік питань, що вносяться на голосування акціонерів Товариства):
4.1. Про обрання лічильної комісії.
4.2. Про обрання голови загальних зборів.
4.3. Про обрання секретаря загальних зборів.
4.4. Про розгляд звіту Генерального директора Товариства
за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду цього
звіту.
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4.5. Про розгляд звіту ревізійної комісії (ревізора) Товариства за
2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
4.6. Про розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік,
прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
4.7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
4.8. Про розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2017 рік.
4.9. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів. 5. Різне.
6. Акціонери можуть особисто ознайомитися з матеріалами у робочі дні, щоденно з 9:00 години до 18:00 години, за адресою: м. Київ,
вул. Саксаганського, буд. 91, оф. 5. Посадова особа, відповідальна за
порядок ознайомлення акціонерів з документами: Генеральний директор Болховецький Б.М. Інформація з проектами рішень щодо кожного
питання порядку денного на сайті http://krainafm.com.ua/.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство
«ЗАВОД «ФРЕГАТ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство «ЗАВОД «ФРЕГАТ»
2. Код за ЄДРПОУ
14312387
3. Місцезнаходження
55210 м. Первомайськ, вул. Корабельна, 50
4. Міжміський код, телефон та факс
05161-31293 05161-43725
5. Електронна поштова адреса
kolesnichenko@fregat.mk.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
www.fregat.mk.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього
Положення
Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Рішення про припинення повноважень прийнято черговими загальними зборами акціонерів 27.03.2018 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ».
Протокол №21 від 27.03.2018р.
Посадова особа Домну Олексій Анатолійович - (паспорт: серія АМ
номер 763385 виданий 25.01.2002 р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС
України в Дніпропетровській області), яка займала посаду Голова Ревізійної комісії, припинила повноваження.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: один рік.
Домну О.А. являвся представником акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс Менеджмент Груп».
Рішення про припинення повноважень прийнято черговими загальними зборами акціонерів 27.03.2018 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ».
Протокол №21 від 27.03.2018р.
Посадова особа Мироненко Ірина Миколаївна (паспорт: серія АЕ
номер 507605 виданий 18.02.1997 р. Ленінським РВ УМВС України в
Дніпропетровській області), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, припинила повноваження.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: один рік.
Мироненко І.М. являлась представником акціонера - Товариства з
обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія
«Ассетс Менеджмент Груп».
Рішення про припинення повноважень прийнято черговими загальними зборами акціонерів 27.03.2018 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ».
Протокол №21 від 27.03.2018р.
Посадова особа Головач Наталя Володимирівна (паспорт: серія АЕ
номер 362450 виданий 10.09.1996 р. Бабушкінським РВ ДМУ УМВС
України в Дніпропетровській області), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, припинила повноваження.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: один рік.
Головач Н.В. являлась представником акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс Менеджмент Груп».
Рішення про обрання прийнято черговими загальними зборами ак-

ціонерів 27.03.2018 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі рішення чергових
загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ». Протокол №21
від 27.03.2018р.
Домну Олексій Анатолійович (паспорт: серія АМ номер 763385 виданий 25.01.2002 р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області) обрано на посаду Член Ревізійної комісії.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: три роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з
01.07.2008р. ТОВ «ІПК «Ассетс Менеджмент Групп», провідний економіст, з 07.02.2013р. Дніпропетровська філія ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ»,
економіст.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Домну О.А. являється представником акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс Менеджмент Груп» (місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вулиця
Павла Ніріберга 10; код ЄДРПОУ: 34316490).
Рішення про обрання прийнято черговими загальними зборами акціонерів 27.03.2018 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі рішення чергових
загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ». Протокол №21
від 27.03.2018р.
Мироненко Ірина Миколаївна (паспорт: серія АЕ номер 507605 виданий 18.02.1997 р. Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській
області) обрано на посаду Член Ревізійної комісії.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: три роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Головний бухгалтер Представництва фірми «Дніпросіті Лімітед» (сумісник с
30.03.2017р.), з 17.09.2007р. Заступник головного бухгалтера
ТОВ «ІПК «Ассетс Менеджмент Групп». ( з 30.03.2017р.-основне місце
роботи).
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Мироненко І.М. являється представником акціонера - Товариства з
обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія
«Ассетс Менеджмент Груп» (місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вулиця Павла Ніріберга 10; код ЄДРПОУ: 34316490).
Рішення про обрання прийнято черговими загальними зборами акціонерів 27.03.2018 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі рішення чергових
загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ». Протокол №21
від 27.03.2018р.
Головач Наталя Володимирівна (паспорт: серія АЕ номер 362450
виданий 10.09.1996 р. Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області.) обрано на посаду Член Ревізійної комісії.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: три роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:
ТОВ «ТМІ», з 01.02.2012р. по 06.02.02012р. ТОВ «ІПК «Ассетс Менеджмент Групп», головний бухгалтер, з 07.02.2013р. Дніпропетровська філія ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ», головний бухгалтер.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Головач Н.В. являється представником акціонера - Товариства з
обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія
«Ассетс Менеджмент Груп» (місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вулиця Павла Ніріберга 10; код ЄДРПОУ: 34316490).
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
Купков Андрій Вячеславович
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
28.03.2018р.
(дата)
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№62, 30 березня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПОЛТАВАПЛЕМСЕРВIС»
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
«ПОЛТАВАПЛЕМСЕРВIС»
2. Код за ЄДРПОУ
00703167
3. Місцезнаходження
38782, Полтавська обл.,
Полтавський р-н, с. Горбанiвка,
Миру, буд. 1
4. Міжміський код, телефон та факс
0532) 633344 (0532) 633344
5. Електронна поштова адреса
plemservis@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
http://poltavaplemservis.pl.ua
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
ПАТ «ПОЛТАВАПЛЕМСЕРВIС» (надалi також – емiтент) повiдомляє, що у
зв’язку iз закiнченням строку повноважень, за рiшенням Загальних зборiв
акцiонерiв емiтента вiд 28.03.2018 року, оформленого Протоколом №1 вiд
28.03.2018 року Загальних зборiв акцiонерiв емiтента, внесено змiни до
складу посадових осiб емiтента, а саме:
- припинено повноваження посадової особи Голови Наглядової ради:
Громадянин України Бiкеєв Роман Вiкторович (паспорт КО 067542, виданий
Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл. 03.03.2000р.).
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у
персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного
законодавства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Посадова особа перебувала на посадi з 12 квiтня 2017 року
вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, оформленого Протоколом № 1 вiд 12 квiтня 2017 року Загальних зборiв акцiонерiв емiтента.
- припинено повноваження посадової особи Члена Наглядової ради
(незалежного директора) емiтента: Громадянка України Деркач Iнна
Володимирiвна (паспорт КО 511604, виданий Зiнькiвським РВ УМВС
України в Полтавськiй обл. 24.07.2003р.). Посадова особа не володiє
часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi
посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа
перебувала на посадi з 12 квiтня 2017 року вiдповiдно до рiшення
Загальних зборiв акцiонерiв, оформленого Протоколом № 1 вiд 12 квiтня
2017 року Загальних зборiв акцiонерiв емiтента.
- припинено повноваження посадової особи Члена Наглядової ради
(незалежного директора) емiтента: Громадянка України України Сластьон
Свiтлана Валерiївна (паспорт КО 679764, виданий Зiнькiвським РВ УМВС
України в Полтавськiй обл. 06.11.2006р.). Посадова особа не володiє
часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi
посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа
перебувала на посадi з 12 квiтня 2017 року вiдповiдно до рiшення
Загальних зборiв акцiонерiв, оформленого Протоколом № 1 вiд 12 квiтня
2017 року Загальних зборiв акцiонерiв емiтента.
- припинено повноваження посадової особи Члена Наглядової ради
емiтента: Громадянка України Карамушко Тетяна Володимирiвна (паспорт
КН 165613 виданий 21.05.1996р., Октябрським РВ ПМУ УМВС України в
Полтавськiй обл.). Посадова особа володiє 50шт. простих iменних акцiй
емiтента, що становить 0,00058% статутного капiталу емiтента. Змiни у
персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного
законодавства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Посадова особа перебувала на посадi з 12 квiтня 2017 року
вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, оформленого
Протоколом № 1 вiд 12 квiтня 2017 року Загальних зборiв акцiонерiв
емiтента.
- припинено повноваження посадової особи Члена Наглядової ради
емiтента: Громадянин України Клемазов Володимир Миколайович
(паспорт КН 571213 виданий 20.01.1998р., Октябрським РВ ПМУ УМВС
України в Полтавськiй обл). Посадова особа володiє 50шт. простих iменних
акцiй емiтента, що становить 0,00058% статутного капiталу емiтента. Змiни
у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного
законодавства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Посадова особа перебувала на посадi з 12 квiтня 2017 року
вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, оформленого
Протоколом № 1 вiд 12 квiтня 2017 року Загальних зборiв акцiонерiв
емiтента.
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- обрано посадову особу Члена Наглядової ради емiтента:
Громадянин України Бiкеєв Роман Вiкторович (паспорт КО 067542,
виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
03.03.2000р.). Посадова особа не володiє часткою в статутному
капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб
обґрунтованi вимогами чинного законодавства. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який
призначено особу – 3 (три) роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа
протягом останнiх п’яти рокiв: директор ТОВ «Простiр»; директор
ТОВ «АСТРА - МIЛК»; Голова Наглядової ради ПАТ
«Полтаваплемсервiс». Посадова особа є представником Товариства
з обмеженою вiдповiдальнiстю «АСТРА – МIЛК» (iдентифiкацiйний
код за ЄДРПОУ 37386864) - акцiонера емiтента у власностi якого
знаходиться 6459392шт. простих iменних акцiй, що становить
75,304299% статутного капiталу емiтента.
- обрано посадову особу Члена Наглядової ради (незалежного
директора) емiтента: Громадянка України Деркач Iнна
Володимирiвна (паспорт КО 511604, виданий Зiнькiвським РВ УМВС
України в Полтавськiй обл. 24.07.2003р.). Посадова особа не володiє
часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному
складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Cтрок, на який призначено особу – 3 (три) роки. Iншi посади, якi
обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: юрист ТОВ
«Полтавамолпрод»; юрисконсульт ТОВ «ТД «Любас»; юрисконсульт
ТОВ «Агропродекспорт»; Член Наглядової ради (незалежний
директор) ПАТ «Полтаваплемсервiс». Посадова особа є незалежним
директором.
- обрано посадову особу Члена Наглядової ради (незалежного
директора) емiтента: Громадянка України Сластьон Свiтлана
Валерiївна (паспорт КО 679764, виданий Зiнькiвським РВ УМВС
України в Полтавськiй обл. 06.11.2006р.). Посадова особа не володiє
часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному
складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Cтрок, на який призначено особу – 3 (три) роки. Iншi посади, якi
обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: начальник
юридичного вiддiлу ТОВ «Полтавамолпрод»; начальник юридичного
вiддiлу ТОВ «Лозiвський молочний завод»; юрисконсульт ТОВ «ТД
«Любас»; Член Наглядової ради (незалежний директор) ПАТ
«Полтаваплемсервiс». Посадова особа є незалежним директором.
- обрано посадову особу Члена Наглядової ради емiтента:
Громадянка України Карамушко Тетяна Володимирiвна (паспорт КН
165613 виданий 21.05.1996р., Октябрським РВ ПМУ УМВС України в
Полтавськiй обл.). Посадова особа володiє 50шт. простих iменних
акцiй емiтента, що становить 0,00058% статутного капiталу емiтента.
Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами
чинного законодавства. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу – 3 (три)
роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти
рокiв: завiдуюча канцелярiєю ПАТ «Полтаваплемсервiс»; iнженер з
охорони працi ПАТ «Полтаваплемсервiс»; в.о. iнспектора з кадрiв
ПАТ «Полтаваплемсервiс»; Член Наглядової ради ПАТ
«Полтаваплемсервiс». Посадова особа є акцiонером емiтента.
- обрано посадову особу Члена Наглядової ради емiтента:
Громадянина України Клемазов Володимир Миколайович (паспорт
КН 571213 виданий 20.01.1998р., Октябрським РВ ПМУ УМВС
України в Полтавськiй обл). Посадова особа володiє 50шт. простих
iменних акцiй емiтента, що становить 0,00058% статутного капiталу
емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi
вимогами чинного законодавства. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено
особу – 3 (три) роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом
останнiх п’яти рокiв: менеджер в ТОВ «СIО» м. Полтава; головний
лiкар ветеринарної медицини в ПАТ «Полтаваплемсервiс»; Член
Наглядової ради ПАТ «Полтаваплемсервiс». Посадова особа є
акцiонером емiтента.
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
Грабко Валентин Анатолiйович
Голова Правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище
керівника)
М.П.
28.03.2018
(дата)

№62, 30 березня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство
«ЗАВОД «ФРЕГАТ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство «ЗАВОД «ФРЕГАТ»
2. Код за ЄДРПОУ
14312387
3. Місцезнаходження
55210 м. Первомайськ, вул. Корабельна, 50
4. Міжміський код, телефон та факс
05161-31293 05161-43725
5. Електронна поштова адреса
kolesnichenko@fregat.mk.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
www.fregat.mk.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення
Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою 28.03.2018 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової
ради ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ». Протокол №27 від 28.03.2018р.
Красніков Дмитро Анатолійович (паспорт: серія АК номер 875256 виданий 26.04.2000 р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській
області) обраний на посаду Голови Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: три роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ «ІКК
«ПроКапітал», з 01.04.2010р. по 02.09.2012р. ТОВ «ІПК «Ассетс Менеджмент Груп» заступник Генерального директора з розвитку, з 03.09.2012р.
ТОВ «ІПК «Ассетс Менеджмент Груп» Директор дирекції «Фрегат».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Красніков Д.А. являється представником акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс
Менеджмент Груп» (місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вулиця Павла Ніріберга 10; код ЄДРПОУ: 34316490). Незалежним директором Голова Наглядової ради не являється.
Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою 28.03.2018 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової
ради ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ». Протокол №27 від 28.03.2018р.

Санін Андрій Олександрович (паспорт: серія МК номер 018034 виданий
25.07.1995 р. Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області)
обраний на посаду Заступника голови Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: три роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з
25.11.2009р. ТОВ «ІПК «Ассетс Менеджмент Групп», заступник Генерального директора з розвитку, з 01.04.2010р.-перший заступник Генерального
директора, з 27.09.2012р. Генеральний директор.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Санін А.О. являється представником акціонера – Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс Менеджмент Груп» (місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вулиця Павла Ніріберга 10; код ЄДРПОУ: 34316490). Незалежним директором Заступник
голови Наглядової ради не являється.
Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою 28.03.2018 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової
ради ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ». Протокол №27 від 28.03.2018р.
Парусникова Вікторія Борисівна (паспорт: серія АЕ номер 254323 виданий 18.03.1996 р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області) обрана на посаду Секретар Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: три роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з
14.09.2007р. «Ей Ем Джі Волдвайд Інвестментс Лімітед», директор.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Парусникова В.Б. являється представником акціонера - Товариства з
обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс
Менеджмент Груп» (місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вулиця Павла Ніріберга 10; код ЄДРПОУ: 34316490). Незалежним директором Секретар
Наглядової ради не являється.
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
Купков Андрій Вячеславович
(підпис)
(ініціали та прізвище
керівника)
28.03.2018р.
(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне

чину становить 3000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi становить 22004 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 13,6%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 2924253 шт. Кiлькiсть голосуючих
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 2372487 шт. Кiлькiсть
голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 2372487 шт., «проти» - 0.
Загальними зборами акцiонерiв 26.03.2018 р. (Протокол №22 вiд
26.03.2018 р.) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення
значного правочину. Предмет правочину:укладання договору на поставку
хлiбобулочних виробiв з ТОВ «АТБ-Маркет» на 2018 рiк. Гранична сукупна
вартiсть правочину становить 15000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 22004 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить
68,2%.
Загальна кiлькiсть акцiй - 3099832 шт. Загальна кiлькiсть голосуючих
акцiй - 2924253 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi
у загальних зборах - 2372487 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 2372487 шт., що становить 76,5% загальної кiлькостi акцiй;
«проти» - 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
Портянко Сергiй Федорович
Генеральний директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
27.03.2018
(дата)

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

товариство
"НовоградВолинський
хлiбозавод"

00377785
11700, м. Новоград-Волинський,
вул. Героїв Майдану, 10
4. Міжміський код, телефон та факс 0414135583 0414135605
5. Електронна поштова адреса
nv-hlib@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, www.nvhlib.com.ua
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення
про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв 26.03.2018 р. (Протокол №22 вiд
26.03.2018 р.) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення
значного правочину. Предмет правочину: одержання кредитних коштiв в
АТ «Райффайзен Банк Аваль» на поповнення обiгових коштiв для виконання Плану розвитку Товариства на 2018 рiк. Гранична сукупна вартiсть право-
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ГРОНА»

(код ЄДРПОУ 00415863, далі - «Товариство»,
місцезнаходження Товариства: 68534, Одеська область,
Тарутинський район, с. Ламбрівка)
повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів Товариства, які відбудуться 30 квітня 2018 року о 13.00 год. за адресою:
68534, Одеська область, Тарутинський район, с. Ламбрівка, вулиця
Заводська, будинок 10, кабінет директора.
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в загальних зборах
розпочнеться 30 квітня 2018 р. о 12.00 год. та закінчиться об 12.45 год. за
місцем їх проведення.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24 година 24квітня 2018 р.
Адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - http://grona.pat.ua/
Порядок денний
(перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів.
4. Про розгляд звіту директора Товариства за 2017 рік та прийняття
рішення за його наслідками
5. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за його наслідками.
6. Про розгляд звіту ревізора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за його наслідками.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.
9. Про попереднє попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
10. Про обрання членів Наглядової ради.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди,
обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів)
з членами Наглядової ради.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності Товариства
(тис. грн.)
Показник: (2017/2016):
Усього активів: 30 004,4/ 49 372,10
Основні засоби: 1 450,0/ 1 191,0
Довгострокові фінансові інвестиції: - / Запаси: - / Сумарна дебіторська заборгованість: 25 940,5/ 45 319,60
Грошові кошти та їхні еквіваленти: 1,8/ 18,7
Нерозподілений прибуток: 5 622,6/ 4 747,2
Власний капітал: 10 793,6/ 9 918,2
Статутний капітал: 699,0 / 699,0
Довгострокові зобов'язання: - /Поточні зобов'язання: 19 210,8/ 39 453,9
Чистий прибуток (збиток): +875,4/ +1863,8
Середньорічна кількість акцій (шт.): 2795736 / 2795736
Кількість викуплених власних акцій, викуплених протягом періоду
(шт.) : - / Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду: - / Чисельність працівників на кінець періоду (осіб): 11 / 11
Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного, акціонери можуть за адресою: 68534, Одеська область, Тарутинський район, с.Ламбрівка, вулиця Заводська, будинок 10, кабінет директора, з понеділка по середу, з 10:00 год. по
15:00 год., починаючи від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з
документами: директор Товариства Паланчук М. Я.
Для реєстрації та участі в річних загальних зборах необхідно мати документ, що посвідчує особу акціонера, а представникам акціонерів крім
вищевказаного документу - довіреність, оформлену згідно чинного законодавства України.
Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів Товариства можуть бути внесені не пізніш ніж як за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не
пізніш ніж як за 7 днів до дати проведення загальних зборів,
шляхом направлення у письмовій формі за адресою: 68534, Одеська область, Тарутинський район, с. Ламбрівка, вулиця Заводська, будинок 10.
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ПрАТ «Кондитерська фабрика
«Лагода»!

Генеральний директор Приватного акціонерного товариства «Кондитерська фабрика «Лагода» (надалі – Товариство, код ЄДРПОУ 32967502,
адреса місцезнаходження 09200, Київська обл., Кагарлицький р-н,
м. Кагарлик, вул. Став’янка, 99.) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 30.04.2018 року о 10-00 за адресою:
09200, Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул. Став’янка,
99, приміщення 1. Реєстрація відбудеться з 09-15 по 09-45 за місцем проведення зборів.
ПРОЕКТ ПОРЯДОКУ ДЕННОГО
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАНННЯ):
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря зборів.
3. Про затвердження регламенту зборів та порядку голосування на
зборах.
4. Звіт виконавчого органу про результати діяльності Товариства за
2017 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за
2017 рік.
7. Про вирішення питання, щодо збільшення розміру резервного капіталу Товариства.
8. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.
9. Про обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільноправових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з
ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової
ради.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах 24.04.2018 р. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами щодо питань порядку денного зборів: з матеріалами та проектами документів можна ознайомитись в день проведення зборів за місцем проведення зборів, в період з 29.03.2018 р.
по 29.04.2018 р. у робочі дні, з 10-00 по 16-00, за адресою 09200, Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул. Став’янка, 99, приміщення 1, звернувшись із заявою складеною у довільній формі, та на сайті
www.lagoda.com.ua. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів
з матеріалами та проектами документів – Кривов'яз Денис Васильович.
Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу
акціонера або довірену особу (паспорт); довіреність на право участі в
зборах для повноважених представників акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Телефон для довідок:
(044) 393-79-92.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)
за 2017 р.
Найменування показника
період
звітний
попередній
(2017р.)
(2016р.)
Усього активів
185115
179520
Основні засоби (залишкова вартість)
32451
34296
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
67257
34982
Сумарна дебіторська заборгованість
82560
109297
Грошові кошти та їх еквіваленти
1567
296
Нерозподілений прибуток
16478
15618
Власний капітал
75638
76649
Зареєстрований (пайовий/статутний)
30403
30403
капітал
Довгострокові зобов'язання і
20007
забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення
89467
92871
Чистий фінансовий результат: прибуток
1070
4001
(збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
54485
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених
на викуп власних акцій протягом
періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
804
826
(осіб)
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
19,64
акцію (грн)
Генеральний директор

Кривов’яз Д.В.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні
папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості

Приватне акціонерне товариство «Київська міжнародна
фондова біржа»
1. Повне найменування емітента

2. Код за ЄДРПОУ 20064500
3. Місцезнаходження 01033, м. Київ, вул.Саксаганського,36-В
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 490-57-88
5. Електронна поштова адреса kise@kise-ua.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації http://www.kise.com.ua/public/File/
INSHE/Osoblyva27-03.pdf
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення
1. 27 березня 2018 року рiшенням Наглядової ради ПрАТ «Київська
мiжнародна фондова бiржа» (протокол вiд 27.03.2018 р.) достроково припинено повноваження членів Правління, зокрема: припинено повноваження члена Правління – Глазова Олександра Олександровича.
Підстава дострокового припинення повноважень члена Правління – рішення Наглядової ради ПрАТ «Київська мiжнародна фондова бiржа». Керуючись ст.32 Конституцiї України та ст.14 Закону України «Про захист
персональних даних» посадова особа Глазов О.О. не надав згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Глазов О.О. часткою в статутному капiталi ПрАТ «Київська мiжнародна фондова бiржа» не володiє.
Глазов О.О. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: 20132017 р. Начальник вiддiлу iнформацiйно-технiчного забезпечення, 20172018 р. Заступник начальника відділу торгових операцій ПрАТ «Київська
мiжнародна фондова бiржа».
2. 27 березня 2018 року рiшенням Наглядової ради ПрАТ «Київська
мiжнародна фондова бiржа» (протокол вiд 27.03.2018 р.) достроково
припинено повноваження членів Правління, зокрема: припинено повноваження члена Правління – Мiрошник Ганни Михайлiвни. Підстава дострокового припинення повноважень члена Правління – рішення Наглядової ради ПрАТ «Київська мiжнародна фондова бiржа». Керуючись
ст.32 Конституцiї України та ст.14 Закону України «Про захист персональних даних» посадова особа Мірошник Г.М. не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Мірошник Г.М. часткою в статутному капiталi ПрАТ «Київська мiжнародна фондова бiржа» не володiє.
Мірошник Г.М. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має. Посада, яку обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: 20132018 р. Головний бухгалтер ПрАТ «Київська мiжнародна фондова
бiржа».
3. 27 березня 2018 року рiшенням Наглядової ради ПрАТ «Київська
мiжнародна фондова бiржа» (протокол вiд 27.03.2018 р.) обрано членом
Правління ПрАТ «Київська мiжнародна фондова бiржа» – Мiрошник Ганну
Михайлiвну з 28.03.2018 р. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступну посаду: 2013-2018 р. Головний бухгалтер ПрАТ «Київська
мiжнародна фондова бiржа». 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» посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних
даних. Строк повноважень згідно Статуту.
4. 27 березня 2018 року рiшенням Наглядової ради ПрАТ «Київська
мiжнародна фондова бiржа» (протокол вiд 27.03.2018 р.) обрано членом
Правління ПрАТ «Київська мiжнародна фондова бiржа» – Клімовську Марину Віталіївну з 28.03.2018 р. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала
наступнi посади: 2013-2014 р. Провідний спеціаліст відділу торгових операцій, 2014-2015 р. Спеціаліст відділу інформаційно-технічного забезпечення, 2015-2016 р. Провідний спеціаліст відділу інформаційно-технічного
забезпечення, 2016 р. в.о.начальника відділу торгових операцій та Начальник відділу торгових операцій ПрАТ «Київська мiжнародна фондова
бiржа». 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» посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Строк повноважень
згідно Статуту.
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Голова Правління
_________
С.В. Мелесик
(підпис)
М.П.
28.03.2018 р.
(дата)

«ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення чергових загальних зборів акціонерів

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРІОКОМ», код за ЄДРПОУ 30635929, (надалі – Това-

риство) повідомляє про проведення чергових зборів акціонерів Товариства.
Повна назва Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВЕ
«ПРІОКОМ»
Місце знаходження Товариства: Україна, 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 17 літ. «Д»
Форма проведення зборів: заочне голосування (ст. 48 Закону України
«Про акціонерні товариства», п. 9.16 ст.9 Статуту Товариства)
Дата складання переліку (реєстру) акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: станом на 24 годину 24 квітня 2018 року.
Дата закінчення прийому проектів рішень з фіксацією волевиявлення акціонерів (дата проведення зборів): станом на 17 годину
30 квітня 2018 року.
Поштова адреса, за якою необхідно направити підписані проекти
рішень з фіксацією волевиявлення акціонерів: Україна, 04050, м. Київ,
вул. Глибочицька, буд. 17 літ. «Д»
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
http://priocom.com/ua/about/corporate-governance/investor/info2/
Проект Порядку денного
(Перелік питань, що виносяться на голосування)
1. Розгляд та затвердження звіту Генерального директора Товариства
про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за
2017 р.
2. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за
2017 р.
3. Розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за
2017 р.
4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
5. Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків за 2017 р.
6. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товаиства. Дострокове припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради.
7. Припинення повноважень та обрання Ревізора Товариства.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня прийняття такого рішення. Визначення характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Пріоком» (тис. грн.)
Найменування показника
Період
Звітний
Попере2017
дній 2016
Усього активів
182576
74420
Основні засоби
3555
3112
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
8641
644
Сумарна дебіторська заборгованість
125485
38619
Грошові кошти та їх еквіваленти
27674
31639
Нерозподілений прибуток
39809
46202
Власний капітал
56484
62877
Статутний капітал
14500
14500
Довгострокові зобов’язання та забезпечення
Поточні зобов’язання
126092
11543
Чистий прибуток (збиток)
(6393)
196
Середньорічна кількість акцій (шт.)
145000
145000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
59
58
(осіб)
Особи, що мають право на участь в чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «Пріоком» можуть ознайомитися за їх письмовим запитом з
матеріалами, що підлягають наданню при підготовці до проведення чергових загальних зборів акціонерів та отримати копії матеріалів за адресою:
Україна, 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 17 літ. «Д» до дати зборів
включно в робочі дні з 10 год. 00 хв. до 17 год.00 хв.). Відповідальна особа
за порядок ознайомлення акціонерів із документами (матеріалами) – Генеральний директор Міколюк Оксана Василівна. Телефон для довідок:
(044) 428 98 98.
Представник акціонера на чергових загальних зборах акціонерів
ПрАТ «Пріоком» діє відповідно до повноважень, що ґрунтуються на чинному законодавстві України або довіреності, оформленої згідно чинного
законодавства України.
Наглядова рада ПрАТ «Пріоком»
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№62, 30 березня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акцiонерне товариство
«АСНОВА ХОЛДИНГ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство
«АСНОВА ХОЛДИНГ»
2. Код за ЄДРПОУ 32252776
3. Місцезнаходження 03115, Київ, Краснова, 27
4. Міжміський код, телефон та факс 0444529886 0444529886
5. Електронна поштова адреса steblyanko.i@asnova.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення
Загальними зборами прийнято рiшення про попереднє надання згоди
на вчинення Товариством значних правочинiв, а саме:
1. Прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв у 2018-2019 роках, а саме:
- надати згоду на укладення Товариством одного або декiлькох
договорiв з ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (надалi – Банк) про внесення
змiн та/або доповнень до Договору про надання кредитної лiнiї вiд
20.07.2012 року (в новiй редакцiї вiд 19.10.2016 року), (надалi - Кредитний
договiр), в тому числi, але не обмежуючись, щодо збiльшення
розмiру вiдкритої в ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» кредитної лiнiї до
500 000 000,00 (п’ятсот мiльйонiв гривень) грн., щодо змiни складу
позичальникiв, зокрема, щодо включення до складу позичальникiв та
солiдарних боржникiв за Кредитним договором ПСП iм. Т.Г. Шевченка, та
щодо продовження строку дiї кредитної лiнiї за Кредитним договором на
строк, що не перевищує 1 рiк, а також iнших змiн та доповнень, що будуть
погодженi сторонами Кредитного договору; або про викладення Кредитного договору в новiй редакцiї або про укладення з Банком нового договору про надання фiнансування;
- надати згоду на укладення Товариством з ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ
БАНК» договору поруки, вiдповiдно до умов якого Товариство поручатиметься за виконання ДП «САВСЕРВIС СТОЛИЦЯ», ТОВ «САВСЕРВIСМОВА», ДП «САВСЕРВIС КАРПАТИ», ТОВ «БIНАЙС», ТОВ «ТС ПЛЮС»,
ТОВ «САВХОЗ» та ПСП iм. Т.Г. Шевченка зобов’язань перед Банком за Договором про надання кредитної лiнiї вiд 20.07.2012 року, а також, за
необхiдностi, договорiв про внесення змiн та/або доповнень до такого договору поруки або згоди Товариства на збiльшення обсягу вiдповiдальностi
Товариства як поручителя за вищезазначеним договором поруки, в разi
внесення до Кредитного договору змiн та/або доповнень, якi призводять до
збiльшення обсягу вiдповiдальностi Товариства як поручителя за вищезазначеним договором поруки.
Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження без отримання додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв протягом не бiльш як одного року з дати прийняття Загальними зборами акцiонерiв рiшень про вчинення значних правочинiв:
- приймати рiшення щодо та погоджувати умови попередньо схвалених
Загальними зборами акцiонерiв значних правочинiв з усiма можливими
змiнами та доповненнями, якi будуть укладатись Товариством та iншими
пов’язаними юридичними особами, дочiрнiми пiдприємствами (компанiями
холдингу), власником/засновником яких є Товариство.
2. Прийнято рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi
можуть вчинятися Товариством та iншими пов’язаними юридичними особами, дочiрнiми пiдприємствами (компанiями холдингу), власником/засновником яких є Товариство (в тому числi, але не виключно, ДП «САВСЕРВIС
КАРПАТИ», ДП «САВСЕРВIС СТОЛИЦЯ», ТОВ «САВСЕРВIС-МОВА»), значних правочинiв, якi можуть вчинятися протягом не бiльш як одного року з
дати прийняття даного рiшення, а саме:
- одержання Товариством та iншими пов’язаними юридичними особами, дочiрнiми пiдприємствами (компанiями холдингу), власником/засновником яких є Товариство, кредитiв/позик (прийняття/отримання грошових
зобов’язань, iншого фiнансування. коштiв/зобов’язань), овердрафтiв,
гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських
продуктiв/послуг шляхом укладення вiдповiдних договорiв та додаткових
угод до них;
- передачу майна Товариства та iнших пов’язаних юридичних осiб,
дочiрнiх пiдприємств (компанiй холдингу), власником/засновником яких є
Товариство (нерухомого, рухомого) в заставу/iпотеку та/або укладання
iнших договорiв забезпечення в забезпечення виконання зобов’язань (в
тому числi щодо надання фiнансової поруки шляхом укладення договору
поруки) Товариства, iнших пов’язаних юридичних осiб, дочiрнiх пiдприємств
(компанiй холдингу), власником/засновником яких є Товариство та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третiх осiб;
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- укладення Товариством та iншими пов’язаними юридичними особами,
дочiрнiми пiдприємствами (компанiями холдингу), власником/засновником
яких є Товариство, договорiв, додаткових угод до них щодо змiни умов
зобов’язання за укладеними договорами, а саме: щодо продовження строку та/або змiни iснуючих умов кредитних договорiв та/або договорiв про
отримання iншого фiнансування, в тому числi, але не обмежуючись,
збiльшення/зменшення розмiру грошових зобов’язань та обсягу
фiнансування; щодо введення до кредитного/кредитних договорiв додаткових Позичальникiв за умови, що цi Позичальники є пов’язаними юридичними особами (компанiями холдингу) та/або власником/засновником яких є
Товариство.
- щодо поширення дiючого забезпечення (застави/iпотеки/поруки) Товариства та iнших пов’язаних юридичних осiб, дочiрнiх пiдприємств (компанiй
холдингу), власником/засновником яких є Товариство на змiненi умови
зобов’язань (в тому числi продовження/зменшення строку, збiльшення/
зменшення розмiру та взятих на себе грошових за укладеними договорами, повернення кредитних коштiв, сплати процентiв та комiсiй, будь-яких
iнших платежiв) шляхом укладення договорiв, додаткових угод до договорiв
забезпечення (застави/iпотеки/поруки).
При цьому гранична сукупна вартiсть попередньо схвалених Загальними зборами акцiонерiв значних правочинiв, в тому числi з усiма змiнами та
доповненнями до них, щодо:
-одержання Товариством та iншими пов’язаними юридичних осiб,
дочiрнiми пiдприємствами (компанiй холдингу), власником/засновником
яких є Товариство, кредитiв/позик (прийняття/отримання грошових
зобов’язань, iншого фiнансування. коштiв/зобов’язань), овердрафтiв,
гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських
продуктiв/послуг - не може перевищувати 500 000 000 (п’ятсот мiльйонiв)
гривень, а строк таких зобов’язань не може перевищувати 5 рокiв (проте не
пiзнiше 31.12.2023 року);
- вартiсть переданого майна Товариства та iнших пов’язаних юридичних осiб, дочiрнiх пiдприємств (компанiй холдингу), власником/засновником яких є Товариство (нерухомого, рухомого) в заставу/iпотеку та/або
укладання iнших договорiв забезпечення в забезпечення виконання
зобов’язань (в тому числi щодо надання фiнансової поруки шляхом укладення договору поруки) з усiма змiнами та доповненнями, не може перевищувати 1 000 000 000 (один мiльярд) грн., а строк таких зобов’язань
Товариства не може перевищувати 5 рокiв (проте не пiзнiше 31.12.2023
року).
Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження без отримання додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення:
- приймати рiшення та погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акцiонерiв значних правочинiв з усiма можливими
змiнами та доповненнями, якi будуть укладатись Товариством та iнших
пов’язаних юридичних осiб, дочiрнiх пiдприємств (компанiй холдингу),
власником/засновником яких є Товариство;
- приймати рiшення та погоджувати/визначати перелiк майна (нерухомого, рухомого) Товариства та iнших пов’язаних юридичних осiб, дочiрнiх
пiдприємств (компанiй холдингу), власником/засновником яких є Товариство, яке пiдлягає вiдчуженню, передачi в заставу/iпотеку, придбанню,
тощо;
- приймати рiшення та погоджувати умови правочинiв (в тому числi з
усiма можливими змiнами та доповненнями, якi будуть укладатись) щодо
надання Товариством та iншими пов’язаними юридичних осiб, дочiрнiми
пiдприємствами (компанiй холдингу), власником/засновником яких є Товариство фiнансової поруки в забезпечення виконання зобов’язань як Товариства та iнших пов’язаних юридичних осiб, дочiрнiх пiдприємств (компанiй
холдингу), власником/засновником яких є Товариство.
- приймати рiшення про надання згоди (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (пiдписання) Головою правлiння, посадовими
особами органiв управлiння Товариства та/або посадовими особами iнших
пов’язаних юридичних осiб, дочiрнiх пiдприємств (компанiй холдингу),
власником/засновником яких є Товариство, попередньо схвалених в цьому
пунктi Порядку денного Загальними зборами акцiонерiв значних правочинiв
з усiма змiнами та доповненнями до них.
Товариство усвiдомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна Товариства, збiльшення/зменшення вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до
iноземних валют.
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 Гулiєв Урфан Рiзван огли
(підпис) М.П. (ініціали та прізвище керівника) 28.03.2018(дата)
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МЛИБОР»
Повідомлення
про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЛИБОР»
2. Код за ЄДРПОУ 14226133
3. Місцезнаходження вул. Елеваторна, буд.1, м.Чернігів, обл.Чернігівська, 14026
4. Міжміський код, телефон та факс 0462728763, 0462728763
5. Електронна поштова адреса: mlibor-emitent@imcagro.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації www.mlybor.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення
Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
28 березня 2018 р. річними загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЛИБОР» (протокол №1 від 28.03.2018р.) прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:
- припинено повноваження Директора Хоменка Олега Миколайовича
з 28 березня 2018р. за рішенням загальних зборів у зв’язку з ліквідацією
одноосібного виконавчого органу. Посадова особа згоди на розкриття
паспортних даних не надавала. Часткою в статутному капіталі емітента не
володіє. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Обіймав дану посаду з 15 січня 2018 р. Непогашених судимостей за
корисливі та посадові злочини не має.
- обрано на посаду Голови Правління Хоменка Олега Миколайовича
з 29 березня 2018р. по 01 лютого 2019р. (включно). Обрання посадової
особи виконано на підставі протоколу загальних зборів №1 від 28 березня 2018 року. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не
надавала. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Розмір
пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Непогашених су-

димостей за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Директор ПрАТ «МЛИБОР»,
Директор ПАТ «МЛИБОР», Перший заступник директора ПАТ «МЛИБОР», Заступник директора з розвитку бізнесу ТОВ «ЧЕРНІГІВСЬКА ІНДУСТРІАЛЬНА МОЛОЧНА КОМПАНІЯ», директор Департаменту
науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва на селі
Міністерства аграрної політики та продовольства України, завідувач секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики
та земельних відносин.
- обрано на посаду члена Правління Боброву Ольгу Юріївну. Обрання
посадової особи виконано на підставі протоколу загальних зборів №1 від
28 березня 2018 року. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано
особу: безстроково, до обрання на цю посаду іншої особи. Інші посади, які
обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник юридичного відділу ТОВ «ЧЕРНІГІВСЬКА ІНДУСТРІАЛЬНА МОЛОЧНА КОМПАНІЯ», головний юрисконсульт ПАТ «МЛИБОР».
- обрано на посаду члена Правління Зуєву Зульфію Назірівну. Обрання
посадової особи виконано на підставі протоколу загальних зборів №1 від
28 березня 2018 року. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано
особу: безстроково, до обрання на цю посаду іншої особи. Інші посади, які
обіймала особа протягом останніх п'яти років: член Правління ПрАТ «Бобровицьке ХПП», член Ревізійної комісії ПрАТ «Бобровицьке ХПП», заступник директора фінансового з питань бухгалтерського та податкового обліку
ТОВ «Чернігівська індустріальна молочна компанія», заступник директора
фінансового ЗАТ «Клуб сира».
ІІІ. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Директор 		
О.М. Хоменко
28.03.2018р.

Приватне акціонерне товариство
«Тульчинське АТП 10557»

Доповнення до проекту Порядку денного:
9. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження
його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової
редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту.
10. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства:
«Положення про Загальні збори», «Положення про Наглядову раду».

(код за ЄДРПОУ 05460953, місцезнаходження:
23600, Вінницька область, місто Тульчин, вулиця Миколи
Леонтовича, буд. 61, електронна адреса par@05460953.pat.ua,
тел/факс(04335) 22464)
повідомляє про доповнення до проекту порядку денного річних
Загальних зборів акціонерів акціонерів, які скликаються на
24.04.2018 року.
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження
4. Міжміський код, телефон та факс
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації

товариство
"Київський завод
"Радар"

14307274
03150, Київ, Предславинська, 35
0445299303 0445216805
denisov@adsl.com.ua
http://radar.net.ua/

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента
II. Текст повідомлення
Згiдно наказу ПАТ «Київський завод «Радар» вiд 29.03.2018 р. №31-к

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Директор ПрАТ «Тульчинське АТП 10557» Д.С. Мельник.
звiльнено з посади Корпоративного секретаря Бойко Михайла Вячеславовича, згоди посадової особи на розголошення iнформацiї щодо паспортних
даних не отримано. Особа не володiє часткою в статутному капiталi товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Особа перебувала на посадi з 30.10.2007 р. по 29.03.2018 р.
Згiдно наказу ПАТ «Київський завод «Радар» вiд 29.03.2018 р. №31-к
призначено Корпоративним секретарем Карпович Лесю Павлiвну, згоди посадової особи на розголошення iнформацiї щодо паспортних даних не
отримано. Особа не володiє часткою в статутному капiталi товариства.
Досвiду роботи на посадi корпоративного секретаря - не має, судимостей не має, попередне мiсце роботи - ДП завод «Генератор», начальник вiддiлу
кадрiв. Особа призначена безстроково.
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
Воронiн Володимир Олександрович
Голова правлiння (підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
генеральний директор
М.П.
29.03.2018
(дата)

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
15

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№62, 30 березня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення
про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості

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

ТОВАРИСТВО «МЛИБОР»; 2. Код за ЄДРПОУ 14226133;
3. Місцезнаходження вул. Елеваторна, 1, м. Чернігів, Чернігівська обл.,
14026
4. Міжміський код, телефон та факс 0462728763
5. Електронна поштова адреса mlibor-emitent@imcagro.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації www.mlybor.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
II. Текст повідомлення
28.03.2018 р. річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЛИБОР» прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме:
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:
будь-які договори, в тому числі, але не обмежуючись: Договору (ів) поруки, Договору (ів) майнової поруки, Договору (ів) позики, договорів про внесення змін та доповнень до іпотечного (іпотечних) договорів, Договору (ів)
застави та/або будь-яких інших договорів та документів на їх виконання,
пов’язаних з вчиненням Товариством таких правочинів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів, але менша ніж 50 відсотків вартості
активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства на момент вчинення таких правочинів;
- будь-які Договори, в тому числі, але не обмежуючись: Договору (ів)
поруки, Договору (ів) майнової поруки, Договору (ів) позики, договорів про
внесення змін та доповнень до іпотечного (іпотечних) договорів, Договору
(ів) застави та/або будь-яких інших договорів на суму, що становить 50 і
більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової
звітності Товариства за граничною сукупною вартістю, еквівалентною
100 000 000,00 USD (сто мільйонів доларів США) на момент вчинення
таких правочинів.
Гранична
сукупність
вартість
правочинів:
еквівалент
100 000 000,00 USD (сто мільйонів доларів США) (2 806 720 000,00 грн.)
на момент вчинення правочинів.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової
звітності: 241 264 857,26 грн.Співвідношення граничної сукупності
вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках за курсом 28.0672 грн.):
1163,3356%.
Станом на 22 березня 2018р. (дата складання переліку акціонерів, які
мають право брати участь у загальних зборах) загальна кількість голосуючих акцій становить 171 306 шт.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних
зборах, становить: 163 047 шт.Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 163 047 шт.Кількість голосуючих акцій, що
проголосували «проти» прийняття рішення 0 шт.
ІІІ. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством. Директор Хоменко О.М. підпис, м. п. 28.03.2018 р.

2. Код за ЄДРПОУ: 25959784
3. Місцезнаходження: 01601 м. Київ, Володимирська, 46
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 3541515, 044 2474545
5. Електронна поштова адреса: bank@sbrf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://www.sberbank.ua/main_info1/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента
ІІ. Текст Повідомлення
Відповідно до рішення Ради Банку від 27.03.2018 №26 Начальника Департаменту продажів роздрібного та малого бізнесу Банку Гарасюту Дениса Сергійовича (паспорт: НС № 843776, виданий Придніпровським
РВУМВС України в Черкаській області 22.07.2000), обрано членом Правління Банку, без зазначення строку. Протягом останніх п’яти років своєї
діяльності посадова особа обіймала посади: Начальник Департаменту
продажів роздрібного та малого бізнесу ПАТ «СБЕРБАНК»; Начальник
Управління організації продажів роздрібного та малого бізнесу АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ». Посадова особа володіє часткою у статутному капіталі емітента - 0%, непогашеної судимостi за корисливi та посадові злочини не
має.
Відповідно до рішення Ради Банку від 27.03.2018 №26 Начальника
Управління ризиків Банку Принаду Світлану Ігорівну (паспорт: СН 210918,
виданий Жовтневим РУ ГУ МВС України в місті Києві 22.08.1996), обрано
членом Правління Банку, без зазначення строку. Протягом останніх п’яти
років своєї діяльності посадова особа обіймала посади: Начальник Управління ризиків ПАТ «СБЕРБАНК»; Директор Департаменту економіки та
інвестицій (Виконавчий орган Київської міської ради); Радник Київського
міського голови відділу аналітичного забезпечення діяльності Київського
міського голови управління організаційно-аналітичного забезпечення діяльності Київського міського голови (Апарат виконавчого органу Київської
міської ради); член Правління ПАТ «Банк Кредит Дніпро»; радник Голови
Правління ПАТ «Банк Кредит Дніпро». Посадова особа володіє часткою у
статутному капіталі емітента - 0%, непогашеної судимостi за корисливi та
посадові злочини не має.
Відповідно до рішення Ради Банку від 27.03.2018 №26 Начальника Департаменту корпоративного бізнесу Калашнікова Єгора Олександровича
(паспорт: ВВ 302102, виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 26.01.1998), обрано членом Правління Банку, без зазначення строку. Протягом останніх п’яти років своєї діяльності посадова особа
обіймала посади: Начальник Департаменту корпоративного бізнесу
ПАТ «СБЕРБАНК», Начальник управління стратегічного менеджменту
Центру компетенції розвитку Банку ПАТ «СБЕРБАНК». Посадова особа
володіє часткою у статутному капіталі емітента - 0%, непогашеної
судимостi за корисливi та посадові злочини не має.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Голова Правління
Князєва І.О.
27.03.2018

Повідомлення
про виникнення особливої інформації

вич (0,504% ст. капіталу) – голова наглядової ради, Процак Едвард Антонович (0.75% ст. капіталу) – член наглядової ради, Попов Сергій
Олексійович(0,208% ст. капіталу) – член наглядової ради.
Обрані на посаду (до наступних річних загальних зборів акціонерів) за
рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 28.03.2018 р. (протокол № 25) наступні фізичні особи, які немають непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини (згоди на оприлюднення паспортних даних особи не дали): Апопій
Віктор Володимирович (0,132% ст. капіталу, 5145 грн.) – член наглядової
ради (зав. кафедрою КДiП Львiвської комерцiйної академії), Бобришова
Крістіна Анатоліївна (33,348% ст. капіталу, 1296540 грн.) – член наглядової
ради (заст. ген. директора ПАТ «Львiвський хiмiчний завод»), Воронкін Костянтин Сергійович (0,504% ст. капіталу, 19600 грн.) – член наглядової ради
(консультант ПАТ «Львiвський хiмiчний завод»), Процак Едвард Антонович
(0.75% ст. капіталу, 29155 грн.) – член наглядової ради (головний будiвельник
ПАТ «Львiвський хiмiчний завод»), Попов Сергій Олексійович (0,208% ст. капіталу, 8085 грн.) – член наглядової ради (пенсіонер).
3. Підпис. генеральний директор Бобришов Анатолiй Микитович
підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.

ПАТ «Львiвський хiмiчний завод»

1. Загальні відомості: Повне найменування емітента - ПАТ «Львівський
хімічний завод; Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 05761873; Місцезнаходження - 79070, м.Львiв, Рахiвська 16; Міжміський код, телефон та факс 032 2351200; Електронна поштова адреса - office@lhz.com.ua; Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації - www.lhz.com.ua; Вид особливої інформації - Зміна
складу посадових осіб емітента.
2. Текст повідомлення:
Звiльнені з посади у зв`язку iз закiнченням термiну повноважень (з
31.03.2017 р. по 28.03.2018 р.) за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв
28.03.2018 р. (протокол № 25) наступні посадові особи, які не мають непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини (згоди на оприлюднення паспортних даних особи не дали): Апопій Віктор Володимирович(0,1323%
ст. капіталу) – член наглядової ради, Бобришова Крістіна Анатоліївна
(33,348% ст. капіталу) – член наглядової ради, Воронкін Костянтин Сергійо-
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації
1.Загальні відомості

1.Повне найменування емітента- Приватне акціонерне товариство «Полтавський монтажно-заготівель
ний завод»; 2.Код за ЄДРПОУ емітента-13936000; 3.Місцезнаходжен
ня - вул. Зіньківська,52, м.Полтава, Полтавська обл., 36009, Україна;
4.Міжміський код, телефон та факс -(0532)641-182; 5.Електронна поштова
адреса – fomina28@gmail.com; 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації – http://13936000.
bs1998.info; 7.Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІІ
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів - Відомості про
прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
II.Текст повідомлення
Приватне акціонерне товариство «Полтавський монтажно-заготівельний
завод» повідомляє, що 28.03.2018р. черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ ПМЗЗ (протокол № 1) прийнято рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме: на умовах, запропонованих ПАТ «Полтавабанк», укласти договір про внесення змін та доповнень до іпотечного договору
від 28 листопада 2017 року, договору поруки № 1 від 28.11.2017р. до кредитного договору №4629 від 05 вересня 2017 року, в частині встановлення нового

повного обсягу боргових зобов’язань ТОВ «ЛІТІЗ», код ЄДРПОУ 32142588 перед ПАТ «Полтава-банк», за які ПрАТ ПМЗЗ, як Поручитель, зобов’язується
відповідати перед Кредитором -ПАТ «Полтава-банк»: кредиту в сумі
17 000 000,00 грн. (сімнадцять мільйонів грн. 00 коп.), а також процентів за
користуванням кредитом з розрахунку 19,00% процентів річних, інших платежів, які виникають з умов кредитного договору, включаючи всі укладені додаткові угоди до нього, та додаткові угоди, які будуть укладені в майбутньому, та
є невід’ємною частиною кредитного договору №4629 від 05 вересня 2017 року,
укладеного між ТОВ « ЛІТІЗ» та ПАТ «Полтава-банк». Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності– 2878100,00 грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
складає- 590,67%. Загальна кількість голосуючих акцій- 2975шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах- 2972шт.;
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за»- 2972шт.; 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)
Н.П.Фоміна
28.03.2018р.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РIТМ»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також
приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які
здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «РIТМ», 36376078, 03680 м.Київ Панаса Любченка, 15,
(044) 529-60-11
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 29.03.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: http://ritm.emitents.net.ua/ua/docs

Шановний акціонере ПрАТ «АРТВИН» !
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АРТВИН»
(код ЄДРПОУ 35982888, місцезнаходження: 76018, Україна, м. ІваноФранківськ, вул. Євгена Коновальця, буд. 7-Б, офіс 6) (далі - Товариство),
повідомляє Вас, що відповідно до рішення Наглядової ради Товариства
(протокол №16/03 від 16.03.2017 року) «30» квітня 2018 року о 13 годині
00 хвилин за адресою: 76018, Україна, м. Івано-Франківськ, вул. Євгена
Коновальця, буд. 7-Б, офіс 6, відбудуться річні (чергові) загальні збори акціонерів Товариства.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):
1) Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2) Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3) Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
4) Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.
5) Звіт Генерального директора Товариства про фінансово-господарську
діяльність товариства в 2017 році.
6) Звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік.
7) Звіт ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2017 рік.
8) Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
9) Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) за 2017 рік.
10) Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.
11) Про обрання членів наглядової ради Товариства.
12) Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що
укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.
13) Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
14) Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
15) Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що
укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства, встановлення
розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання
договорів з членами ревізійної комісії Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства
(тис. грн.)
Найменування показника
період
звітний попередній
2017 р.
2016 р.
Усього активів
23379
23379

Основні засоби (в т.ч. інвестиційна нерухомість)
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток (збиток)
Власний капітал
Статутний капітал
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
Чистий прибуток (збиток)
Інший сукупний дохід після оподаткування *
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

1510
7283
1357
60
157
6957
6563
16422
-45
656250
-

1510
7283
1357
60
239
7039
6563
16024
-37
656250
-

-

-

1

1

* Форма доповнена рядком «Інший сукупний дохід після оподаткування», відповідно до вимог формування форми 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)».
Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться в день проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів за місцем їх проведення з
12 години 00 хвилин до 12 години 50 хвилин.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в річних
(чергових) загальних зборах акціонерів, - станом на 24 годину «24» квітня
2018 року.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує
особу (паспорт). Представники акціонерів, що прибули для участі в річних
(чергових) загальних зборах акціонерів, окрім документу, що посвідчує особу, мають надати під час реєстрації довіреність про передачу їм права на
участь та голосування у зборах, видану акціонером та оформлену і посвідчену в порядку, встановленому чинним законодавством України.
З документами та іншими матеріалами, необхідними для прийняття рішень
з питань проекту порядку денного річних (чергових) загальних зборів акціонерів, акціонери можуть ознайомитись особисто у Генерального директора
ПрАТ «АРТВИН» Соболик Оксани Василівни за місцезнаходженням
ПрАТ «АРТВИН» (76018, Україна, м. Івано-Франківськ, вул. Євгена Коновальця, буд. 7-Б, офіс 6) у робочі дні з 09.00 до 11.00 та в день проведення загальних зборів - у місці їх проведення. Телефон для довідок: 0974191820.
Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до вищезазначеного проекту порядку денного: www.artvin.com.ua.
Наглядова рада Товариства

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ
ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ»
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ
ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» (код
ЄДРПОУ: 02583780, місцезнаходження: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41)
(далі –Товариство) повідомляє про доповнення до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 10 квітня
2018 року об 11.00 годині за адресою: місто Київ, вулиця Шота Руставелі, 39/41, кімната 501. (Первинна об’ява про скликання річних Загальних
зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» була опублікована в газеті
«Відомості НКЦПФР» № 41(2794) 28.02.2018р.):
Доповнення до проекту порядку денного
(переліку питань, включених до проекту порядку денного):
14. Про затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2017 рік.
15. Про розподіл прибутку ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2017 рік,
частини нерозподіленого прибутку минулих років до 2017 року та затвердження розміру річних дивідендів за 2017 рік, визначення способу виплати
дивідендів.
16. Про припинення повноважень члена Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця».
17. Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Укр
профоздоровниця».
18. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця».
Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору
(контракту), що укладатиметься з ними, встановлення розміру винагороди
члену Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується
на підписання договору (контракту) з ним.
19. Про ліквідацію ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ «СОНЯЧНИЙ» ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКР
ПРОФОЗДОРОВНИЦЯ».
20. Про відчуження окремих об’єктів ДП «СКРЦ «Слов’янський курорт»
ЗАТ «Укрпрофоздоровниця».
21. Про внесення змін до рішення річних Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 26.04.2017 №Зб-34/29 «Про ліквідацію
«ПІДПРИЄМСТВО «КУРОРТ» – ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛА-

ДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ».
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
www.ukrzdrav.com.Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих
акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – відповідно до ч.4 ст. 35 Закону
України «Про акціонерні товариства», Товариство повідомляє, що станом
на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про
проведення загальних зборів, а саме на 01.03.2018, загальна кількість акцій становить 16169282 шт. простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій – 16169282 шт. Інші типи акцій не емітувалися.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2017 рік
тис. грн.
Найменування показника
період
звітний
попередній
Усього активів
954319
960213
Основні засоби (за залишковою вартістю)
16019
16610
Запаси
457
489
Сумарна дебіторська заборгованість
90337
89591
Гроші та їх еквіваленти
378
851
Нерозподілений прибуток (непокритий
100142
105885
збиток)
Власний капітал
922460
928046
Зареєстрований (пайовий/статутний)
808464
808464
капітал
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
51
51
Поточні зобов’язання і забезпечення
31808
32116
Чистий фінансовий результат: прибуток
4924
3134
(збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
16169282
16169282
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
0,30
0,19
акцію (грн.)

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

Основні показники фінансово-господарської діяльності
Товариства(тис. грн.):
Найменуванняпоказника
період
звітний попередній
Усього активів
551,4
571,9
Основні засоби (за залишковою вартістю)
358,0
424,0
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
39,2
0
Сумарна дебіторська заборгованість
30,7
45,6
Грошові кошти та їх еквіваленти
21,1
94,0
Нерозподілений прибуток
196,8
235,8
Власний капітал
0
0
Статутний капітал
325,2
325,2
Довгострокові зобов’язання
0
0
Поточні зобов’язання
29,4
10,9
Чистий прибуток (збиток)
-39,0
-8,8
Середньорічна кількість акцій (шт.)
1300665
1300665
Кількість власних акцій, викуплених протягом
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
2
1

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
РАДОМИШЛЬСЬКИЙ «АГРОХІМ»,

(код за ЄДРПОУ 05488650, юридична адреса: Україна, 12201, Житомирська обл., Радомишльський р-н, м. Радомишль, вул. Отамана Мордалевича, буд. 26 (далі – Товариство)
повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів:
Дата та час реєстрації учасників
30 квітня 2018 року з 10.00 до
Зборів:
10.45
Дата та час відкриття Зборів:
30 квітня 2018 року об 11.00
24 квітня 2018 року
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у
зборах:
Місце реєстрації учасників та
12201, Житомирська обл.,
проведення Зборів:
Радомишльський р-н, м. Радомишль, вул. Отамана Мордалевича, буд. 26, приймальня
генерального директора
Порядок денний чергових (річних) Загальних зборів акціонерів:
1. Про обрання голови та секретаря, лічильної комісії загальних зборів
акціонерів та затвердження регламенту зборів.
2. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
3. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
4. Про затвердження звіту виконавчого органу Товариства, звіту Наглядової ради Товариства та звіту аудитора Товариства за 2017 рік.
5. Про припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з
додатковою відповідальністю (з Приватного акціонерного товариства Радомишльський «Агрохім» у Товариство з додатковою відповідальністю Радомишльський «Агрохім»).
6. Про затвердження плану, порядку та умов припинення (перетворення) Товариства.
7. Про призначення комісії з припинення (перетворення) Товариства,
обрання голови і членів комісії.
8. Про порядок та умови обміну акцій Товариства на частки підприємницького товариства-правонаступника, що буде створене шляхом перетворення.
9. Про внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
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Наглядова рада ПрАТ «Укрпрофоздоровниця».

Для реєстрації та участі у річних Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів - довіреність, засвідчену згідно з вимогами чинного законодавства та документ, що посвідчує особу.
Ознайомлення акціонерів з матеріалами, необхідними для прийняття
рішень з питань проекту порядку денного, здійснюється за місцезнаходженням Товариства (приймальня генерального директора) або за адресою м. Радомишль вул. Троїцька буд.1 оф.8 у робочі дні з 10-00 до
16-00 год., а також в день проведення зборів у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор Товариства Присяжнюк Сергій Степанович,
телефон (04132)4-32-22
Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного : http://agrohim.ctlxy.org
Довідки за телефоном +380 (4132) 432-22.
Генеральний директор
ПрАТ Радомишльський»Агрохім»
С. С. Присяжнюк

№62, 30 березня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство
«Чугуївський молочний завод»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство
«Чугуївський молочний завод»
2. Код за ЄДРПОУ: 00447356
3. Місцезнаходження: 63525 Харківська обл., Чугуївський р-н, смт Малинівка, вул. Соїча, 5А
4. Міжміський код, телефон та факс: (05746) 2-32-03, 2-20-46
5. Електронна поштова адреса: molzavod@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://chuguev-moloko.pat.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рі-

шення про виплату дивідендів
ІІ. Текст Повідомлення
На підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол № 14 від
28.03.2018 р.) прибуток Товариства за 2017 рік в сумі 33223,80 грн. буде
направлено на виплату дивідендів.
Товариство здійснює виплату всієї суми дивідендів у повному обсязі,
починаючи з 29.03.2018 року протягом 6-ти місяців до 28.09.2018 року
включно, шляхом виплати цих коштів безпосередньо акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеному
Центральним депозитарієм на дату 31.12.2017 року у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
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
Максюк С.М.
29.03.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості

Дата прийняття рішення про схвалення значного правочину: 28.03.2018.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення про схвалення значного правочину: Наглядова рада ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ».
Предмет правочину: поставка олії соняшникової нерафінованої.
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 20 560 тис.грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: станом на 31.12.2017 складає 175 426 тис.грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 11,72%.
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, що
не передбачені законодавством, статутом ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» 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. Директор 		
Манжелей Ю.Р.
28.03.2018

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ
ТОВАРІВ»
2. Код за ЄДРПОУ: 00375160
3. Місцезнаходження: 42350 Сумська область, Сумський район, село
Бездрик, вулиця Зарічна, будинок 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (0542) 700-494, (0542) 700-494
5. Електронна поштова адреса: olivija@olivija.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.olivija.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст Повідомлення

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ГОТЕЛЬ «ПОДІЛЛЯ»
ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОТЕЛЬ «ПОДІЛЛЯ»,
код ЄДРПОУ 21327550, юридична адреса – 29004, м. Хмельницький,
вул. Шевченка, буд. 34 (надалі – Товариство) повідомляє Вас, що
30 квітня 2018 року об 11:00 год. за адресою: 29004, м. Хмельницький, вул. Шевченка, буд. 34 (Конференц-зал) відбудуться Загальні
збори акціонерів Товариства.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних
зборах акціонерів відбудеться 30 квітня 2018 року з 09.30 год. до
10.30 год. за адресою: 29004, м. Хмельницький, вул. Шевченка,
буд. 34 (Конференц-зал).
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних

зборах акціонерів відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів,
які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, складеному
станом на 24:00 год. 24 квітня 2018 року відповідно до Закону України
«Про депозитарну систему України».
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.
В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних
зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують
особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерного товариства.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРIЖКОКС»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні) I. Загальні відомості: 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРIЖКОКС»; 2. Код за ЄДРПОУ: 00191224; 3. Місцезнаходження: 69600, мiсто Запорiжжя, вулиця Дiагональна, будинок 4;
4. Міжміський код, телефон та факс: +380612839135, +380612839324;
5. Електронна поштова адреса: nikolay.zinchenko@metinvestholding.com;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.zaporozhcoke.com; 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким належить: 10 і
більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного
акціонерного товариства); 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства
II. Текст повідомлення: ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАПОРIЖКОКС» (надалi - Товариство або Емiтент) «28» березня 2018 року отримано iнформацiю вiд ПАТ «НАЦIОНАЛЬНИЙ

ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ», вiдповiдно до якої пакет акцiй Приватної
компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю Метiнвест Б.В. (Private Limited
Liability Company Metinvest B.V. (реєстрацiйний номер 24321697,
мiсцезнаходження: Nassaulaan, 2 A, 2514JS, 's-Gravenhage, the
Netherlands), збiльшився, але становить не менше 10 вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi
акцiй до змiни розмiру пакету акцiй – 52,167669%. Розмiр частки
акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля змiни розмiру пакету
акцiй –52,411483%. Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни розмiру пакету акцiй – 52,167669%. Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля змiни розмiру
пакету акцiй – 52,411483%.
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 Литовка Вiталiй
Анатолiйович 29.03.2018 р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПРОМВИБУХ»

(код за ЄДРПОУ 32613399; місцезнаходження: 69014, Запорізька обл.,
м. Запоріжжя, вул. Миколи Краснова, будинок 14)
(надалі – Товариство, емітент), цим повідомляє про проведення річних
загальних зборів акціонерів, які відбудуться «10» травня 2018 року
о 12-00 за адресою: 69014, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Миколи
Краснова, будинок 14, приміщення управління, актовий зал №1.
Перелік питань проекту порядку денного:1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства. 3. Обрання
голови та секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних
зборів (регламенту зборів).4. Розгляд звіту Правління за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 6. Затвердження основних напрямів діяльності
Товариства на 2018 рік.7. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.8. Затвердження звіту
та висновків Ревізора за 2017 рік.9. Розгляд висновків зовнішнього аудиту
та затвердження заходів за результатами його розгляду.10. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.11. Внесення змін до Статуту Товариства. Обрання особи (осіб), якій (яким) надаватимуться повноваження з
підписання змін до статуту та забезпечення їх реєстрації.12. Припинення
повноважень членів Наглядової ради, обрання членів Наглядової ради.13.
Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової
ради, встановлення розміру їх винагороди; обрання особи (осіб), яка (які)
уповноважується на підписання договорів з ними.
Проекти рішень з питань проекту порядку денного:1. Обрати Головою
лічильної комісії Прийменко О.С., членом лічильної комісії Соркіну ІА.,
членом лічильної комісії Гурицьку І.І.2. Затвердити наступний порядок та
спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування
складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.3. Обрати головою зборів Ципиньо В.М., секретарем зборів Ізюменко А.М. Затвердити порядок
проведення загальних зборів (регламент зборів): виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.; запитання, довідки доповідачам - до 15 хв.;
збори провести без перерви.4. Звіт Правління ПрАТ «ПРОМВИБУХ» за
2017 рік прийняти до відома. Роботу Правління за 2017 рік вважати задовільною. 5. Затвердити річну фінансову звітність ПрАТ «ПРОМВИБУХ» за
2017 рік. 6. Затвердити основні напрями діяльності Товариства на
2018 рік.7. Звіт Наглядової ради ПрАТ «ПРОМВИБУХ» за 2017 рік прийняти до відома. Роботу Наглядової ради за 2017 рік вважати задовільною. 8. Затвердити звіт та висновки Ревізора ПрАТ «ПРОМВИБУХ» за
2017 рік.9. Затвердити аудиторський висновок ТОВ Аудиторська фірма
«Укрстандарт-аудит».10. Затвердити наступний розподіл прибутку
ПрАТ «ПРОМВИБУХ» за 2017 рік:- дивіденди не виплачувати, направити
всю суму 21 385,00 тис. грн. на розвиток підприємства.11. Внести зміни
до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМВИБУХ». Обрати особами, які уповноважуються на підписання змін до Статуту Голову та секретаря зборів. Надати повноваження із забезпечення
реєстрації змін до Статуту Костенко Оксані Федорівні.12. Припинити повноваження членів Наглядової ради: Савченко Миколи Васильовича, Селіна Івана Юрійовича, Цана Геннадія Робертовича, Ракитиної Ірини Володимирівни, Логозинської Тетяни Анатоліївни. Обрати членами Наглядової
ради: Савченко Миколу Васильовича, Селіна Івана Юрійовича, Цана Геннадія Робертовича, Ракитину Ірину Володимирівну, Логозинську Тетяну
Анатоліївну.13. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; винагороду не сплачувати; уповноважити Голову правління на підписання відповідних договорів з членами Наглядової ради Товариства.Реєстрація учасників буде проводитись у день
та за місцем проведення зборів з 11.00 до 11.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 04.05.2018 року на 24 годину. Загальна кількість акцій та голосуючих акцій
станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів 16 000 000 шт.Для участі у Зборах

акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів
паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах. Довіреність на право участі та голосування на загальних
зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими
посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР 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 акціонерного товариства може містити
завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо
голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування,
представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах
акціонерів на свій розсуд.Акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного, у робочі дні з 09.00 до 17.00 год. за адресою:
69014, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Миколи Краснова, будинок 14,
приміщення управління, актовий зал №1, і в день проведення загальних
зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за
порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Голова правління Ципиньо Василь Миколайович.Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, акціонери відповідно до вимог статей 36 та 38
Закону «Про акціонерні товариства» мають право:- від дати надіслання
повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень
з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні,
робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів також у місці їх проведення;- 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 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.Телефон для довідок:
(061)284 – 16 – 24 Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту
порядку денного: www.promvibuh.prat.ua.
Основні показники
фінансово-господарської Діяльності підприємства
(тис.грн.)
Найменування показника
Період Звітний
Попередній
2017 рік
2016 рік
Усього активів
126 924
94 698
Основні засоби
11 327
10 171
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
57 414
34 430
Сумарна дебіторська заборгованість
26 816
29 416
Грошові кошти та їх еквіваленти
6 783
7 390
Нерозподілений прибуток
93 536
72 093
Власний капітал
103 024
78 541
Статутний капітал
4000
700
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
23 900
16 157
Чистий прибуток (збиток)
21 385
22 932
Середньорічна кількість акцій (шт.)
16 000 000
2 800 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - Загальна сума коштів, витрачених
на викуп власних акцій протягом
періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб)
193
203
Наглядова рада ПрАТ «Промвибух»

ПрАТ «Скадовськпобутсервіс»
скликає загальні збори акціонерів 30.04.2018р. о 10.00 за адресою:
Херсонська обл., м.Скадовськ, вул. Незалежності, 121, з таким порядком денним:
1.Звіт виконавчого органу про результати діяльності за 2017р.
2.Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізійної комісії.
3.Затвердження результатів діяльності, балансу товариства і роз-

поділу прибутку за 2017р.
4.Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року.
Реєстрація учасників зборів 30.04.18 з 09.20 до 9.50 за зазначеною
адресою. Для реєстрації мати паспорт, для представників акціонерів –
паспорт та довіреність.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖМІЇВСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 00846122, місцезнаходження: 07230, Київ-

ська обл., Іванківський район, село Жміївка, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 5) (далі – Товариство) повідомляє про скликання чергових річних
Загальних збори акціонерів, що відбудуться 30 квітня 2018 року об
11 год. 00 хв. за адресою: Київська обл., Іванківський р-н, с. Жміївка,
вул. Центральна, буд. 5, кабінет директора №1. Реєстрація акціонерів
для участі у загальних зборах відбудеться з 10.00 год. до 10.50 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 зборів.
2. Обрання Голови та секретаря зборів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
4. Звіт 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 наслідками
розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії.
Затвердження висновків ревізійної комісії за 2017 р.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р.
6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.
7. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2017 р. з урахуванням вимог, передбачених законом.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій
статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: 00846122.
infosite.com.ua
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів
до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства за адресою: Київська обл., Іванківський р-н, с. Жміївка, вул. Дзержинського, буд. 5, кабінет директора №1, в
робочі дні: понеділок - п’ятниця з 9-00 до 11-00, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства,
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Верес Людмила Iванiвна. Телефон для довідок: (045 91) 21 2 46
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
Період
Звітний Попередній
(2017р.)
(2016р.)
Усього активів
16950
8734
Основні засоби (за залишковою вартістю)
4233
4177
Запаси
2178
197
Сумарна дебіторська заборгованість
5916
824
Гроші та їх еквіваленти
247
640
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
(4031)
41
Власний капітал
6357
3023
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
2602
2602
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
124
603
Поточні зобов'язання і забезпечення
10469
5108
Чистий фінансовий результат: прибуток
(4176)
(111)
(збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
10406532
10406532
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (-0.40129) (-0.01067)
(грн)

Повідомлення
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні
цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне
товариство «Чугуївський молочний завод»

2. Код за ЄДРПОУ: 00447356
3. Місцезнаходження: 63525, Харківська обл., Чугуївський р-н,
смт Малинівка, вул. Соїча, 5А
4. Міжміський код, телефон та факс: (05746) 2-32-03, 2-20-46
5. Електронна поштова адреса: molzavod@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://chuguev-moloko.pat.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну
складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст Повідомлення
На підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол № 14 від
28.03.2018 р.) відбулись наступні зміни:
Костєннікова С.О. звільнено з посади Голови Наглядової ради у
зв'язку з закiнченням термiну повноважень. Костєнніков С.О. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, володіє часткою
в статутному капіталі товариства 0,00009 %; перебував на посаді з
23.04.2015 р.
Максюк Л.С. звільнено з посади Заступника Голови Наглядової ради
у зв'язку з закiнченням термiну повноважень. Максюк Л.С. непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини не має, володіє часткою в
статутному капіталі товариства 2,5 %; перебувала на посаді з
23.04.2015 р.
Кудрявцеву В.Д. звільнено з посади члена Наглядової ради у зв'язку
з закiнченням термiну повноважень. Кудрявцеква В.Д. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, володіє часткою в статутному капіталі товариства 0,00005 %; перебувала на посаді з
23.04.2015 р.
Костєннікова С.О. обрано на посаду Голови Наглядової ради на
3 (три) роки. Костєнніков С.О. непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має; є акціонером та володіє часткою в статутному
капіталі товариства 0,00009 %. Протягом останніх 5-ти років Костєнніков С.О. обіймав посаду Голови Наглядової ради.
Максюк Л.С. обрано на посаду Заступника Голови Наглядової ради
на 3 (три) роки. Максюк Л.С. непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має; є акціонером та володіє часткою в статутному капіталі товариства 2,5 %. Протягом останніх 5-ти років
Максюк Л.С. обiймала посаду Заступника Голови Наглядової ради.
Кудрявцеву ВД. обрано на посаду члена Наглядової ради на
3 (три) роки. Кудрявцева В.Д. непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має; є акціонером та володіє часткою в статутному капіталі товариства 0,00005 %. Протягом останніх 5-ти років
Кудрявцева В.Д. обімала посади Корпоративного секретаря та Члена
Наглядової ради.
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
Максюк С.М. 	
29.03.2018

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «БРАТИСЛАВА»
Річна інформація емітента
за 2017 р.
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
емітента, код за ЄДРПОУ,
«ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «БРАТИСЛАмісцезнаходження,
ВА», 04820622, 02192, Київ, Андрiя
міжміський код та телефон
Малишка, буд.1, (044) 537-39-79
емітента

2. Дата розкриття повного
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

30.03.2018

http://emitent.tetra-studio.com.ua/bratislava

Приватне акцiонерне товариство
«Бердичiвське пiдприємство обчислювальної технiки та iнформатики»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік емітентів, які здійснили приватне
(закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих)
акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення
цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили
приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство
«Бердичiвське пiдприємство обчислювальної технiки та iнформатики», код за

ЄДРПОУ 13553812, місцезнаходження 13303, Житомирська обл., м. Бердичiв,
вул. Ватутiна, буд.10-А, міжміський код та телефон емітента 04143 40884.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії 29 березня 2018 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію www.bpoty.berdychiv.in.ua.
Директор ____________________Котов В.В.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКИЙ
НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ
ЦЕНТР
ПРОБЛЕМ ДЕЗIНФЕКЦIЇ», код за ЄДРПОУ: 25636704 (надалі – То-

вариство) повідомляємо про проведення Загальних Зборів акціонерів
«30» квітня 2018 року о 10:00 год. за адресою: 04107, м.Київ, вул. Нагiрна,
буд.6/31, лiт.А, в кабінеті Генерального директора. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 24.04.2018р.
Реєстрація акціонерів буде проводитись з 9:00 до 9:45 за місцем проведення
зборів. Перелік питань, включених до проекту порядку денного: 1.Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Затвердження порядку та
способу засвідчення бюлетенів для голосування. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання
Голови та Секретаря загальних Зборів. 2.Затвердження звіту Наглядової
ради про результати діяльності Товариства за 2017 рік. 3.Затвердження звіту
Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. 4.Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії про
результати діяльності Товариства за 2017 рік. 5.Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2017 рік. 6.Затвердження порядку розподілу прибутку та виплати дивідендів за 2017 рік. 7.Визначення основних
напрямів діяльності Товариства на 2018 рік. Для реєстрації та участі у зборах
учасникам зборів необхідно мати: документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів – доручення на право участі та голосуванні на загальних зборах акціонерах, оформлене відповідно до чинного законодавства України.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://
www.unvc.com.ua / Акціонери мають право ознайомитись з документами,
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів у приміщенні Товариства за адресою: м.Київ, вул. Нагiрна, буд.6/31, лiт.А,
кабінеті Генерального директора – у робочі дні та робочий час, а в день проведення загальних зборів також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Генеральний директор та Головний бухгалтер Товариства. Довідки за
телефоном (044)259-81-38. Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. Генеральний директор ПрАТ «УНВЦ ПРОБЛЕМ ДЕЗІНФЕКЦІЇ» Жердєва С.В. Повідомлення про проведення загальних зборів
опубліковано 30.03.2018 у Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку», №62(2815).
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства
(тис. грн.)
Найменування показника
період
звітний попередній
Усього активів
11213
1194
Основні засоби (за залишковою вартістю)
1
1
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
1715
88
Сумарна дебіторська заборгованість
8619
97
Грошові кошти та їх еквіваленти
37
178
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1094
3042
Власний капітал
3098
1151
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
56
56
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення
8115
43
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)
1948
34
Середньорічна кількість акцій (шт.)
112500
112500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0,0173
(грн)
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
4
3

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЕПОС», код за ЄДРПОУ: 24221705 (надалі – Товариство) повідомля-

ємо про проведення Чергових Загальних Зборів акціонерів 28 квітня
2018 року об 10:00 год. за адресою: Україна, 09109, Київська обл.,
м. Біла Церква, вул. Толстого 44, приміщення Конференц-залу. Дата
складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24.04.2018р. Реєстрація акціонерів буде проводитись з 9:00 до 9:45
за місцем проведення зборів. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним: 1.Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту)
проведення загальних зборів акціонерів. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. Обрання Голови та Секретаря
загальних Зборів. 2.Затвердження звіту Наглядової ради про результати
діяльності Товариства за 2017 рік. 3.Затвердження звіту Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за
2017 рік. 4.Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії про результати діяльності Товариства за 2017 рік. 5.Затвердження річного фінансового
звіту та балансу Товариства за 2017 рік. 6.Затвердження порядку розподілу прибутку та виплати дивідендів за 2017 рік. 7.Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018-19рр. Адреса власного веб-сайту,
на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.zaoepos.com.ua/
Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати:
документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів – довіреність на
право участі та голосуванні на Загальних зборах акціонерів, оформлену
відповідно до чинного законодавства України. До дня проведення Загальних зборів та в день проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, у робочі дні (з 9.00 до 18.00) за місцезнаходженням Товариства: м. Біла Церква, вул. Толстого,44 (приміщення
офісу б/н) Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами особа: Юрисконсульт Космина С.О. Довідки за телефоном (04563)
6-14-16. Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні, Директор ПрАТ «ЕПОС» Лозенко О.П. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 30.03.2018 у Бюлетені «Відомості
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», №62(2815).
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «ЕПОС» (тис. грн.)
Найменування показника
період
звітний попередній
Усього активів
53669
47692
Основні засоби (за залишковою вартістю)
18438
16483
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
17684
16884
Сумарна дебіторська заборгованість
11000
9143
Грошові кошти та їх еквіваленти
768
350
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
681
3135
Власний капітал
23587
22906
Зареєстрований (пайовий/статутний)
3000
3000
капітал
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення
30082
24782
Чистий фінансовий результат: прибуток
681
3135
(збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
600
600
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
1135
5225
(грн)

Приватне акціонерне товариство «Вінницький дослідний завод»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості.
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство
«Вінницький дослідний завод»
2. Код за ЄДРПОУ: 00383780
3. Місцезнаходження: 21100, місто Вінниця, провулок Островського, будинок 21
4. Міжміський код, телефон та факс: (0432) 27-40-19
5. Електронна поштова адреса: par@00383780.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http:// www.00383780.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення:Відповідно до накзу по Товариству від
29.03.2018 року звільнено за згодою сторін головного бухгалтера Склончак
Валентину Андріївну, паспорт АА 768750 виданий 03.06.1998 року Тиврівським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посаді була 2 роки, частка
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в статутному капіталі – 0,0%, розмір пакета акцій - 0,0 грн.
Відповідно до до накзу по Товариству від 29.03.2018 року призначено на не
визначений термін на посаду головного бухгалтера Метельську Ганну Вячеславівну, паспорт АВ 038373, виданий 19.11.1999 року Замостянським РВ
УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останніх 5 –ти років займала посади: головний бухгалтер ТОВ «ЛаВін» з липня 2012 року по лютий місяць
2014 року; директор ПП «Липовецька хлібна база» з лютого місяця 2014 року
по березень 2016 року; помічник директора ТОВ «Системи білого менеджменту» з травня місяця 2016 року по лютий 2017 року, заступник головного бухгалтера ПрАТ «Вінницький дослідний завод» з червня 2017 року по березень
2018 року, частка в статутному капіталі – 0,0%, розмір пакета акцій - 0,0 грн.
Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.
ІІІ. 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 Дідичук О.С. 29.03.2018 року
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
До уваги акціонерів

Приватного
акціонерного
товариствА
«Торговий дім «Україна-Узбекистан», код ЄДРПОУ:

21658666 (далі за текстом Товариство) відбудуться 30.04.2018 об 11:30 за
адресою місцезнаходження Товариства: 02096, м. Київ, вул.Сормовська, 3,
офіс Генерального директора. Перелік акціонерів, які мають право на
участь у загальних зборах буде складено 24.04.2018. Реєстрація акціонерів буде проводитись з 10:00 до 11:00 за місцем проведення зборів. Перелік питань, включених до проекту порядку денного: 1.Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Прийняття рішення з питань порядку
(регламенту) проведення загальних зборів акціонерів. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. Обрання Голови
та Секретаря загальних Зборів. 2.Затвердження звіту Наглядової ради про
результати діяльності Товариства за 2017 рік. 3.Затвердження звіту Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. 4.Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії про
результати діяльності Товариства за 2017 рік. 5.Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2017 рік. 6.Затвердження поряд-

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

Приватне акцiонерне
товариство «Прожектор», ідентифікаційний код юридич1.Повне найменування емітента

ної особи 14307825, місцезнаходження 11603, Житомирська обл., м. Малин, вул. Володимирська, буд. 36, міжміський код і телефон емітента
04133 52648. 2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29 березня 2018 року.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію www.projektor.ho.ua 4.Найменування, ідентифікаційний код
юридичної особи - аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська
фірма «Наталія», код за ЄДРПОУ 33253896.
5. Інформація про загальні збори. Черговi загальнi збори акцiонерiв були
проведені 12.04.2017 р. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 2.Обрання головуючого загальними зборами та секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів
акціонерів. 3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого
органу за 2016 рік, звіту Наглядової ради за 2016 рік, звіту Ревізійної комісії за
2016 рік. 4.Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
5. Затвердження балансу та річного звіту за 2016 рік. 6.Розподіл прибутку і
збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2016 році. 7.Прийняття рішення щодо зміни типу та найменування Товариства з публічного
акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. 8.Внесення та
затвердження змін до Статуту Товариства (в тому числі пов'язаних із проведенням діяльності у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні
товариства») шляхом викладення його в новій редакції. Визначення особи,
уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції. 9.Про скасування: Положення
про Наглядову Раду, Положення про виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства. 10.Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову Раду, Положення про
виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Загальні
збори акціонерів Товариства, Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства. 11.Прийняття рішення про припинення повноважень голови і
членів Наглядової ради Товариства. 12.Про обрання кількісного складу членів Наглядової ради, визначення строку повноважень членів Наглядової
ради. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання
особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової
ради. 13.Обрання членів Наглядової ради Товариства. 14.Прийняття рішення про виключення інформації з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, яка стосується
переліку засновників (учасників) Товариства, а саме Фонду державного майна України. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного зборів, відсутні. Результати розгляду питань порядку денного: з усіх питань, що розглядалися на загальних зборах, були прийняті рішення.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
Генеральний директор ____________ Подзiрей Iван Iванович

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

ку розподілу прибутку та виплати дивідендів за 2017 рік. 7.Визначення
основних напрямів діяльності Товариства на 2018-19 роки. Для реєстрації
та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати: документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів – доручення на право участі та голосуванні на загальних зборах акціонерах, оформлене відповідно до чинного
законодавства України. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено
інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://ukr-usb.aspectgroup.com.ua / Акціонери мають
право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного Загальних Зборів у приміщенні Товариства за
адресою: м. Київ, вул.Сормовська, 3, в офісі Генерального директора -у
робочі дні та робочий час, а в день проведення загальних зборів також у
місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Генеральний директор та Головний
бухгалтер Товариства. Довідки за телефоном (044)259-81-38. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 30.03.2018 у Бюлетені
«Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»,
№62(2815). Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні, Генеральний директор Товариства Литвинчук П.А.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАРИШІВСЬКА МТС» (код ЄДРПОУ 03744155, місцезнаходження: 07500,

Київська обл., Баришівський район, селище міського типу Баришівка,
ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ, будинок 61) (далі – Товариство) повідомляє
про скликання чергових річних Загальних збори акціонерів, що відбудуться 30.04.2018 об 8:00 за адресою: Київська обл., смт. Баришівка,
вул. Київський шлях, 30, кімната №5. Реєстрація акціонерів для участі у
загальних зборах відбудеться з 7.00 до 7.45 у день та за місцем проведення загальних зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право
на участь у загальних зборах: 24.04.2018.
Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання Лічильної комісії. 2. Обрання Голови та секретаря зборів.
Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. 3. 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 наслідками розгляду звіту Генерального Директора, звіту Наглядової ради, звіту
Ревізійної комісії. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2017 р.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 5. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. 6. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік. 7. Попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. 8. Попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів, щодо яких є заінтересованість. 9. Щодо
участі у інших товариствах.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій
статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: 03744155.
infosite.com.ua.
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів
до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 07500, Київська обл.,
Баришівський район, селище міського типу Баришівка, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ, будинок 61, кімната №2, 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 – Генеральний директор Панчук
Валерій Федорович. Тел. 0457651435, 0674069979.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)
Найменування показника
Період
Звітний Попередній
(2017р.)
(2016р.)
Усього активів
11456
12519
Основні засоби (за залишковою вартістю)
5
12387
Запаси
10
10
Сумарна дебіторська заборгованість
11402
99
Гроші та їх еквіваленти
39
18
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-2239
-1268
Власний капітал
11134
12051
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
790
790
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення
322
468
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)
-971
-17
Середньорічна кількість акцій (шт.)
3158096
3158096
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)
-0.31
-0.01
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№62, 30 березня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне
товариство «Житомирський завод огороджувальних конструкцiй», ідентифікаційний код юри-

дичної особи 01413394, місцезнаходження 10001, м. Житомир, вул. С. Параджанова, буд. 89, міжміський код і телефон емітента (0412) 42-76-98.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії 29 березня 2018 року.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію www.pratzok.zt.ua.
4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Екаунт», код за ЄДРПОУ 31133478.
5. Інформація про загальні збори. Черговi загальнi збори акцiонерiв
були проведені 28.04.2017 р. Перелік питань, що розглядалися на зборах:
1.Обрання членів лічильної комісії. 2.Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного
голосування. 3. Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з
питань порядку проведення загальних зборів. 4. Розгляд звіту виконавчого органу (Правління) Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 5.Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за
2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 6.Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду. 7. Затвердження річного звіту за 2016 рік. 8.Розподіл
прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2016
році. 9.Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення особи, уповноваженої
на підписання Статуту Товариства у новій редакції. 10.Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову Раду, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства. 11.Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства. 12.Про визначення
строку повноважень членів Наглядової ради. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради. 13.Обрання членів
Наглядової ради Товариства. 14.Про створення (заснування) Товариством
інших юридичних осіб. 15.Про передачу майна Товариства до статутного
капіталу юридичних осіб, що створюються Товариством. 16.Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення. Особи,
що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного зборів, відсутні. З усіх питань, що розглядалися на загальних зборах акціонерів,
були прийняті рішення.
В звітному році за ініціативою Наглядової ради Товариства були проведені позачергові загальнi збори акцiонерiв 24.11.2017 р. Перелік питань,
що розглядалися на зборах: 1. Обрання членів лічильної комісії. 2.Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. 3.Прийняття рішення щодо
зміни типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне
акціонерне товариство та прийняття рішення про зміну найменування Товариства. 4.Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Визначення особи (осіб), уповноваженої (уповноважених) на підписання Статуту Товариства в новій
редакції. 5.Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову Раду,
Положення про виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Принципів (кодексу)
корпоративного управління Товариства. 6.Про визначення строку повноважень членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ».
Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ», встановлення
розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ
КОНСТРУКЦІЙ». 7.Обрання Голови Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ
КОНСТРУКЦІЙ». 8.Обрання членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ». 9.Обрання членів Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ». Особи, що подавали пропозиції до переліку
питань порядку денного зборів, відсутні. З усіх питань, що розглядалися
на загальних зборах акціонерів, були прийняті рішення.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
Голова правлiння ____________ Зубко Сергiй Геннадiйович
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МАКАРІВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ»

(надалі - Товариство) (код ЄДРПОУ 00904701, місцезнаходження:
08004, Київська область, Макарівський район, с. Калинівка, вул. Київська, 107) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться «
30 «квітня 2018 року о 14.00 за адресою: 03067, м. Київ, вул. Машинобудівна, 46 (кімн. 201).
Перелік питань проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови та секретаря загальнихзборів.
3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
4. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської
діяльності за 2017 рік.
5. Звіт Наглядової ради за 2017 рік.
6. Звіт Ревізора за 2017 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
9.Припинення повноважень та обрання Голови та членів Наглядової
ради Товариства, затвердження умов цивільно- правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення
розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
10. Припинення повноважень та обрання Ревізора Товариства.
11. Про продаж майнового комплексу розташованого за адресою:
08004, Київська обл., Макарівський р-н, с. Калинівка, вул. Київська,
107-А.
12. Про продаж земельної ділянки розташованої за адресою: 08004,
Київська обл., Макарівський р-н,
с. Калинівка, вул. Київська, 107-А. Цільове призначення земельної ділянки: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, для комерційного використання (обслуговування виробничої
бази).
Право на участь у загальних зборах мають акціонери, яких внесено до
переліку акціонерів станом на 24.00 годину 24 квітня 2018 року.
Реєстрація акціонерів (їх представників) відбуватиметься за місцем
проведення зборів з 13.00 до13.45 за київським часом 30 квітня 2018 року.
Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам паспорт, представникам - паспорт і довіреність на право участі у зборах,
оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.
Акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у
робочі дні (понеділок-п'ятниця) з 9.00 до 18.00 за адресою: 03067,
м. Київ, вул. Машинобудівна,46, кімн. 201, а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення за адресою: 03067, м. Київ,
вул. Машинобудівна,46кімн. 201.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з
документами –Голова наглядової радиКачур Валерій Іванович, тел.
0503103522
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
00904701.smida.gov.ua
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства
(тис. грн.)
Найменування показника
Період
звітний
попередній
2017 рік
2016 рік
Усього активів
684
709
Основні засоби (за залишковою
595
595
вартістю)
Запаси
Сумарна дебіторська
85
107
заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
4
7
Нерозподілений прибуток (непокритий
(604)
(620)
збиток)
Власний капітал
(292)
(308)
Зареєстрований (пайовий/статутний)
74
74
капітал
Довгострокові зобов'язання і забезпе500
508
чення
Поточні зобов'язання і забезпечення
479
520
Чистий фінансовий результат: прибуток
15
28
(збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
296877
296877
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
0.05
0.09
акцію (грн.)
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Голова наглядової ради Качур В. І. 28.03.2018 року.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Шановні акціонери

ПАТ «ІАА «Статінформконсалтинг»!
«Публічне акціонерне товариство «ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА
АГЕНЦІЯ «СТАТІНФОРМКОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 32422132, місцезнаходження якого: Україна, 03039, м. Київ, вул. Голосіївська, 7, корпус 2),
повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів відбудуться 30 квітня
2018 року об 11.00 за адресою: 03039, м. Київ, вул. Голосіївська, 7, корпус 2.
Реєстрація акціонерів проводиться 30 квітня 2018 року з 10.00 до
11.00 за місцем проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ
«ІАА «Статінформконсалтинг» буде складено станом на 24 годину 24 квітня 2018 року
Проект порядку денного
Загальних Зборів та проекти рішень
з питань проекту денного:
Перше питання проекту порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів
ПАТ «ІАА «Статінформконсалтинг» та прийняття рішення про припинення
їх повноважень.
Проект рішення з першого питання порядку денного:
«1.1. Обрати членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства у складі:
Андрущенко Світлана Миколаївна – Голова лічильної комісії;
Коваленко Людмила Миколаївна – член лічильної комісії;
Левковська Наталія Дмитрівна – член лічильної комісії.
1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов’язків у
повному обсязі.»
Друге питання проекту порядку денного:
2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів
ПАТ «ІАА «Статінформконсалтинг».
Проект рішення з другого питання порядку денного:
«2.1. Обрати Головою позачергових загальних зборів Товариства –
Самсоненко Ірину Сергіївну.

2.2. Обрати Секретарем позачергових загальних зборів Товариства –
Чечелюк Ольгу Миколаїівну.»
Третє питання проекту порядку денного:
3. Затвердження Звіту правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2017 рік.
Проект рішення з третього питання порядку денного:
«3. Затвердити Звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2017 рік.»
Четверте питання проекту порядку денного:
4. Затвердження Звіту ревізійної комісії за 2017 рік.
Проект рішення з четвертого питання порядку денного:
«4. Затвердити Звіт ревізійної комісії за 2017 рік.»
П’яте питання проекту порядку денного:
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
Проект рішення з п’ятого питання порядку денного:
«5. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік (в т.ч. баланс, звіт про
фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту).»
Шосте питання проекту порядку денного:
6. Про розподіл прибутку ПАТ «ІАА «Статінформконсалтинг» за підсумками роботи 2017 року.
Проект рішення з шостого питання порядку денного:
«6. Прибуток, отриманий ПАТ «ІАА «Статінформконсалтинг» за підсумками роботи Товариства за 2017 рік, направити на покриття накопичених
збитків за попередні роки.»
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного чергових загальних зборів, акціонери ПАТ «ІАА «Статінформконсалтинг» можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів щоденно
(крім суботи та неділі), з 10:00 до 16:00 год. (обідня перерва з 12 год. 30 хв.
до 13 год. 30 хв.), за адресою: м. Київ, вул. Голосіївська, 7, корпус. 2, а в
день проведення чергових загальних зборів – також у місці їх проведення з
10 години 00 хвилин до 11 годин 00 хвилин.
Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є Самсоненко Ірина
Сергіївна (Фінансовий директор). Телефон для довідок: (044) 494-27-37.

Шановні акціонери

ПрАТ «ПЕЧАНІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»
Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Печанівський
комбінат хлібопродуктів» (надалі – Товариство), місцезнаходження якого:
01133, м. Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 27, повідомляє про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться
30 квітня 2018 року о 12-00 год. за адресою: м. Київ, вул. Лютеранська, 4, офіс 23.
Реєстрація учасників зборів та їх представників здійснюється
з 11-00 год. до 11-45 год. в день проведення зборів за місцем проведення
зборів.
Для реєстрації та участі у зборах необхідно при собі мати:
- паспорт або документ, що посвідчує особу учасника;
- для представника учасника – документ, що посвідчує особу, довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства
України.
Перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у річних загальних зборах, складається станом на 24 годину 24 квітня 2018 року (за
три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому
законодавством про депозитарну систему України).
Порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Обрання лічильної
комісії.
2. Затвердження річного звіту Товариства за наслідками діяльності у
2017 році.
3. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2017 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
7. Припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов трудових договорів, що укладатимуться з
ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
8. Припинення повноважень та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів приймаються до
10 квітня 2018 року за місцезнаходженням Товариства.
З матеріалами, що стосуються порядку денного можна ознайомитись в
робочі дні з 9-00 до 18-00 год. за адресою: 01133, м. Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 27.
Довідки за телефоном: (044) 490-30-61. Посадова особа Товариства,
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова
правління Білик О. С.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного
http://pkhp.com.ua/ .
Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства 2017
(тис. грн)*
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
68 443
78 128
Основні засоби (за залишковою
68 192
78 116
вартістю)
Запаси
6 479
7 476
Сумарна дебіторська заборгованість
101 194
44119
Гроші та їх еквіваленти
195
13
Нерозподілений прибуток (непокритий
(233 353)
(229 751)
збиток)
Власний капітал
(222 669)
(219 067)
Зареєстрований (пайовий/статутний)
10 684
10 684
капітал
Довгострокові зобов'язання і забезпе329 945
320 593
чення
Поточні зобов'язання і забезпечення
69 035
44 412
Чистий фінансовий результат: прибуток
(3 082)
(21 611)
(збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
1068388154
1068388154
Чистий прибуток (збиток) на одну
(0,0029)
(0,0029)
просту акцію (грн)
ПрАТ «Печанівський комбінат хлібопродуктів»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФЛЕКСТРОНІКС СЕРВІС УА»

Місцезнаходження: 89600, Закарпатська обл., м. Мукачево,
вул. Берегівська-бічна, буд. 4.
ЄДРПОУ 14313783
ПОВIДОМЛЯЄМО, ЩО ЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ АКЦIОНЕРIВ (надалі
- Збори)
АТ «Флекстронікс Сервіс УА» (надалі - Товариство) вiдбудуться
30 квітня 2018 р. о 14-00 к.ч.
за адресою: 89600, Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Берегівськабічна, 4, 2-й поверх, (кімната засідань).
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Розгляд та затвердження звіту Правління Товариства щодо результатів фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.
3. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради АТ «Флекстронікс
Сервіс УА» за 2017 рік.
4. Розгляд та затвердження звіту Ревізійної комісії щодо діяльності Товариства за 2017 рік.
5. Затвердження річного звіту товариства.
6. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2017 рік.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень та відкликання членів Правління Товариства.
8. Обрання членів Правління Товариства.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень та відкликання членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в
новій редакції у зв'язку з приведенням у відповідність до чинного законодавства.
12. Уповноважити Голову та Секретаря Зборів на пiдписання Статуту у
новiй редакції.
13. Уповноважити Правління Товариства на власний розсуд визначати
осiб для виконання всiх дiй, пов'язаних з державною реєстрацiєю Статуту у
новiй редакцiї.
14. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися від
імені Товариства протягом одного року та уповноваження Правління Товариства на укладання та підписання таких правочинів.
15. Розгляд та прийняття рішення про можливість вчинення правочинів,

щодо яких є заінтересованість.
Реєстрація акціонерів та їх представників буде відбуватися 30 квітня 2018 р. з 13 год. 45 хв. до 14 год. 00 хв. за адресою: 89600, Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Берегівська-бічна, буд. 4, 2-й поверх, (кімната засідань).
Для реєстрації акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів також довіреність на право участі у Зборах,
засвідчену згідно з чинним законодавством України. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах акціонерів – 24 квітня
2018 року. Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами, що готуються до Зборів, та проектами рішень з питань порядку денного у робочі дні
з 10 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. за адресою Товариства: 89600, Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Берегівська-бічна, буд. 4, у порядку, встановленому внутрішніми документами Товариства або на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет за адресою: http://www.brz-flex.com.ua/, а також
у день проведення Зборів під час реєстрації акціонерів. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова правління,
Векашші А. Довідки за телефоном: (03131) 5-63-31.
Голова Правління
Александер Векашші
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн)*
Найменування показника
Період
Звітний Попередній
2017
2016
Усього активів
7 422
10 096
Основні засоби (за залишковою вартістю)
1 000
541
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
4 757
7 255
Гроші та їх еквіваленти
1 665
2 300
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-101 220
-84 070
Власний капітал
-100 001
-82 851
Статутний капітал
1 219
1 219
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення
107 423
92 947
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -17 150
3 189
Середньорічна кількість акцій (шт.)
338 730
338 730
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
9
21

Приватне акцiонерне товариство «Полонський хлiбозавод»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів,
а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали
публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних
товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,

міжміський код та телефон емітента Приватне акцiонерне товариство
«Полонський хлiбозавод», 00380505 Хмельницька , Полонський, 30500,
м.Полонне, Рибалко,28 (03843)31133
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії 26.03.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію polonne-hlib.km.ua

Приватне акціонерне товариство
«БУД.ТРАНС»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство
«БУД.ТРАНС»
2. Код за ЄДРПОУ
32250695
3. Місцезнаходження
01042, м. Київ, бульвар
М. Приймаченко, буд. 1/27
4. Міжміський код, телефон та
(044) 285-08-08 (044) 285-08-08
факс
5. Електронна поштова
budtrans@emitent.net.ua
адреса
6. Адреса сторінки в мережі
http://budtrans.informs.net.ua
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Вiдомостi про змiну складу
посадових осiб
емiтента
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2. Текст повідомлення
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол
від 28.03.2018 року) припинено повноваження Ревізора Товариства
Тамбовцевої Зої Антонiвни. Рішення прийнято у зв’язку зі смертю
Тамбовцевої З.А. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних
данних. Володіє часткою в статутному капіталі емітента: 0,1239%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мала. Строк,
протягом якого особа перебувала на посадi: обрано 23.03.2017 р. припинено повноваження 28.03.2018 р.
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол
від 28.03.2018 року) обрано Ревізором Товариства Януш Лідію Володимирівну. Рішення прийнято на підставі пропозиції Наглядової
ради та згоди Януш Л.В. Посадова особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних. Володіє часткою в статутному капіталі емітента:
0,014%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 2 роки. Iншi посади, якi обiймала
ця особа протягом останніх п’яти років: технік.
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: Директор Ручко Олександр Матвійович

№62, 30 березня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство проектнобудівельна фірма «ХЕРСОНБУД» (код ЄДРПОУ 01273243,

місце знаходження: 73000, м. Херсон, вул. Лютеранська ,буд.24, на далі «товариство» ) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів товариства відбудуться 30 квітня 2018року о 12.00 годині, за адресою: м. Херсон, вул. Паровозна буд.12 (актовий зал).
Реєстрація акціонерів для участі в зборах Товариства відбуватиметься
30 квітня 2018року з 10.45 до 11.30 за місцем проведення позачергових
зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних
зборах акціонерів товариства станом 24.00 годину 24 квітня 2018року. Для
реєстрації акціонерам необхідно пред’явити документ (паспорт) , що посвічує особу, представникам акціонерів додатково потрібно додати оригінал
нотаріально засвічене доручення на право участі в зборах та повноваження
оформлене у порядку встановленому чинним Законодавством України. Відповідно до ст..40 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонер
який не зареєструвався , не має права брати участь у загальних зборах.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів
ПАТ «Херсонбуд».
2. Про порядок проведення річних загальних зборів акціонерів
ПАТ «Хрсонбуд».
3. Про звіт Правління ПАТ «Херсонбуд» за 2017р. та ухвалення рішення за результати розгляду звіту.
4. Про звіт Наглядової Ради ПАТ «Херсонбуд» за 2017р.та ухвалення
рішення за результатами розгляду звіту.
5. Про звіт Ревізійної комісії ПАТ «Херсонбуд» за 2017р. Затвердження
звіту та висновків Ревізійної комісії про діяльність Товариства.
6. Про затвердження річної фінансової звітності ПАТ «Херсонбуд» за
2017р..
7. Про розподіл прибутку (збитків) за 2017р..
8. Про припинення повноважень Наглядової Ради ПАТ «Херсонбуд».
9. Про обрання членів Наглядової Ради ПАТ «Херсонбуд».
Акціонери можуть ознайомитись з інформацією, з проектами
рішень з питань порядку денного зборівна веб-сайті Товариства:
http//pao-hersonbud.prom.ua.
Ознайомитись з проектами рішень та документами щодо порядку денного зборів можна за адресою вул.. Паравозна, буд.12 (актовий зал), кожної п’ятниці з 14.00.
Основні показники фінансово – господарської діяльності (млн.грн.)
(2017/2016 роки).
Усього активів 44,3/44,6; основні засоби 16,7/16,6; запаси 2,6/2,2; сумарна
дебіторська заборгованість 10,7/10,4; грошові кошти та їх еквіваленти 0,08/0,08;
нерозподільчий прибуток (збиток) (2,4)/(2,2); статутний капітал 1,6/1,6; чистий
прибуток (збиток) (0,2)/(1,4); кількість акцій 1543870/1543870.
Увага! Акціонери, які згідно Закону України «Про депозитарну систему
України» не уклали від власного імені договір з депозитарною установою
про обслуговування рахунків в цінних паперах, не враховуються при визначенні кворума та не беруть участь у голосуванні на загальних зборах
акціонерів та інших органах емітента.
Наглядова Рада ПАТ «Херсонбуд»

Приватне акціонерне товариство
«ОРАНТА»

(код ЄДРПОУ 03743115, адреса місцезнаходження: 12111, Житомирська обл., Хорошівський р-н, с. Кропивня, вул. Рад, 35), повідомляє про
проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства, які
відбудуться 30 квітня 2018 року за адресою: 12111, Житомирська обл.,
Хорошівський р-н, с. Кропивня, вул. Рад, 35, 2 поверх, к.№1. Реєстрація акціонерів відбудеться з 10.00 до 10.45 в той же день за місцем проведення зборів. Початок зборів об 11.00. Дата складання переліку акціонерів,
які мають право на участь у зборах, 24 квітня 2018 року.
Порядок денний (Перелік питань для голосування):
1. Обрання складу лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.
4. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської
діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками його
розгляду.
5. Звіт Наглядової ради про роботу за 2017 рік. Прийняття рішення за
наслідками його розгляду.
6. Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками
його розгляду.
7. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2017 рік.

Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, Приватне акцiонерне
код за ЄДРПОУ, місцезнахотовариство «Херсондження, міжміський код та
ський хлiбокомбiнат»,
телефон емітента
00380267Херсонська , Суворовський
у мiстi Херсонi, 73000, Херсон,
Гiмназична,30 (0552)494172,
2. Дата розкриття повного тексту річ- 29.03.2018
ної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://hleb.ks.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за ЄДРПОУ Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю незалежна
аудиторської фірми (П. І. Б.
аудитора - фізичної особи - підаудиторська фiрма «Прiоритет»,
приємця), якою проведений аудит 14124964
фінансової звітності
5. Інформація про загальні збори
(розділ заповнюється у випадку,
якщо емітент - акціонерне
товариство)
6. Інформація про дивіденди.
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
43249
35711
Основні засоби (за залишковою вартістю)
23127
15952
Довгострокові фінансові інвестиції
488
0
Запаси
6915
8310
Сумарна дебіторська заборгованість
4240
4443
Грошові кошти та їх еквіваленти
1219
727
Власний капітал
12665
10562
Статутний капітал
812
812
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
8697
6594
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
7560
4890
Поточні зобов'язання і забезпечення
23024
20259
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0.65
1.13
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0.65
1.13
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
3248400 3248400
Цінні папери власних загальна номінальна вартість
випусків, викуплені про- у відсотках від статутного капітягом звітного періоду талу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
0
0
паперів власних випусків протягом періоду

8. Затвердження порядку розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2017 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.
9. Припинення повноважень Наглядової ради, генерального директора
Товариства, обрання Наглядової ради, генерального директора Товариства.
10. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 1 року з дати прийняття рішень.
Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, а також внесення
пропозицій щодо питань порядку денного та проектів рішень до них, звертатися за місцезнаходженням товариства: 12111, Житомирська обл., Хорошівський р-н, с. Кропивня, вул. Рад, 35, 2 поверх, к.№1, у робочі дні з
10.00 до 12.00 та в день проведення зборів за місцем проведення зборів
(до початку зборів) у посадової особи – генерального директора Крещенко О.М.
Для участі у зборах акціонери повинні мати документи, що підтверджують їх особу, представники акціонерів повинні мати також довіреність на
право представляти інтереси акціонерів.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом
рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:
http://apakoranta.besaba.com/
Довідки за тел. (04145) 62235 та 0989147173 ПрАТ «ОРАНТА» (Емітент), (044) 500-1607 (08) ТОВ «НВП «Магістр» (Депозитарна установа).
Наглядова рада Товариства.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації
I.Загальні відомості

1.Повне найменування емітента- Приватне акціонерне
товариство «Укрпромтехсервіс». 2. Код за ЄДРПОУ –
05519043. 3.Місцезнаходження - 37300, Полтавська обл., м.Гадяч,
вул. Лохвицька,30. 4.Міжміський код, телефон та факс- (05354)21634.
5.Електронна поштова адреса- 05519043@atrep.com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації– http://05519043.bs1998.info. 7. Вид особливої 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 «Укрпромтехсервіс» повідомляє, що рішенням чергових загальних
зборів акціонерів від 29.03.2018р., протокол № 1, прийнято рішення про попереднє 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 3 000 000 (три мільйони) гривень
або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку

України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину. Вказані 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 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 реконструкції, знесення, поділу, виділу нерухомого майна Товариства відповідно до умов, визначених Наглядовою
радою Товариства. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 1 173 800 грн. Співвідношення граничної сукупності вартості
правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової
звітності складає- 255,58%. Загальна кількість голосуючих акцій- 1083974шт.,
кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах1083974шт.; кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» - 1083974 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)
В.І.Силка
29.03.2018 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)5-32-85. 5.Електронна поштова адреса – lismash.
byh@ukr.net. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 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 зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)
II.Текст повідомлення
ПрАТ «Спецлісмаш» інформує, що 28.03.2018р. отримало ін-

формацію від особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній системі України та повідомляє про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій
акціонерного товариства, а саме: «фізична особа 1»- розмір частки
акціонера до зміни розміру пакета акцій в загальній кількості акцій–
45,68%, в загальній кількості голосуючих акцій – 58,137%; розмір частки акціонера після зміни в загальній кількості акцій – 61,213% , в загальній кількості голосуючих акцій – 77,913%.
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 28.03.2018
року

Приватне акціонерне товариство «Київзооветпостач»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості
Приватне акціонерне 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 типу товариства.
2.Текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів від 27.03.18р. прийнято рішення про

зміну типу товариства з публічного на приватне. Дата державної реєстрацiї
вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР 30.03.2018р. Повне найменування товариства до зміни – Публічне акціонерне товариство «Київзооветпостач». Повне найменування товариства
після зміни - Приватне акціонерне товариство «Київзооветпостач».
3. Підпис.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством.
Директор Гришко М.Г.
30.03.18р.

Приватне акціонерне товариство
«Спецлісмаш»
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)5-32-85. 5.Електронна поштова адреса –
lismash.byh@ukr.net. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково
використовується 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 набуття прямо контрольного пакета акцій у розмірі
50 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства
II.Текст повідомлення
ПрАТ «СПЕЦЛІСМАШ» iнформує, що 28.03.2018р. отримало

iнформацiю вiд особи, яка здiйснює облiк права власностi на акцiї
емiтента у депозитарнiй системi України та повiдомляє про набуття прямо особою контрольного пакета акцiй у розмiрi 50 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй акцiонерного товариства, а саме: власник акцiй Назаренко
Юрій Васильович прямо володiв до набуття права власностi на пакет
акцiй- розмiр частки в загальнiй кiлькостi акцiй– 45,68%, в загальнiй
кiлькостi голосуючих акцiй – 58,137%; прямо володiє пiсля набуття права власностi на пакет акцiй- розмiр частки в загальнiй кiлькостi акцiй–
61,213%, в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй – 77,913%.
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 28.03.2018 року

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ
КАПІТАЛ"

2. Код за ЄДРПОУ: 20280450
3. Місцезнаходження: 49101, м. Дніпро, проспект Пушкіна,15
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)787-04-50, (056)778-16-01
5. Електронна поштова адреса: emitent@zemcap.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://www.zemcap.com
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. Текст повідомлення.
Спостережною радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi - Банк)
28.03.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а саме на
Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "КОСТОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ"

2. Код за ЄДРПОУ - 30923971
3. Місцезнаходження - 35000, м. Костопіль, вул. Дерев'яна, 7
4. Міжміський код, телефон та факс - 03657 2-10-90, 03657 2-10-90
5. Електронна поштова адреса - office_kzs@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації - Kostopilglass.com
7. Вид особливої інформації - Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення
Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Костопільський завод
скловиробів" від 27.03.2018р. згідно протоколу №22 відповідно до чинного
законодавства та Статуту Товариства прийнято наступне рішення: попередньо схвалити та надати згоду на вчинення значних правочинів, вартість
яких перевищує 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і
більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої фінансо-

участь Банку 28.03.2018 в проведеннi операцiї з розмiщення депозитних
сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт № 86 на суму 65 000
тис. грн. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину,
визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 65 000 тис. грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (станом
на 31.12.2017) становить 507 657 тис. грн., яка може бути скоригована за
результатами аудиторського висновку. Спiввiдношення ринкової вартостi
майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 12,8%.
ІІІ. Підпис.
1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством.
2.Найменування посади
Голова Правління
Петренко О.Ф.
29.03.2018 р.
вої звітності Товариства, а саме: генеральних кредитних угод, кредитних
договорів, договорів застави/іпотеки, поруки граничною сукупною вартістю
900000000 (дев'ятсот мільйонів) гривень та договорів щодо купівлі-продажу
електроенергії та природного газу, поставку пляшки та закупівлю сировини,
які можуть вчинятись Товариством протягом періоду в 1(один) рік (20182019рр.) з дати прийняття цього рішення. Уповноважити Голову Правління
Товариства Кучерука С.А. або особу, яка виконує обов'язки Голови Правління, підписати такі договори, угоди від імені Товариства на умовах визначених Наглядовою радою Товариства. Гранична сукупна вартість правочинів:
900000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності за 2017 рік: 393151 тис. грн. Співвідношення граничної
сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 228,91968% Загальна кількість
голосуючих акцій: 12380640шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 12380640шт. Кількість голосуючих акцій,
що проголосували "за" прийняття рішення: 12380640шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0шт.
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 Кучерук Сергій Анатолійович

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɈȼȱȾɈɆɅȿɇɇəɉɊɈɉɊɈȼȿȾȿɇɇəɁȺȽȺɅɖɇɂɏɁȻɈɊȱȼȺɄɐȱɈɇȿɊȱȼ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ɏȺɊɄȱȼɋɖ
ɄɂɃ ɁȺȼɈȾ ɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇɈȽɈ ɍɋɌȺɌɄɍȼȺɇɇəª ɤɨɞ

ȯȾɊɉɈɍ  ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɦ ɏɚɪɤɿɜ ɜɭɥ Ⱦɨɫɬɨɽɜɫɶɤɨɝɨ ɛɭɞ
  ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽ ɩɪɨ ɫɤɥɢɤɚɧɧɹ ɱɟɪɝɨɜɢɯ ɪɿɱɧɢɯ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
ɤɜɿɬɧɹɪɩɨɱɚɬɨɤɡɛɨɪɿɜɨɛɝɨɞɢɧɿɯɜ
ɆɿɫɰɟɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɦɏɚɪɤɿɜɜɭɥȾɨɫɬɨ
ɽɜɫɶɤɨɝɨɛɭɞɩɪɢɣɦɚɥɶɧɹ
ɉɨɱɚɬɨɤɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɞɥɹɭɱɚɫɬɿɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɡɚ
ɤɿɧɱɟɧɧɹɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ
Ⱦɚɬɚɫɤɥɚɞɟɧɧɹɩɟɪɟɥɿɤɭɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɹɤɿɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨɧɚɭɱɚɫɬɶɭɡɚɝɚɥɶ
ɧɢɯɡɛɨɪɚɯɪɨɤɭ ɫɬɚɧɨɦɧɚɝɨɞɢɧɭ 
ɉɟɪɟɥɿɤɩɢɬɚɧɶɬɚɩɪɨɟɤɬɢɪɿɲɟɧɶɜɤɥɸɱɟɧɢɯɞɨɩɪɨɟɤɬɭɩɨɪɹɞɤɭ
ɞɟɧɧɨɝɨ
ɈɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧɿɜɥɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɉɪɢɩɢɧɟɧɧɹʀɯɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɶ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ ɡɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɁɚɝɚɥɶ
ɧɢɯɡɛɨɪɿɜ
ɁɜɿɬȼɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨɨɪɝɚɧɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹ
ɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭ
ɁɜɿɬɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚ
ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭ
ɁɜɿɬɊɟɜɿɡɨɪɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞ
ɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɿɱɧɨɝɨɡɜɿɬɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɨɡɩɨɞɿɥɭɩɪɢɛɭɬɤɭɿɡɛɢɬɤɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪ
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɨɡɦɿɪɭɪɿɱɧɢɯɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɬɚɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɫɩɨɫɨɛɭɜɢ
ɩɥɚɬɢɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ
ɉɪɨɩɨɩɟɪɟɞɧɽɫɯɜɚɥɟɧɧɹɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜ
Ⱥɞɪɟɫɚɜɥɚɫɧɨɝɨɜɟɛɫɚɣɬɭɧɚɹɤɨɦɭɪɨɡɦɿɳɟɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɡɩɪɨɟɤɬɨɦ
ɪɿɲɟɧɶ ɳɨɞɨ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɜɤɥɸɱɟɧɢɯ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɚ
ɬɚɤɨɠɿɧɲɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɡɝɿɞɧɨɫɬɁɚɤɨɧɭ©ɉɪɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɿɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚª
ZZZK]WRFRPXD
Ⱦɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɦɢ
ɡɩɨɪɹɞɤɨɦɞɟɧɧɢɦɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜȺɤɰɿɨɧɟɪɚɛɨɣɨɝɨɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɩɨɜɢ
ɧɟɧɩɨɞɚɬɢɩɢɫɶɦɨɜɢɣɡɚɩɢɬɧɚɿɦ¶ɹȾɢɪɟɤɬɨɪɚɁɚɩɢɬɦɚɽɦɿɫɬɢɬɢɧɚɣɦɟɧɭ
ɜɚɧɧɹɚɛɨɩɪɿɡɜɢɳɟɿɦ¶ɹɬɚɩɨɛɚɬɶɤɨɜɿɚɤɰɿɨɧɟɪɚɞɨɤɭɦɟɧɬɢɹɤɿɰɿɤɚɜɥɹɬɶ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɚɜɢɩɢɫɤɚɡɪɚɯɭɧɤɭɭɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɚɯɛɚɠɚɧɚɞɚɬɚɬɚɱɚɫɨɡɧɚɣɨɦ
ɥɟɧɧɹɈɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɡɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ
ɭɪɨɛɨɱɿɞɧɿɡɞɨɡɚɚɞɪɟɫɨɸɦɏɚɪɤɿɜɜɭɥȾɨɫɬɨɽɜɫɶɤɨɝɨɛɭɞ
ɉɈȼȱȾɈɆɅȿɇɇəɉɊɈɉɊɈȼȿȾȿɇɇəɁȺȽȺɅɖɇɂɏɁȻɈɊȱȼ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ɏȺɊɄȱȼɋɖ
ɄȿȺȼɌɈɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇȿɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈʋª ɤɨɞ

ɡɚȯȾɊɉɈɍ±ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɦɏɚɪ
ɤɿɜɜɭɥȺɤɚɞɟɦɿɤɚɉɚɜɥɨɜɚɛɭɞ ɞɚɥɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽɳɨ©ª
ɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭɨɝɨɞɢɧɿɯɜɢɥɢɧɭɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿʋɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɨ
ɦɭɧɚɦɭɩɨɜɟɪɫɿɛɭɞɿɜɥɿɹɤɚɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹɡɚɚɞɪɟɫɨɸɦɏɚɪɤɿɜ
ɜɭɥɢɰɹȺɤɚɞɟɦɿɤɚɉɚɜɥɨɜɚɛɭɞɢɧɨɤɜɿɞɛɭɞɭɬɶɫɹɱɟɪɝɨɜɿɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨ
ɪɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɉɪɨɟɤɬɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ
ɉɟɪɟɥɿɤɩɢɬɚɧɶɜɤɥɸɱɟɧɢɯɞɨɩɪɨɟɤɬɭɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ 
Ɉɛɪɚɧɧɹɥɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɉɨɝɨɞɠɟɧɧɹɭɦɨɜɞɨɝɨɜɨɪɭɩɪɨɩɟɪɟɞɚɱɭ
ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɥɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɞɟɩɨɡɢɬɚɪɧɿɣɭɫɬɚɧɨɜɿ
 Ɉɛɪɚɧɧɹ ɝɨɥɨɜɢ ɬɚ ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ Ɂɚɬɜɟɪ
ɞɠɟɧɧɹɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɪɨɛɨɬɢɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
 Ɋɨɡɝɥɹɞ ɡɜɿɬɭ ɉɪɚɜɥɿɧɧɹ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɩɪɨ ɪɨɛɨɬɭ ɡɚ  ɪɿɤ ɬɚ ɩɪɢ
ɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭɉɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɊɨɡɝɥɹɞɡɜɿɬɭɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɪɨɪɨɛɨɬɭɡɚɪɿɤɬɚ
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɡɜɿɬɭɬɚɜɢɫɧɨɜɤɿɜɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚ
ɪɿɤɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɿɱɧɨɝɨɡɜɿɬɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧ
ɧɹɩɪɨɪɨɡɩɨɞɿɥɩɪɢɛɭɬɤɭ ɩɨɤɪɢɬɬɹɡɛɢɬɤɭ 
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɱɥɟɧɿɜɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ
ɪɚɞɢɨɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧɿɜɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɭɦɨɜɰɢɜɿɥɶɧɨɩɪɚ
ɜɨɜɢɯɱɢɬɪɭɞɨɜɢɯɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɤɨɧɬɪɚɤɬɿɜ ɳɨɭɤɥɚɞɚɬɢɦɭɬɶɫɹɡɧɢɦɢɜɫɬɚ
ɧɨɜɥɟɧɧɹɪɨɡɦɿɪɭʀɯɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢɨɛɪɚɧɧɹɨɫɨɛɢɹɤɚɭɩɨɜɧɨɜɚɠɭɽɬɶɫɹɧɚ
ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɤɨɧɬɪɚɤɬɿɜ ɡɱɥɟɧɚɦɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɩɭɧɤɬɭɫɬɚɬɬɿɁɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀɧɢ©ɉɪɨɚɤɰɿɨɧɟɪ
ɧɿɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚªɡɩɪɨɟɤɬɚɦɢɪɿɲɟɧɶɳɨɞɨɤɨɠɧɨɝɨɡɩɢɬɚɧɶɜɤɥɸɱɟɧɢɯɞɨ
ɩɪɨɟɤɬɭɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɪɨɡɦɿɳɭɽɬɶɫɹɧɚɜɥɚɫɧɨɦɭɜɟɛɫɚɣɬɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
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©ªɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭɜɢɡɧɚɱɟɧɨɹɤɞɚɬɭɫɤɥɚɞɟɧɧɹɩɟɪɟɥɿɤɭɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
ɹɤɿɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨɧɚɭɱɚɫɬɶɭɱɟɪɝɨɜɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯ
ȼɿɞɞɚɬɢɧɚɞɿɫɥɚɧɧɹɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɞɨ
ɞɚɬɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɢɡɚɡɚɩɢɬɨɦɦɨɠɭɬɶɨɡɧɚɣɨɦɢ
ɬɢɫɹɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢɞɥɹɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɶɡɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭ
ɞɟɧɧɨɝɨɡɚɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɦɏɚɪɤɿɜɜɭɥȺɤɚɞɟɦɿ
ɤɚɉɚɜɥɨɜɚɛɭɞɩɨɜɟɪɯɤɿɦɧɚɬɚʋ ɭɪɨɛɨɱɿɞɧɿɡɞɨɚɜ

ɤɚɛɿɧɟɬɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿʀɉɪȺɌ©ɏɁɌɍªɚɭɞɟɧɶɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɡɚɜɤɚɡɚɧɢɦɜɢɳɟɦɿɫɰɟɦʀɯɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɚɨɫɨɛɚ²
ȻɚɪɚɛɚɧɨɜɊȱɤɨɧɬɚɤɬɢȼɨɥɨɲɢɧȺȼɬɟɥ  
ɉɪɚɜɚɧɚɞɚɧɿɚɤɰɿɨɧɟɪɚɦɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɜɢɦɨɝɫɬɚɬɟɣɬɚɁɚɤɨɧɭ
©ɉɪɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɿɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚª
Ʉɨɠɧɢɣ ɚɤɰɿɨɧɟɪ ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɜɧɟɫɬɢ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɳɨɞɨ ɩɢɬɚɧɶ ɜɤɥɸɱɟ
ɧɢɯɞɨɩɪɨɟɤɬɭɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɉɪɨɩɨɡɢɰɿʀ
ɜɧɨɫɹɬɶɫɹɧɟɩɿɡɧɿɲɟɧɿɠɡɚɞɧɿɜɞɨɞɚɬɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚɉɪɨɩɨɡɢɰɿʀɩɨɜɢɧɧɿɦɿɫɬɢɬɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɩɪɨɟɤɬɢɪɿɲɟɧɶɡɰɢɯɩɢ
ɬɚɧɶɉɪɨɩɨɡɢɰɿɹɞɨɩɪɨɟɤɬɭɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɩɨɞɚɽɬɶɫɹɜɩɢɫɶɦɨɜɿɣɮɨɪɦɿɿɡɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦɩɪɿɡɜɢɳɚ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɚɤ
ɰɿɨɧɟɪɚɹɤɢɣʀʀɜɧɨɫɢɬɶɤɿɥɶɤɨɫɬɿɬɢɩɭɬɚɚɛɨɤɥɚɫɭɧɚɥɟɠɧɢɯɣɨɦɭɚɤɰɿɣ
ɡɦɿɫɬɭɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀɞɨɩɢɬɚɧɧɹɬɚɚɛɨɩɪɨɟɤɬɭɪɿɲɟɧɧɹɉɪɨɩɨɡɢɰɿʀɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɚ  ɹɤɿ ɫɭɤɭɩɧɨ ɽ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ  ɚɛɨ ɛɿɥɶɲɟ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ
ɚɤɰɿɣ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɦɭ ɜɤɥɸɱɟɧɧɸ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ
ɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɁɦɿɧɢɞɨɩɪɨɟɤɬɭɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɜɧɨ
ɫɹɬɶɫɹɥɢɲɟɲɥɹɯɨɦɜɤɥɸɱɟɧɧɹɧɨɜɢɯɩɢɬɚɧɶɬɚɩɪɨɟɤɬɿɜɪɿɲɟɧɶɿɡɡɚɩɪɨ
ɩɨɧɨɜɚɧɢɯɩɢɬɚɧɶɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɧɟɦɚɽɩɪɚɜɚɜɧɨɫɢɬɢɡɦɿɧɢɞɨɡɚɩɪɨɩɨɧɨ
ɜɚɧɢɯɚɤɰɿɨɧɟɪɚɦɢɩɢɬɚɧɶɚɛɨɩɪɨɟɤɬɿɜɪɿɲɟɧɶ
ɉɨɪɹɞɨɤɭɱɚɫɬɿɬɚɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɧɚɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɡɚɞɨɜɿɪɟɧɿɫɬɸɉɪɟɞ
ɫɬɚɜɧɢɤɨɦ ɚɤɰɿɨɧɟɪɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɮɿɡɢɱɧɚ ɨɫɨɛɚ ɚɛɨ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɚ ɨɫɨɛɚ
ɸɪɢɞɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢȾɨɜɿɪɟɧɿɫɬɶɧɚɩɪɚɜɨɭɱɚɫɬɿɬɚɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɧɚɡɚɝɚɥɶɧɢɯ
ɡɛɨɪɚɯ ɜɢɞɚɧɚ ɮɿɡɢɱɧɨɸ ɨɫɨɛɨɸ ɩɨɫɜɿɞɱɭɽɬɶɫɹ ɧɨɬɚɪɿɭɫɨɦ ɚɛɨ ɿɧɲɢɦɢ
ɩɨɫɚɞɨɜɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ ɹɤɿ ɜɱɢɧɹɸɬɶ ɧɨɬɚɪɿɚɥɶɧɿ ɞɿʀ ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɟ ɩɨɫɜɿɞɱɭ
ɜɚɬɢɫɹɞɟɩɨɡɢɬɚɪɧɨɸɭɫɬɚɧɨɜɨɸȾɨɜɿɪɟɧɿɫɬɶɜɿɞɿɦɟɧɿɸɪɢɞɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢɜɢ
ɞɚɽɬɶɫɹʀʀɨɪɝɚɧɨɦɚɛɨɿɧɲɨɸɨɫɨɛɨɸɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɨɸɧɚɰɟʀʀɭɫɬɚɧɨɜɱɢɦɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɚɤɰɿɨɧɟɪɚ ɝɨɥɨɫɭɽ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɧɚ ɫɜɿɣ
ɪɨɡɫɭɞɚɛɨɡɝɿɞɧɨɡɡɚɜɞɚɧɧɹɦɳɨɞɨɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɜɢɞɚɧɢɦɚɤɰɿɨɧɟɪɨɦȺɤɰɿ
ɨɧɟɪɦɚɽɩɪɚɜɨɜɢɞɚɬɢɞɨɜɿɪɟɧɿɫɬɶɧɚɩɪɚɜɨɭɱɚɫɬɿɬɚɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɧɚɡɚɝɚɥɶ
ɧɢɯɡɛɨɪɚɯɩɪɢɡɧɚɱɢɬɢɫɜɨɝɨɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɩɨɫɬɿɣɧɨɚɛɨɧɚɩɟɜɧɢɣɫɬɪɨɤ
ɍɱɚɫɧɢɤɚɦ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɦɚɬɢ ɩɪɢ ɫɨɛɿ ɞɨ
ɤɭɦɟɧɬɢɳɨɩɨɫɜɿɞɱɭɸɬɶɨɫɨɛɭ ɩɚɫɩɨɪɬ ɞɚɧɿɹɤɨɝɨɜɧɟɫɟɧɨɞɨɩɟɪɟɥɿɤɭ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɹɤɿɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨɧɚɭɱɚɫɬɶɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦ
ɚɤɰɿɪɧɟɪɿɜɧɟɨɛɯɿɞɧɨɦɚɬɢɞɨɜɿɪɟɧɿɫɬɶ
ɁɚɝɚɥɶɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɩɪɨɫɬɢɯɚɤɰɿɣɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɫɤɥɚɞɚɽɲɬɡɚɝɚɥɶ
ɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɩɪɨɫɬɢɯɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰɿɣɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɫɬɚɧɨɦɧɚɞɚɬɭɫɤɥɚɞɟɧ
ɧɹɩɟɪɟɥɿɤɭɨɫɿɛɹɤɢɦɧɚɞɫɢɥɚɽɬɶɫɹɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɁɚɝɚɥɶ
ɧɢɯɡɛɨɪɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɫɤɥɚɞɚɽɲɬ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɚɊɚɞɚ
ɞɟɧɶɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜ±ɬɚɤɨɠɭɦɿɫɰɿʀɯɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɝɨɞɢɧɢ
 ɯɜɢɥɢɧ ɞɨ  ɝɨɞɢɧɢ  ɯɜɢɥɢɧ Ɉɫɨɛɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɸ ɡɚ ɩɨɪɹɞɨɤ
ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɽəɦɩɨɥɶɫɶɤɚɈɥɟɧɚɆɢɯɚɣɥɿɜɧɚ
Ɍɟɥɟɮɨɧɞɥɹɞɨɜɿɞɨɤ  
Ʉɨɠɧɢɣɚɤɰɿɨɧɟɪɦɚɽɩɪɚɜɨɜɧɟɫɬɢɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀɳɨɞɨɩɢɬɚɧɶɜɤɥɸɱɟɧɢɯ
ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ
ɫɬɚɬɬɿ  Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ©ɉɪɨ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɿ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚª  ɉɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɧɚɞɚ
ɸɬɶɫɹɭɩɢɫɶɦɨɜɨʀɮɨɪɦɿɡɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦɩɪɿɡɜɢɳɚ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɚɤɰɿɨɧɟ
ɪɚɹɤɢɣʀʀɜɧɨɫɢɬɶɤɿɥɶɤɨɫɬɿɬɢɩɭɬɚ?ɚɛɨɤɥɚɫɭɧɚɥɟɠɧɢɯɣɨɦɭɚɤɰɿɣɡɦɿɫɬɭ
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀɞɨɩɢɬɚɧɧɹɚɛɨɩɪɨɟɤɬɭɪɿɲɟɧɧɹɚɬɚɤɨɠɤɿɥɶɤɨɫɬɿɬɢɩɭɬɚ?ɚɛɨ
ɤɥɚɫɭɚɤɰɿɣɳɨɧɚɥɟɠɢɬɶɤɚɧɞɢɞɚɬɭɹɤɢɣɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹɰɢɦɚɤɰɿɨɧɟɪɨɦɞɨ
ɫɤɥɚɞɭɨɪɝɚɧɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɉɪɨɩɨɡɢɰɿʀɜɧɨɫɹɬɶɫɹɧɟɩɿɡɧɿɲɟɧɿɠɡɚɞɧɿɜ
ɞɨɞɚɬɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɹɭɱɚɫɧɢɤɿɜɡɛɨɪɿɜɜɿɞɛɭɞɟɬɶɫɹɡɝɨɞɢɧɢɯɜɢɥɢɧɞɨɝɨɞɢɧɢ
ɯɜɢɥɢɧɭɞɟɧɶɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɛɨɪɿɜɉɪɢɫɨɛɿɦɚɬɢɩɚɫɩɨɪɬ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɦ
ɨɫɨɛɚɦɩɚɫɩɨɪɬɬɚɞɨɤɭɦɟɧɬɢɳɨɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢ
ɤɚɧɚɭɱɚɫɬɶɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɭɬɱɞɨɜɿɪɟɧɿɫɬɶɧɚɩɪɚɜɨɭɱɚɫɬɿɬɚɝɨɥɨɫɭɜɚɧ
ɧɹɨɮɨɪɦɥɟɧɟɡɝɿɞɧɨɡɜɢɦɨɝɚɦɢɱɢɧɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɍɤɪɚʀɧɢ 
ɎɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɩɟɪɿɨɞ
Ɂɜɿɬɧɢɣ ɉɨɩɟɪɟɞɧɿɣ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɪɿɤ
ɪɿɤ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ


Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ


Ɂɚɩɚɫɢ


ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ


Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ


ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɧɟɩɨɤɪɢɬɢɣɡɛɢɬɨɤ


ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ
ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ȾɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜCɹɡɚɧɧɹ


ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜCɹɡɚɧɧɹ


ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ


ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɚɤɰɿɣ ɲɬ


Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶɜɥɚɫɧɢɯɚɤɰɿɣɜɢɤɭɩɥɟɧɢɯɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟ


ɪɿɨɞɭ ɲɬ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚɫɭɦɚɤɨɲɬɿɜɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯɧɚɜɢɤɭɩɜɥɚɫ


ɧɢɯɚɤɰɿɣɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ
ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɧɚɤɿɧɟɰɶɩɟɪɿɨɞɭ ɨɫɿɛ


Ƚɨɥɨɜɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ ɩɿɞɩɢɫ ɈȼɄɪɸɱɤɨ

43

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№62, 30 березня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ȾɈȻɊəɇɄȺª

ɤɨɞ ȯȾɊɉɈɍ  ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɚ  ɑɟɪɧɿ
ɝɿɜɫɶɤɚɨɛɥɊɿɩɤɢɧɫɶɤɢɣɪɚɣɨɧɫɟɥɢɳɟɦɿɫɶɤɨɝɨɬɢɩɭȾɨɛɪɹɧɤɚȼɍɅɂ
ɐəɐȿɇɌɊȺɅɖɇȺɛɭɞɢɧɨɤ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽɳɨɪɿɱɧɿɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢɚɤ
ɰɿɨɧɟɪɿɜ ɉɊɂȼȺɌɇɈȽɈ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ ©ȾɈȻɊəɇɄȺª
ɜɿɞɛɭɞɭɬɶɫɹ©ªɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭɡɚɚɞɪɟɫɨɸɍɤɪɚʀɧɚɑɟɪɧɿ
ɝɿɜɫɶɤɚɨɛɥɊɿɩɤɢɧɫɶɤɢɣɪɚɣɨɧɫɟɥɢɳɟɦɿɫɶɤɨɝɨɬɢɩɭȾɨɛɪɹɧɤɚ
ȼɍɅɂɐəɐȿɇɌɊȺɅɖɇȺɛɭɞɢɧɨɤɜɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿɤɨɧɬɨɪɢ
ɉɨɱɚɬɨɤɡɛɨɪɿɜɨɛɝɨɞɢɧɿɯɜɢɥɢɧ
Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɹɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɬɚʀɯɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɯɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜɜɿɞɛɭɞɟɬɶ
ɫɹ ɡ  ɞɨ  ɝɨɞ ©ª ɤɜɿɬɧɹ  ɪɨɤɭ ɡɚ ɦɿɫɰɟɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
ɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜ
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɫɬɁɍ©ɉɪɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɿɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚªɩɟɪɟɥɿɤɚɤɰɿɨ
ɧɟɪɿɜɹɤɿɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨɧɚɭɱɚɫɬɶɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɫɤɥɚɞɚ
ɽɬɶɫɹɧɚɝɨɞɢɧɭ©ªɤɜɿɬɧɹɪ
ɉɟɪɟɥɿɤɩɢɬɚɧɶɳɨɜɢɧɨɫɹɬɶɫɹɧɚɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɩɪɨɟɤɬɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ 
ɉɪɨɨɛɪɚɧɧɹɅɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜ
ɉɪɨɨɛɪɚɧɧɹȽɨɥɨɜɢɬɚɋɟɤɪɟɬɚɪɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧ
ɧɹɩɨɪɹɞɤɭɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɡɛɨɪɿɜ 
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɡɚɫɜɿɞɱɟɧɧɹɛɸɥɟɬɟɧɿɜɞɥɹɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɧɚ
ɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯ
 Ɋɨɡɝɥɹɞ ɪɿɱɧɨɝɨ ɡɜɿɬɭ Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɚ ɩɪɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɭ ɞɿ
ɹɥɶɧɿɫɬɶ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚ  ɪɿɤ ɬɚ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚ ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢ
ɪɨɡɝɥɹɞɭɰɶɨɝɨɡɜɿɬɭ
ɊɨɡɝɥɹɞɪɿɱɧɨɝɨɡɜɿɬɭɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɪɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢ
ɪɨɡɝɥɹɞɭɰɶɨɝɨɡɜɿɬɭ
 Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɪɿɱɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɡɜɿɬɭ ɬɚ ɛɚɥɚɧɫɭ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɫɬɚɧɨɦɧɚɪ
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɪɨɡɩɨɞɿɥɭɩɪɢɛɭɬɤɭ ɩɨɤɪɢɬɬɹɡɛɢɬɤɿɜ Ɍɨ
ɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɩɿɞɫɭɦɤɚɦɢɪɨɛɨɬɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭɪɨɰɿ
 ɉɪɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɉɊɂȼȺɌɇɈȽɈ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ
©ȾɈȻɊəɇɄȺªɲɥɹɯɨɦɣɨɝɨɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
ɡɞɨɞɚɬɤɨɜɨɸɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ©ȾɈȻɊəɇɄȺª
 ɉɪɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɿ ɭɦɨɜɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɉɊɂȼȺɌɇɈȽɈ ȺɄ
ɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ ©ȾɈȻɊəɇɄȺª ɲɥɹɯɨɦ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɡɞɨɞɚɬɤɨɜɨɸɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ©ȾɈȻɊəɇɄȺª
ɉɪɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɩɥɚɧɭɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɉɪɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɤɨɦɿɫɿʀɡɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɉɊɂȼȺɌɇɈȽɈȺɄɐȱɈɇȿɊ
ɇɈȽɈɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ©ȾɈȻɊəɇɄȺª ɧɚɞɚɥɿ±Ʉɨɦɿɫɿɹ ɨɛɪɚɧɧɹɩɟɪɫɨ
ɧɚɥɶɧɨɝɨɫɤɥɚɞɭɄɨɦɿɫɿʀɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɣɨɝɨɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɦɧɚɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɡ
ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɸɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸɇɚɞɚɧɧɹɄɨɦɿɫɿʀɡɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɞɨɪɭɱɟɧɶ
ɩɨɜɢɤɨɧɚɧɧɸɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦɍɤɪɚʀɧɢɞɿɣɳɨɞɨɪɟɨɪɝɚ
ɧɿɡɚɰɿʀɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɉɪɨɩɨɪɹɞɨɤɬɚɫɬɪɨɤɡɚɹɜɥɟɧɧɹɜɢɦɨɝɤɪɟɞɢɬɨɪɚɦɢɉɊɂȼȺɌɇɈ
ȽɈȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ©ȾɈȻɊəɇɄȺªɜɡɜ¶ɹɡɤɭɡɣɨɝɨɩɪɢ
ɩɢɧɟɧɧɹɦɲɥɹɯɨɦɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɉɪɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɿɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɿʀɬɚɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹȱɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɿɣ
ɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀ
ɉɪɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɭɦɨɜɬɚɩɨɪɹɞɤɭɜɢɤɭɩɭɚɤɰɿɣɉɊɂȼȺɌɇɈȽɈ
ȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ ©ȾɈȻɊəɇɄȺª ɭ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɹɤɿ ɝɨɥɨ
ɫɭɜɚɥɢ ɩɪɨɬɢ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɲɥɹɯɨɦ
ɣɨɝɨɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ
 ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ ɫɬɪɨɤɿɜ ɬɚ ɭɦɨɜ ɨɛɦɿɧɭ ɚɤɰɿɣ ɜɢɩɭ
ɳɟɧɢɯ ɉɊɂȼȺɌɇɂɆ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇɂɆ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈɆ ©ȾɈȻɊəɇɄȺª
ɧɚɱɚɫɬɤɢɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɞɨɞɚɬɤɨɜɨɸɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶ
ɧɿɫɬɸ©ȾɈȻɊəɇɄȺª
ɉɪɨɡɭɩɢɧɟɧɧɹɨɛɿɝɭɚɤɰɿɣɉɊɂȼȺɌɇɈȽɈȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈɌɈȼȺ
ɊɂɋɌȼȺ©ȾɈȻɊəɇɄȺª
Ⱥɞɪɟɫɚ ɜɟɛɫɚɣɬɭ ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɪɨɡɦɿɳɟɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɡ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɪɿ
ɲɟɧɶɳɨɞɨɤɨɠɧɨɝɨɡɩɢɬɚɧɶɜɤɥɸɱɟɧɢɯɞɨɩɪɨɟɤɬɭɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɚ
ɬɚɤɨɠɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɡɚɡɧɚɱɟɧɭɜɱɫɬɁɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀɧɢ©ɉɪɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɿ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚªZZZGREUPHESDWXD
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɚɤɰɿɣ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ   ɞɟɜ¶ɹɬɫɨɬ ɫɿɦɞɟɫɹɬ
ɞɟɜ¶ɹɬɶɬɢɫɹɱ ɲɬɭɤɢɩɪɨɫɬɢɯɿɦɟɧɧɢɯɚɤɰɿɣɧɨɦɿɧɚɥɶɧɨɸɜɚɪɬɿɫɬɸ
ɝɪɧ ɧɭɥɶɝɪɢɜɟɧɶɤɨɩɿɣɨɤ ɤɨɠɧɚ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰɿɣ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ  ɱɨɬɢɪɢɫɬɚ
ɞɟɜ¶ɹɧɨɫɬɨɬɪɢɬɢɫɹɱɿɞɟɜ¶ɹɬɶɫɨɬɲɿɫɬɞɟɫɹɬɲɿɫɬɶ ɲɬɭɤ
ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɡ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɡ ɹɤɢɦɢ ɜɨɧɢ
ɦɨɠɭɬɶ ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɡ ɞɨɤɭ
ɦɟɧɬɚɦɢ ɬɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɦɢ ɡ ɩɨɪɹɞɤɨɦ ɞɟɧɧɢɦ ɚɤɰɿɨɧɟɪɢ
ɬɚ ʀɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ  ɦɨɠɭɬɶ ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɶɫɹ ɡɚ ɩɢɫɶɦɨɜɢɦ ɡɚɩɢɬɨɦ ɡɚ
ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚ ɚɞɪɟɫɨɸ ɍɤɪɚʀɧɚ  ɑɟɪɧɿɝɿɜ
ɫɶɤɚɨɛɥɊɿɩɤɢɧɫɶɤɢɣɪɚɣɨɧɫɟɥɢɳɟɦɿɫɶɤɨɝɨɬɢɩɭȾɨɛɪɹɧɤɚȼɍɅɂɐə
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ɐȿɇɌɊȺɅɖɇȺɛɭɞɢɧɨɤɭɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿɤɨɧɬɨɪɢɭɪɨɛɨɱɿɞɧɿɡ
ɝɨɞɢɧɢɞɨɝɨɞɢɧɢ ɚɜɞɟɧɶɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɛɨɪɿɜɛɟɡɩɨɞɚɧɧɹɩɢɫɶ
ɦɨɜɨɝɨɡɚɩɢɬɭ±ɬɚɤɨɠɭɦɿɫɰɿʀɯɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɍɩɢɫɶɦɨɜɨɦɭɡɚɩɢɬɿɚɤɰɿ
ɨɧɟɪɚɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɚɤɰɿɨɧɟɪɚ±ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ
ɨɫɨɛɢ ɚɛɨ ɩɪɿɡɜɢɳɟ ɿɦ¶ɹ ɬɚ ɩɨɛɚɬɶɤɨɜɿ ɚɤɰɿɨɧɟɪɚ ± ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɢɩ ɧɚɥɟɠɧɢɯɣɨɦɭɚɤɰɿɣ ɞɥɹɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀɡɝɿɞɧɨɞɚɧɢɯɡɜɟ
ɞɟɧɨɝɨɨɛɥɿɤɨɜɨɝɨɪɟɽɫɬɪɭ Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢɧɚɞɚɸɬɶɫɹɞɥɹɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ
ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɚɨɫɨɛɚɡɚɩɨɪɹɞɨɤɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɬɚʀɯɩɪɟɞ
ɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ±ȾɢɪɟɤɬɨɪɓɟɪɛɚɤɨɜɘɪɿɣȽɪɢɝɨɪɨɜɢɱɌɟɥɟ
ɮɨɧɢɞɥɹɞɨɜɿɞɨɤ  
ɉɪɚɜɚɧɚɞɚɧɿɚɤɰɿɨɧɟɪɚɦɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɜɢɦɨɝɫɬɚɬɟɣɬɚɁɚɤɨ
ɧɭɍɤɪɚʀɧɢ©ɉɪɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɿɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚªɚɬɚɤɨɠɫɬɪɨɤɩɪɨɬɹɝɨɦɹɤɨɝɨ
ɬɚɤɿɩɪɚɜɚɦɨɠɭɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ
ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢɞɥɹɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɶ
ɡɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ ɜɿɞɞɚɬɢɧɚɞɿɫɥɚɧɧɹɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɩɪɨ
ɜɟɞɟɧɧɹɁɛɨɪɿɜɞɨɞɚɬɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɁɛɨɪɿɜɚɬɚɤɨɠɜɞɟɧɶɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
ɡɛɨɪɿɜ 
ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹɡɩɪɨɟɤɬɨɦɞɨɝɨɜɨɪɭɩɪɨɜɢɤɭɩɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɚɤɰɿɣ ɭ
ɪɚɡɿɹɤɳɨɩɨɪɹɞɨɤɞɟɧɧɢɣɁɛɨɪɿɜɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɡɩɢɬɚɧɶɜɢ
ɡɧɚɱɟɧɢɯɫɬɁɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀɧɢ©ɉɪɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɿɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚª 
ɞɨɞɚɬɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɁɛɨɪɿɜɨɬɪɢɦɚɬɢɩɢɫɶɦɨɜɭɜɿɞɩɨɜɿɞɶɧɚɩɢɫɶ
ɦɨɜɿ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɩɢɬɚɧɶ ɜɤɥɸɱɟɧɢɯ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ
ɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɬɚɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜ
ɨɬɪɢɦɚɬɢɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɡɦɿɧɢɭɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɦɭɧɟɩɿɡɧɿɲɟɧɿɠ
ɡɚɞɧɿɜɞɨɞɚɬɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɁɛɨɪɿɜ
 ɜɧɨɫɢɬɢ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɳɨɞɨ ɩɢɬɚɧɶ ɜɤɥɸɱɟɧɢɯ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɨɪɹɞɤɭ
ɞɟɧɧɨɝɨɁɛɨɪɿɜ ɧɟɩɿɡɧɿɲɟɧɿɠɡɚɞɧɿɜɞɨɞɚɬɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɁɛɨɪɿɜ ɚ
ɬɚɤɨɠɳɨɞɨɧɨɜɢɯɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜɞɨɫɤɥɚɞɭɨɪɝɚɧɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɧɟɩɿɡɧɿɲɟ
ɧɿɠɡɚɞɧɿɜɞɨɞɚɬɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɁɛɨɪɿɜ ɉɪɨɩɨɡɢɰɿʀɜɧɨɫɹɬɶɫɹɜɩɨɪɹɞ
ɤɭɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɦɭɫɬɁɍ©ɉɪɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɿɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚª
ɨɫɤɚɪɠɢɬɢɪɿɲɟɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɪɨɜɿɞɦɨɜɭɭɜɤɥɸɱɟɧɧɿɣɨɝɨɩɪɨ
ɩɨɡɢɰɿɣɞɨɩɪɨɟɤɬɭɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ
Ⱦɥɹ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɬɚ ɭɱɚɫɬɿ ɭ ɡɛɨɪɚɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɢ ɉɊɂȼȺɌɇɈȽɈ ȺɄɐȱ
ɈɇȿɊɇɈȽɈ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ ©ȾɈȻɊəɇɄȺª ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ ɩɪɢ ɫɨɛɿ ɞɨ
ɤɭɦɟɧɬ ɳɨ ɩɨɫɜɿɞɱɭɽ ɨɫɨɛɭ ɩɚɫɩɨɪɬ ɚɛɨ ɿɧɲɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɳɨ ɦɨɠɟ
ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭɜɚɬɢɚɤɰɿɨɧɟɪɚ ɚɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɞɨɞɚɬɤɨɜɨ±ɧɚ
ɥɟɠɧɢɦɱɢɧɨɦɨɮɨɪɦɥɟɧɭɞɨɜɿɪɟɧɿɫɬɶɧɚɩɪɚɜɨɭɱɚɫɬɿɬɚɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɧɚɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɞɨɤɭɦɟɧɬɳɨɩɨɫɜɿɞɱɭɽɨɫɨɛɭɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ
ɉɨɪɹɞɨɤɭɱɚɫɬɿɬɚɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɧɚɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɡɚɞɨɜɿɪɟɧɿɫɬɸ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɢɦɨɠɭɬɶɜɡɹɬɢɭɱɚɫɬɶɭɁɛɨɪɚɯɨɫɨɛɢɫɬɨɚɛɨɱɟɪɟɡɭɩɨɜɧɨɜɚ
ɠɟɧɨɝɨɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦɚɤɰɿɨɧɟɪɚɮɿɡɢɱɧɨʀɱɢɸɪɢɞɢɱ
ɧɨʀɨɫɨɛɢɧɚɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɦɨɠɟɛɭɬɢɿɧɲɚ
ɮɿɡɢɱɧɚɨɫɨɛɚɚɛɨɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɚɨɫɨɛɚɸɪɢɞɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢ
Ⱦɨɜɿɪɟɧɿɫɬɶɧɚɩɪɚɜɨɭɱɚɫɬɿɬɚɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɧɚɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɜɢ
ɞɚɧɚɮɿɡɢɱɧɨɸɨɫɨɛɨɸɩɨɫɜɿɞɱɭɽɬɶɫɹɧɨɬɚɪɿɭɫɨɦɚɛɨɿɧɲɢɦɢɩɨɫɚɞɨ
ɜɢɦɢɨɫɨɛɚɦɢɹɤɿɜɱɢɧɹɸɬɶɧɨɬɚɪɿɚɥɶɧɿɞɿʀɚɬɚɤɨɠɦɨɠɟɩɨɫɜɿɞɱɭɜɚɬɢ
ɫɹɞɟɩɨɡɢɬɚɪɧɨɸɭɫɬɚɧɨɜɨɸɭɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸɤɨɦɿɫɿɽɸɡ
ɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɬɚɮɨɧɞɨɜɨɝɨɪɢɧɤɭɩɨɪɹɞɤɭȾɨɜɿɪɟɧɿɫɬɶɧɚɩɪɚɜɨɭɱɚɫɬɿ
ɬɚɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɧɚɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɜɿɞɿɦɟɧɿɸɪɢɞɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢɜɢɞɚɽɬɶ
ɫɹʀʀɨɪɝɚɧɨɦɚɛɨɿɧɲɨɸɨɫɨɛɨɸɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɨɸɧɚɰɟʀʀɭɫɬɚɧɨɜɱɢɦɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ
Ⱦɨɜɿɪɟɧɿɫɬɶɧɚɩɪɚɜɨɭɱɚɫɬɿɬɚɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɧɚɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɚɤ
ɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɦɨɠɟɦɿɫɬɢɬɢɡɚɜɞɚɧɧɹɳɨɞɨɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɬɨɛɬɨ
ɩɟɪɟɥɿɤɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɿɡɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦɬɨɝɨ
ɹɤɿɡɚɹɤɟ ɩɪɨɬɢɹɤɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹɩɨɬɪɿɛɧɨɩɪɨɝɨɥɨɫɭɜɚɬɢ
ɇɚɞɚɧɧɹ ɞɨɜɿɪɟɧɨɫɬɿ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɭɱɚɫɬɿ ɬɚ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ
ɡɛɨɪɚɯ ɧɟ ɜɢɤɥɸɱɚɽ ɩɪɚɜɨ ɭɱɚɫɬɿ ɧɚ ɰɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɚ
ɹɤɢɣɜɢɞɚɜɞɨɜɿɪɟɧɿɫɬɶɡɚɦɿɫɬɶɫɜɨɝɨɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ
Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɢɫɝɪɧ
ɩɟɪɿɨɞ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɡɜɿɬɧɢɣ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ


Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ ɡɚɡɚɥɢɲɤɨɜɨɸɜɚɪɬɿɫɬɸ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ


ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ


Ƚɪɨɲɿɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ


ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɧɟɩɨɤɪɢɬɢɣɡɛɢɬɨɤ


ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


Ɂɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɣ ɩɚɣɨɜɢɣɫɬɚɬɭɬɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ


ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ


ɑɢɫɬɢɣɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ


ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɚɤɰɿɣ ɲɬ


ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ ɧɚɨɞɧɭɩɪɨɫɬɭɚɤɰɿɸ


ɝɪɧ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɚɪɚɞɚ
ɉɊɂȼȺɌɇɈȽɈȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ©ȾɈȻɊəɇɄȺª

№62, 30 березня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ɌɊȿɋɌɀɂɌɅɈȻɍȾª

,Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɊɂȼȺɌɇȿ ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ ɌɈȼȺɊɂ
ɋɌȼɈ©ɌɊȿɋɌɀɂɌɅɈȻɍȾª
ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɏɚɪɤLɜɜɭɥȺɥɱɟɜɫɶɤɢɯɛɭɞ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ    
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚWUHVW#JVFRPXD
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀJVFRPXD
 ȼɢɞ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ ɧɚ ɫɭɦɭ ɳɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ  ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɫɬɚ
ɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭ
,,Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ȾɚɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹɩɪɨɪɨɡɦLɳɟɧɧɹɰLɧɧɢɯɩɚɩɟɪLɜɧɚɫɭɦɭɳɨɩɟ
ɪɟɜɢɳɭɽɜLɞɫɨɬɤLɜɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩLɬɚɥɭɬɚɧɚɡɜɚɨɪɝɚɧɭɳɨɩɪɢɣɧɹɜɬɚɤɟ
ɪLɲɟɧɧɹ  ɪ ɇɚɝɥɹɞɨɜɚ ɪɚɞɚ ɉɊɂȼȺɌɇɈȽɈ ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇɈȽɈ
ɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ ©ɌɊȿɋɌ ɀɂɌɅɈȻɍȾ±ª ɉɪɨɬɨɤɨɥ ʋ  ɜLɞ  ɪ 
ɩɪɢɣɧɹɥɚ ɪLɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɪɨɡɦLɳɟɧɧɹ ɨɛɥLɝɚɰLɣ ɧɚ ɫɭɦɭ ɳɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ 
ɜLɞɫɨɬɤLɜɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩLɬɚɥɭɟɦɿɬɟɧɬɚ,ɧɮɨɪɦɚɰLɹɩɪɨɩɚɪɚɦɟɬɪɢɜɢɩɭɫɤɭ
ɬɚɩɨɪɹɞɨɤɪɨɡɦLɳɟɧɧɹɨɛɥLɝɚɰLɣ
ȼɢɞɬɢɩɈɛɥLɝɚɰLʀɩLɞɩɪɢɽɦɫɬɜɰLɥɶɨɜLɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧLɫɟɪLɣ©%ª©&ª
©'ª©(ª©)ª©*ª©+ª©,ª©-ª©.ª©/ª©0ª
ɎɨɪɦɚɜɢɩɭɫɤɭLɦɟɧɧL
ɎɨɪɦɚLɫɧɭɜɚɧɧɹɛɟɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɪɧL
ɋɩɨɫLɛɪɨɡɦLɳɟɧɧɹɩɭɛɥLɱɧɢɣ
ɄLɥɶɤLɫɬɶɫɟɪLɣɫɟɪLɣɁɚɝɚɥɶɧɚɧɨɦLɧɚɥɶɧɚɜɚɪɬLɫɬɶɜɢɩɭɫɤɭɨɛɥLɝɚɰLɣ
   ɝɪɧ ɲLɫɬɫɨɬ ɜLɫLɦ ɦLɥɶɣɨɧLɜ ɲLɫɬɫɨɬ ɞɜL ɬɢɫɹɱL ɞɟɜ¶ɹɬɫɨɬ
ɲLɫɬɞɟɫɹɬɜLɫLɦɝɪɧɤɨɩ 
ɁɚɝɚɥɶɧɚɤLɥɶɤLɫɬɶɨɛɥLɝɚɰLɣ ɫLɦɦLɥɶɣɨɧLɜɩ¶ɹɬɫɨɬɬɪɢɬɢɫɹɱL
ɬɪɢɫɬɚɩ¶ɹɬɞɟɫɹɬ ɲɬɭɤɜɬɨɦɭɱɢɫɥL
,ɦɟɧɧL ɰLɥɶɨɜL ɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧL ɫɟɪLʀ ©%ª ɤLɥɶɤLɫɬɶ ɨɛɥLɝɚɰLɣ  
ɲɬɭɤɧɨɦLɧɚɥɶɧɚɜɚɪɬLɫɬɶɨɞɧLɽʀɨɛɥLɝɚɰLʀɞɚɧɨʀɫɟɪLʀɝɪɧɡɚɝɚɥɶɧɚ
ɧɨɦLɧɚɥɶɧɚɜɚɪɬLɫɬɶɨɛɥLɝɚɰLɣɞɚɧɨʀɫɟɪLʀɝɪɧ
,ɦɟɧɧL ɰLɥɶɨɜL ɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧL ɫɟɪLʀ ©ɋª ɤLɥɶɤLɫɬɶ ɨɛɥLɝɚɰLɣ  
ɲɬɭɤɧɨɦLɧɚɥɶɧɚɜɚɪɬLɫɬɶɨɞɧLɽʀɨɛɥLɝɚɰLʀɞɚɧɨʀɫɟɪLʀɝɪɧɡɚɝɚɥɶɧɚ
ɧɨɦLɧɚɥɶɧɚɜɚɪɬLɫɬɶɨɛɥLɝɚɰLɣɞɚɧɨʀɫɟɪLʀɝɪɧ
,ɦɟɧɧL ɰLɥɶɨɜL ɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧL ɫɟɪLʀ ©'ª ɤLɥɶɤLɫɬɶ ɨɛɥLɝɚɰLɣ  
ɲɬɭɤɧɨɦLɧɚɥɶɧɚɜɚɪɬLɫɬɶɨɞɧLɽʀɨɛɥLɝɚɰLʀɞɚɧɨʀɫɟɪLʀɝɪɧɡɚɝɚɥɶɧɚ
ɧɨɦLɧɚɥɶɧɚɜɚɪɬLɫɬɶɨɛɥLɝɚɰLɣɞɚɧɨʀɫɟɪLʀɝɪɧ
,ɦɟɧɧL ɰLɥɶɨɜL ɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧL ɫɟɪLʀ ©(ª ɤLɥɶɤLɫɬɶ ɨɛɥLɝɚɰLɣ  
ɲɬɭɤɧɨɦLɧɚɥɶɧɚɜɚɪɬLɫɬɶɨɞɧLɽʀɨɛɥLɝɚɰLʀɞɚɧɨʀɫɟɪLʀɝɪɧɡɚɝɚɥɶɧɚ
ɧɨɦLɧɚɥɶɧɚɜɚɪɬLɫɬɶɨɛɥLɝɚɰLɣɞɚɧɨʀɫɟɪLʀɝɪɧ
,ɦɟɧɧL ɰLɥɶɨɜL ɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧL ɫɟɪLʀ ©)ª ɤLɥɶɤLɫɬɶ ɨɛɥLɝɚɰLɣ  
ɲɬɭɤɧɨɦLɧɚɥɶɧɚɜɚɪɬLɫɬɶɨɞɧLɽʀɨɛɥLɝɚɰLʀɞɚɧɨʀɫɟɪLʀɝɪɧɡɚɝɚɥɶɧɚ
ɧɨɦLɧɚɥɶɧɚɜɚɪɬLɫɬɶɨɛɥLɝɚɰLɣɞɚɧɨʀɫɟɪLʀɝɪɧ
,ɦɟɧɧL ɰLɥɶɨɜL ɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧL ɫɟɪLʀ ©*ª ɤLɥɶɤLɫɬɶ ɨɛɥLɝɚɰLɣ  
ɲɬɭɤɧɨɦLɧɚɥɶɧɚɜɚɪɬLɫɬɶɨɞɧLɽʀɨɛɥLɝɚɰLʀɞɚɧɨʀɫɟɪLʀɝɪɧɡɚɝɚɥɶɧɚ
ɧɨɦLɧɚɥɶɧɚɜɚɪɬLɫɬɶɨɛɥLɝɚɰLɣɞɚɧɨʀɫɟɪLʀɝɪɧ
,ɦɟɧɧL ɰLɥɶɨɜL ɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧL ɫɟɪLʀ ©+ª ɤLɥɶɤLɫɬɶ ɨɛɥLɝɚɰLɣ  
ɲɬɭɤɧɨɦLɧɚɥɶɧɚɜɚɪɬLɫɬɶɨɞɧLɽʀɨɛɥLɝɚɰLʀɞɚɧɨʀɫɟɪLʀɝɪɧɡɚɝɚɥɶɧɚ
ɧɨɦLɧɚɥɶɧɚɜɚɪɬLɫɬɶɨɛɥLɝɚɰLɣɞɚɧɨʀɫɟɪLʀɝɪɧ
,ɦɟɧɧL ɰLɥɶɨɜL ɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧL ɫɟɪLʀ ©,ª ɤLɥɶɤLɫɬɶ ɨɛɥLɝɚɰLɣ  
ɲɬɭɤɧɨɦLɧɚɥɶɧɚɜɚɪɬLɫɬɶɨɞɧLɽʀɨɛɥLɝɚɰLʀɞɚɧɨʀɫɟɪLʀɝɪɧɡɚɝɚɥɶɧɚ
ɧɨɦLɧɚɥɶɧɚɜɚɪɬLɫɬɶɨɛɥLɝɚɰLɣɞɚɧɨʀɫɟɪLʀɝɪɧ
,ɦɟɧɧL ɰLɥɶɨɜL ɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧL ɫɟɪLʀ ©-ª ɤLɥɶɤLɫɬɶ ɨɛɥLɝɚɰLɣ  
ɲɬɭɤɧɨɦLɧɚɥɶɧɚɜɚɪɬLɫɬɶɨɞɧLɽʀɨɛɥLɝɚɰLʀɞɚɧɨʀɫɟɪLʀɝɪɧɡɚɝɚɥɶɧɚ
ɧɨɦLɧɚɥɶɧɚɜɚɪɬLɫɬɶɨɛɥLɝɚɰLɣɞɚɧɨʀɫɟɪLʀɝɪɧ
,ɦɟɧɧL ɰLɥɶɨɜL ɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧL ɫɟɪLʀ ©.ª ɤLɥɶɤLɫɬɶ ɨɛɥLɝɚɰLɣ  
ɲɬɭɤɧɨɦLɧɚɥɶɧɚɜɚɪɬLɫɬɶɨɞɧLɽʀɨɛɥLɝɚɰLʀɞɚɧɨʀɫɟɪLʀɝɪɧɡɚɝɚɥɶɧɚ
ɧɨɦLɧɚɥɶɧɚɜɚɪɬLɫɬɶɨɛɥLɝɚɰLɣɞɚɧɨʀɫɟɪLʀɝɪɧ
,ɦɟɧɧL ɰLɥɶɨɜL ɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧL ɫɟɪLʀ ©/ª ɤLɥɶɤLɫɬɶ ɨɛɥLɝɚɰLɣ  
ɲɬɭɤɧɨɦLɧɚɥɶɧɚɜɚɪɬLɫɬɶɨɞɧLɽʀɨɛɥLɝɚɰLʀɞɚɧɨʀɫɟɪLʀɝɪɧɡɚɝɚɥɶɧɚ
ɧɨɦLɧɚɥɶɧɚɜɚɪɬLɫɬɶɨɛɥLɝɚɰLɣɞɚɧɨʀɫɟɪLʀɝɪɧ
,ɦɟɧɧL ɰLɥɶɨɜL ɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧL ɫɟɪLʀ ©0ª ɤLɥɶɤLɫɬɶ ɨɛɥLɝɚɰLɣ  
ɲɬɭɤɧɨɦLɧɚɥɶɧɚɜɚɪɬLɫɬɶɨɞɧLɽʀɨɛɥLɝɚɰLʀɞɚɧɨʀ ɫɟɪLʀɝɪɧɡɚɝɚɥɶɧɚ
ɧɨɦLɧɚɥɶɧɚɜɚɪɬLɫɬɶɨɛɥLɝɚɰLɣɞɚɧɨʀɫɟɪLʀɝɪɧ
ɉɨɪɹɞɨɤɡɞLɣɫɧɟɧɧɹɪɨɡɦLɳɟɧɧɹɍɤɥɚɞɟɧɧɹɞɨɝɨɜɨɪLɜɡɩɟɪɲɢɦɢɜɥɚɫ
ɧɢɤɚɦɢɨɛɥLɝɚɰLɣɜɫLɯɫɟɪLɣLɧɨɦɟɪLɜɛɭɞɟɡɞLɣɫɧɸɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹɛɟɡɡɚɥɭɱɟɧ
ɧɹɚɧɞɟɪɪɚɣɬɟɪɚɬɚɜLɞɛɭɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹɱɟɪɟɡɨɪɝɚɧLɡɚɬɨɪɚɬɨɪɝLɜɥLɉɍȻɅ,ɑɇȿ
ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ɎɈɇȾɈȼȺȻ,ɊɀȺ©ɉȿɊɋɉȿɄɌɂȼȺª ɤɨɞɡɚ
ȯȾɊɉɈɍ ɡɚɦLɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɛLɪɠLȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ
ɨɛɥɚɫɬɶɦȾɧLɩɪɨɜɭɥȼɨɫɤɪɟɫɟɧɫɶɤɚɛɭɞ
ɋɩLɜɜLɞɧɨɲɟɧɧɹ ɭ ɜLɞɫɨɬɤɚɯ  ɫɭɦɢ ɰLɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪLɜ ɤɪLɦ LɧɜɟɫɬɢɰLɣɧɢɯ
ɫɟɪɬɢɮLɤɚɬLɜ  ɧɚ ɹɤɭ ɜɨɧɢ ɪɨɡɦLɳɭɸɬɶɫɹ ɞɨ ɪɨɡɦLɪɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ ɤɚɩLɬɚɥɭ
ɟɦLɬɟɧɬɚ ɧɚ  ɛɟɪɟɡɧɹ  ɪɨɤɭ ²    ɋɩLɜɜLɞɧɨɲɟɧɧɹ ɭ
ɜLɞɫɨɬɤɚɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀɫɭɦɢɰLɧɧɢɯɩɚɩɟɪLɜ ɤɪLɦLɧɜɟɫɬɢɰLɣɧɢɯɫɟɪɬɢɮLɤɚɬLɜ 
ɟɦLɬɟɧɬɚɹɤLɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹɜɨɛLɝɭɞɨɪɨɡɦLɪɭɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩLɬɚɥɭɟɦLɬɟɧɬɚɧɚ
ɛɟɪɟɡɧɹɪɨɤɭ²

,ɧɮɨɪɦɚɰLɹ ɩɪɨ ɩɪɚɜɚ ɹɤL ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ Lɧɜɟɫɬɨɪɢ ɜ ɰLɧɧL ɩɚɩɟɪɢ ɳɨ
ɪɨɡɦLɳɭɸɬɶɫɹȼɥɚɫɧɢɤɢɨɛɥLɝɚɰLɣɦɚɸɬɶɬɚɤLɩɪɚɜɚ
 ɩɪɚɜɨ ɤɭɩɭɜɚɬɢ ɩɪɨɞɚɜɚɬɢ ɬɚ Lɧɲɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜLɞɱɭɠɭɜɚɬɢ ɨɛɥLɝɚɰLʀ ɧɚ
ɛLɪɠɨɜɨɦɭɬɚɩɨɡɚɛLɪɠɨɜɨɦɭɪɢɧɤɚɯɰLɧɧɢɯɩɚɩɟɪLɜ
ɩɪɚɜɨɩɨɞɚɜɚɬɢɨɛɥLɝɚɰLʀɞɨɩɨɝɚɲɟɧɧɹɜɫɬɪɨɤɢɬɚɩɨɪɹɞɤɭɜɫɬɚɧɨɜɥɟ
ɧɢɦɢɭɦɨɜɚɦɢɜɢɩɭɫɤɭ
ɩɪɢɩɨɝɚɲɟɧɧLɜɥɚɫɧɢɤɚɦɨɞɧLɽʀɨɛɥLɝɚɰLʀɫɟɪLʀ©%ªɧɚɞɚɽɬɶɫɹɩɪɚɜɨ
ɧɚɨɬɪɢɦɚɧɧɹɤɜɦɡɚɝɚɥɶɧɨʀɩɥɨɳLɤɜɚɪɬɢɪɢɜɠɢɬɥɨɜɨɦɭɛɭɞɢɧɤɭɡɚ
ɛɭɞLɜɟɥɶɧɨɸɚɞɪɟɫɨɸɦɏɚɪɤLɜɜɭɥɅɢɫɚɜɟɬɢɧɫɶɤɚȺɛɭɞ ɱɟɪɝɚ
ɩɭɫɤɤɨɦɩɥɟɤɫ 
ɩɪɢɩɨɝɚɲɟɧɧLɜɥɚɫɧɢɤɚɦɨɞɧLɽʀɨɛɥLɝɚɰLʀɫɟɪLʀ©&ªɧɚɞɚɽɬɶɫɹɩɪɚɜɨ
ɧɚɨɬɪɢɦɚɧɧɹɤɜɦɡɚɝɚɥɶɧɨʀɩɥɨɳLɤɜɚɪɬɢɪɢɜɠɢɬɥɨɜɨɦɭɛɭɞɢɧɤɭɡɚ
ɛɭɞLɜɟɥɶɧɨɸɚɞɪɟɫɨɸɦɏɚɪɤLɜɜɭɥɅɢɫɚɜɟɬɢɧɫɶɤɚȺɛɭɞ ɱɟɪɝɚ
ɩɭɫɤɤɨɦɩɥɟɤɫ 
ɩɪɢɩɨɝɚɲɟɧɧLɜɥɚɫɧɢɤɚɦɨɞɧLɽʀɨɛɥLɝɚɰLʀɫɟɪLʀ©'ªɧɚɞɚɽɬɶɫɹɩɪɚɜɨ
ɧɚɨɬɪɢɦɚɧɧɹɤɜɦɡɚɝɚɥɶɧɨʀɩɥɨɳLɤɜɚɪɬɢɪɢɜɠɢɬɥɨɜɨɦɭɛɭɞɢɧɤɭɡɚ
ɛɭɞLɜɟɥɶɧɨɸɚɞɪɟɫɨɸɦɏɚɪɤLɜɜɭɥɅɢɫɚɜɟɬɢɧɫɶɤɚȺɛɭɞ ɱɟɪɝɚ
ɩɭɫɤɤɨɦɩɥɟɤɫ 
ɩɪɢɩɨɝɚɲɟɧɧLɜɥɚɫɧɢɤɚɦɨɞɧLɽʀɨɛɥLɝɚɰLʀɫɟɪLʀ©(ªɧɚɞɚɽɬɶɫɹɩɪɚɜɨ
ɧɚɨɬɪɢɦɚɧɧɹɤɜɦɡɚɝɚɥɶɧɨʀɩɥɨɳLɤɜɚɪɬɢɪɢɜɠɢɬɥɨɜɨɦɭɛɭɞɢɧɤɭɡɚ
ɛɭɞLɜɟɥɶɧɨɸɚɞɪɟɫɨɸɦɏɚɪɤLɜɜɭɥɅɢɫɚɜɟɬɢɧɫɶɤɚȺɛɭɞ ɱɟɪɝɚ
ɩɭɫɤɤɨɦɩɥɟɤɫ 
ɩɪɢɩɨɝɚɲɟɧɧLɜɥɚɫɧɢɤɚɦɨɞɧLɽʀɨɛɥLɝɚɰLʀɫɟɪLʀ©)ªɧɚɞɚɽɬɶɫɹɩɪɚɜɨ
ɧɚɨɬɪɢɦɚɧɧɹɤɜɦɡɚɝɚɥɶɧɨʀɩɥɨɳLɤɜɚɪɬɢɪɢɜɠɢɬɥɨɜɨɦɭɛɭɞɢɧɤɭɡɚ
ɛɭɞLɜɟɥɶɧɨɸɚɞɪɟɫɨɸɦɏɚɪɤLɜɜɭɥɅɢɫɚɜɟɬɢɧɫɶɤɚȺɛɭɞ ɱɟɪɝɚ
ɩɭɫɤɤɨɦɩɥɟɤɫ 
ɩɪɢɩɨɝɚɲɟɧɧLɜɥɚɫɧɢɤɚɦɨɞɧLɽʀɨɛɥLɝɚɰLʀɫɟɪLʀ©*ªɧɚɞɚɽɬɶɫɹɩɪɚɜɨ
ɧɚɨɬɪɢɦɚɧɧɹɤɜɦɡɚɝɚɥɶɧɨʀɩɥɨɳLɤɜɚɪɬɢɪɢɜɠɢɬɥɨɜɨɦɭɛɭɞɢɧɤɭɡɚ
ɛɭɞLɜɟɥɶɧɨɸɚɞɪɟɫɨɸɦɏɚɪɤLɜɜɭɥɅɢɫɚɜɟɬɢɧɫɶɤɚȺɛɭɞ ɱɟɪɝɚ
ɩɭɫɤɤɨɦɩɥɟɤɫ 
ɩɪɢɩɨɝɚɲɟɧɧLɜɥɚɫɧɢɤɚɦɨɞɧLɽʀɨɛɥLɝɚɰLʀɫɟɪLʀ©+ªɧɚɞɚɽɬɶɫɹɩɪɚɜɨ
ɧɚɨɬɪɢɦɚɧɧɹɤɜɦɡɚɝɚɥɶɧɨʀɩɥɨɳLɤɜɚɪɬɢɪɢɜɠɢɬɥɨɜɨɦɭɛɭɞɢɧɤɭɡɚ
ɛɭɞLɜɟɥɶɧɨɸɚɞɪɟɫɨɸɦɏɚɪɤLɜɜɭɥɅɢɫɚɜɟɬɢɧɫɶɤɚȺɛɭɞ ɱɟɪɝɚ
ɩɭɫɤɤɨɦɩɥɟɤɫ 
 ɩɪɢ ɩɨɝɚɲɟɧɧL ɜɥɚɫɧɢɤɚɦ ɨɞɧLɽʀ ɨɛɥLɝɚɰLʀ ɫɟɪLʀ ©,ª ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɩɪɚɜɨ
ɧɚɨɬɪɢɦɚɧɧɹɤɜɦɡɚɝɚɥɶɧɨʀɩɥɨɳLɤɜɚɪɬɢɪɢɜɠɢɬɥɨɜɨɦɭɛɭɞɢɧɤɭɡɚ
ɛɭɞLɜɟɥɶɧɨɸɚɞɪɟɫɨɸɦɏɚɪɤLɜɜɭɥɋɭɦɫɶɤɚ
 ɩɪɢ ɩɨɝɚɲɟɧɧL ɜɥɚɫɧɢɤɚɦ ɨɞɧLɽʀ ɨɛɥLɝɚɰLʀ ɫɟɪLʀ ©-ª ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɩɪɚɜɨ
ɧɚɨɬɪɢɦɚɧɧɹɤɜɦɡɚɝɚɥɶɧɨʀɩɥɨɳLɤɜɚɪɬɢɪɢɜɠɢɬɥɨɜɨɦɭɛɭɞɢɧɤɭɡɚ
ɛɭɞLɜɟɥɶɧɨɸɚɞɪɟɫɨɸɦɏɚɪɤLɜɩɪɨɫɩɆɨɫɤɨɜɫɶɤɢɣ ɦLɠɜɭɥɋɜɢɫɬɭɧɚɬɚ
ɜɭɥɋɟɜɟɪɢɧɚɉɨɬɨɰɶɤɨɝɨ ɤɨɥɢɲɧɹɜɭɥɋLɦɧɚɞɰɹɬɨɝɨɉɚɪɬɡ¶ʀɡɞɭ ɛɭɞ
ɱɟɪɝɚɩɭɫɤɤɨɦɩɥɟɤɫ 
ɩɪɢɩɨɝɚɲɟɧɧLɜɥɚɫɧɢɤɚɦɨɞɧLɽʀɨɛɥLɝɚɰLʀɫɟɪLʀ©.ªɧɚɞɚɽɬɶɫɹɩɪɚɜɨ
ɧɚɨɬɪɢɦɚɧɧɹɤɜɦɡɚɝɚɥɶɧɨʀɩɥɨɳLɤɜɚɪɬɢɪɢɜɠɢɬɥɨɜɨɦɭɛɭɞɢɧɤɭɡɚ
ɛɭɞLɜɟɥɶɧɨɸɚɞɪɟɫɨɸɦɏɚɪɤLɜɩɪɨɫɩɆɨɫɤɨɜɫɶɤɢɣ ɦLɠɜɭɥɋɜɢɫɬɭɧɚɬɚ
ɜɭɥɋɟɜɟɪɢɧɚɉɨɬɨɰɶɤɨɝɨ ɤɨɥɢɲɧɹɜɭɥɋLɦɧɚɞɰɹɬɨɝɨɉɚɪɬɡ¶ʀɡɞɭ ɛɭɞ
ɱɟɪɝɚɩɭɫɤɤɨɦɩɥɟɤɫ 
 ɩɪɢ ɩɨɝɚɲɟɧɧL ɜɥɚɫɧɢɤɚɦ ɨɞɧLɽʀ ɨɛɥLɝɚɰLʀ ɫɟɪLʀ ©/ª ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɩɪɚɜɨ
ɧɚɨɬɪɢɦɚɧɧɹɤɜɦɡɚɝɚɥɶɧɨʀɩɥɨɳLɤɜɚɪɬɢɪɢɜɠɢɬɥɨɜɨɦɭɛɭɞɢɧɤɭɡɚ
ɛɭɞLɜɟɥɶɧɨɸɚɞɪɟɫɨɸɦɏɚɪɤLɜɩɪɨɫɩɆɨɫɤɨɜɫɶɤɢɣ ɦLɠɜɭɥɋɜɢɫɬɭɧɚɬɚ
ɜɭɥɋɟɜɟɪɢɧɚɉɨɬɨɰɶɤɨɝɨ ɤɨɥɢɲɧɹɜɭɥɋLɦɧɚɞɰɹɬɨɝɨɉɚɪɬɡ¶ʀɡɞɭ ɛɭɞ
ɱɟɪɝɚɩɭɫɤɤɨɦɩɥɟɤɫ 
ɩɪɢɩɨɝɚɲɟɧɧLɜɥɚɫɧɢɤɚɦɨɞɧLɽʀɨɛɥLɝɚɰLʀɫɟɪLʀ©0ªɧɚɞɚɽɬɶɫɹɩɪɚɜɨ
ɧɚɨɬɪɢɦɚɧɧɹɤɜɦɡɚɝɚɥɶɧɨʀɩɥɨɳLɤɜɚɪɬɢɪɢɜɠɢɬɥɨɜɨɦɭɛɭɞɢɧɤɭɡɚ
ɛɭɞLɜɟɥɶɧɨɸɚɞɪɟɫɨɸɦɏɚɪɤLɜɩɪɨɫɩɆɨɫɤɨɜɫɶɤɢɣ ɦLɠɜɭɥɋɜɢɫɬɭɧɚɬɚ
ɜɭɥɋɟɜɟɪɢɧɚɉɨɬɨɰɶɤɨɝɨ ɤɨɥɢɲɧɹɜɭɥɋLɦɧɚɞɰɹɬɨɝɨɉɚɪɬɡ¶ʀɡɞɭ ɛɭɞ
ɱɟɪɝɚɩɭɫɤɤɨɦɩɥɟɤɫ 
ɩɪɚɜɨɧɚɭɤɥɚɞɟɧɧɹɞɨɝɨɜɨɪɭɛɪɨɧɸɜɚɧɧɹɧɚɤɜɚɪɬɢɪɭɜLɥɶɧɭɜLɞɛɪɨ
ɧɸɜɚɧɧɹ Lɧɲɢɦɢ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɩɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬL ɨɛɥLɝɚɰLɣ ɤLɥɶɤLɫɬɶ ɬɚ ɫɟɪLɹ
ɹɤɢɯɜLɞɩɨɜLɞɚɽɡɚɝɚɥɶɧLɣɩɥɨɳLɰLɽʀɤɜɚɪɬɢɪɢ
ɩɪɚɜɨɧɚɡɞLɣɫɧɟɧɧɹLɧɲɢɯɨɩɟɪɚɰLɣɡɨɛɥLɝɚɰLɹɦɢɳɨɧɟɫɭɩɟɪɟɱɚɬɶ
ɱɢɧɧɨɦɭɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɭɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɨɛɦɟɠɟɧɶɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯȿɦLɬɟɧɬɨɦ
ɜɭɦɨɜɚɯɊLɲɟɧɧɹɩɪɨɪɨɡɦLɳɟɧɧɹɨɛɥLɝɚɰLɣ
ȼɥɚɫɧɢɤɢɨɛɥLɝɚɰLɣɧɟɦɚɸɬɶɩɪɚɜɚɛɪɚɬɢɭɱɚɫɬɶɜɭɩɪɚɜɥLɧɧLȿɦLɬɟɧɬɨɦ
ɈɫɨɛɢɹɤLɽɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɨɛɥLɝɚɰLɣɧɚɛɭɜɚɸɬɶɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯɩɪɚɜɭɩɨ
ɪɹɞɤɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɦɭ ɱɢɧɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɉɪɚɜɨ ɜɥɚɫɧɨɫɬL ɧɚ
ɨɛɥLɝɚɰLʀɜɢɧɢɤɚɸɬɶɡɦɨɦɟɧɬɭʀɯɡɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹɧɚɪɚɯɭɧɨɤɜɥɚɫɧɢɤɚɭɰLɧɧɢɯ
ɩɚɩɟɪɚɯɜLɞɤɪɢɬɢɣɭɞɟɩɨɡɢɬɚɪɧLɣɭɫɬɚɧɨɜLɬɚɩLɞɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹɜɢɩɢɫɤɨɸ
ɡɰɶɨɝɨɪɚɯɭɧɤɭ
ɋɩɨɫLɛɨɩɥɚɬɢɰLɧɧɢɯɩɚɩɟɪLɜɨɩɥɚɬɚɜɚɪɬɨɫɬLɨɛɥLɝɚɰLɣɩɪɢɭɤɥɚɞɟɧɧL
ɞɨɝɨɜɨɪLɜ ɡ ɩɟɪɲɢɦɢ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɡɞLɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɜLɞɩɨɜLɞɧɨ ɞɨ ɭɤɥɚɞɟɧɨ
ɝɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ ɤɭɩLɜɥLɩɪɨɞɚɠɭ ɨɛɥLɝɚɰLɣ ɲɥɹɯɨɦ ɩɟɪɟɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɝɪɨɲɨɜɢɯ
ɤɨɲɬLɜɜɧɚɰLɨɧɚɥɶɧLɣɜɚɥɸɬLɍɤɪɚʀɧɢɧɚɩɨɬɨɱɧɢɣɪɚɯɭɧɨɤȺɌ©ɌɊȿɋɌɀɂɌ
ɅɈȻɍȾª ɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ ʋɜȺȻ©ɍɄɊȽȺɁ
ȻȺɇɄªɆɎɈɦɏɚɪɤLɜ
ɆɟɬɚɪɨɡɦLɳɟɧɧɹɰLɧɧɢɯɩɚɩɟɪLɜɚɬɚɤɨɠɧɚɩɪɹɦɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɨɬɪɢɦɚɧɢɯ
ɤɨɲɬLɜɎLɧɚɧɫɨɜLɪɟɫɭɪɫɢɡɚɝɚɥɶɧɨɸɫɭɦɨɸɝɪɧ ɲLɫɬɫɨɬɜLɫLɦ
ɦLɥɶɣɨɧLɜɲLɫɬɫɨɬɞɜLɬɢɫɹɱLɞɟɜ¶ɹɬɫɨɬɲLɫɬɞɟɫɹɬɜLɫLɦɝɪɧɤɨɩ ɡɚɥɭɱɟɧL

45

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№62, 30 березня 2018 р.
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ɜLɞ ɪɨɡɦLɳɟɧɧɹ Lɦɟɧɧɢɯ ɰLɥɶɨɜɢɯ ɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɢɯ  ɨɛɥLɝɚɰLɣ
ɜLɞ ɪɨɡɦLɳɟɧɧɹ Lɦɟɧɧɢɯ ɰLɥɶɨɜɢɯ ɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɢɯ  ɨɛɥLɝɚɰLɣ
ɫɟɪLɣ ©%ª ©&ª ©'ª ©(ª ©)ª ©*ª ©+ª ©,ª ©-ª ©.ª ©/ª
ɫɟɪLɣ ©%ª ©&ª ©'ª ©(ª ©)ª ©*ª ©+ª ©,ª ©-ª ©.ª ©/ª
©0ªɛɭɞɭɬɶɫɩɪɹɦɨɜɚɧLɧɚɮLɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹɛɭɞLɜɧɢɰɬɜɚɠɢɬɥɨɜɢɯɛɭɞɢɧɤLɜɡɚ
©0ªɛɭɞɭɬɶɫɩɪɹɦɨɜɚɧLɧɚɮLɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹɛɭɞLɜɧɢɰɬɜɚɠɢɬɥɨɜɢɯɛɭɞɢɧɤLɜɡɚ
ɛɭɞLɜɟɥɶɧɢɦɢ ɚɞɪɟɫɚɦɢ ɦ ɏɚɪɤLɜ ɜɭɥ Ʌɢɫɚɜɟɬɢɧɫɶɤɚ Ⱥ ɛɭɞ   ɱɟɪɝɚ
ɛɭɞLɜɟɥɶɧɢɦɢ ɚɞɪɟɫɚɦɢ ɦ ɏɚɪɤLɜ ɜɭɥ Ʌɢɫɚɜɟɬɢɧɫɶɤɚ Ⱥ ɛɭɞ   ɱɟɪɝɚ
ɩɭɫɤɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦɏɚɪɤLɜɜɭɥɅɢɫɚɜɟɬɢɧɫɶɤɚȺɛɭɞ ɱɟɪɝɚɩɭɫɤ
ɩɭɫɤɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦɏɚɪɤLɜɜɭɥɅɢɫɚɜɟɬɢɧɫɶɤɚȺɛɭɞ ɱɟɪɝɚɩɭɫɤ
ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦɏɚɪɤLɜɜɭɥɅɢɫɚɜɟɬɢɧɫɶɤɚȺɛɭɞ ɱɟɪɝɚɩɭɫɤɤɨɦɩ
ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦɏɚɪɤLɜɜɭɥɅɢɫɚɜɟɬɢɧɫɶɤɚȺɛɭɞ ɱɟɪɝɚɩɭɫɤɤɨɦɩ
ɥɟɤɫ ɦɏɚɪɤLɜɜɭɥɅɢɫɚɜɟɬɢɧɫɶɤɚȺɛɭɞ ɱɟɪɝɚɩɭɫɤɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦ
ɥɟɤɫ ɦɏɚɪɤLɜɜɭɥɅɢɫɚɜɟɬɢɧɫɶɤɚȺɛɭɞ ɱɟɪɝɚɩɭɫɤɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦ
ɏɚɪɤLɜɜɭɥɅɢɫɚɜɟɬɢɧɫɶɤɚȺɛɭɞ ɱɟɪɝɚɩɭɫɤɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦɏɚɪɤLɜ
ɏɚɪɤLɜɜɭɥɅɢɫɚɜɟɬɢɧɫɶɤɚȺɛɭɞ ɱɟɪɝɚɩɭɫɤɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦɏɚɪɤLɜ
ɜɭɥɅɢɫɚɜɟɬɢɧɫɶɤɚȺɛɭɞ ɱɟɪɝɚɩɭɫɤɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦɏɚɪɤLɜɜɭɥɅɢ
ɜɭɥɅɢɫɚɜɟɬɢɧɫɶɤɚȺɛɭɞ ɱɟɪɝɚɩɭɫɤɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦɏɚɪɤLɜɜɭɥɅɢ
ɫɚɜɟɬɢɧɫɶɤɚȺɛɭɞ ɱɟɪɝɚɩɭɫɤɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦɏɚɪɤɿɜɜɭɥɋɭɦɫɶɤɚ
ɫɚɜɟɬɢɧɫɶɤɚȺɛɭɞ ɱɟɪɝɚɩɭɫɤɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦɏɚɪɤɿɜɜɭɥɋɭɦɫɶɤɚ
ɦɏɚɪɤLɜɩɪɨɫɩɆɨɫɤɨɜɫɶɤɢɣ ɦLɠɜɭɥɋɜɢɫɬɭɧɚɬɚɜɭɥɋɟɜɟɪɢɧɚɉɨɬɨɰɶɤɨɝɨ
ɦɏɚɪɤLɜɩɪɨɫɩɆɨɫɤɨɜɫɶɤɢɣ ɦLɠɜɭɥɋɜɢɫɬɭɧɚɬɚɜɭɥɋɟɜɟɪɢɧɚɉɨɬɨɰɶɤɨɝɨ
ɤɨɥɢɲɧɹɜɭɥɋLɦɧɚɞɰɹɬɨɝɨɉɚɪɬɡ¶ʀɡɞɭ ɛɭɞ ɱɟɪɝɚɩɭɫɤɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦ
ɤɨɥɢɲɧɹɜɭɥɋLɦɧɚɞɰɹɬɨɝɨɉɚɪɬɡ¶ʀɡɞɭ ɛɭɞ ɱɟɪɝɚɩɭɫɤɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦ
ɏɚɪɤLɜɩɪɨɫɩɆɨɫɤɨɜɫɶɤɢɣ ɦLɠɜɭɥɋɜɢɫɬɭɧɚɬɚɜɭɥɋɟɜɟɪɢɧɚɉɨɬɨɰɶɤɨɝɨ
ɏɚɪɤLɜɩɪɨɫɩɆɨɫɤɨɜɫɶɤɢɣ ɦLɠɜɭɥɋɜɢɫɬɭɧɚɬɚɜɭɥɋɟɜɟɪɢɧɚɉɨɬɨɰɶɤɨɝɨ
ɤɨɥɢɲɧɹɜɭɥɋLɦɧɚɞɰɹɬɨɝɨɉɚɪɬɡ¶ʀɡɞɭ ɛɭɞ ɱɟɪɝɚɩɭɫɤɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦ
ɤɨɥɢɲɧɹɜɭɥɋLɦɧɚɞɰɹɬɨɝɨɉɚɪɬɡ¶ʀɡɞɭ ɛɭɞ ɱɟɪɝɚɩɭɫɤɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦ
ɏɚɪɤLɜɩɪɨɫɩɆɨɫɤɨɜɫɶɤɢɣ ɦLɠɜɭɥɋɜɢɫɬɭɧɚɬɚɜɭɥɋɟɜɟɪɢɧɚɉɨɬɨɰɶɤɨɝɨ
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ɩɚɩɟɪLɜɟɦLɬɟɧɬɚɹɤɢɦɢɜɨɧɢɜɨɥɨɞLɸɬɶɒɟɜɱɟɧɤɨ,ɜɚɧɈɥɟɤɫLɣɨɜɢɱȽɨ
ɥɨɜɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢȺɤɰLʀɩɪɨɫɬLɲɬȽɚɪɦɚɲɈɥɟɤɫLɣɈɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ
ɥɨɜɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢȺɤɰLʀɩɪɨɫɬLɲɬȽɚɪɦɚɲɈɥɟɤɫLɣɈɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ
ɑɥɟɧɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢȺɤɰLʀɩɪɨɫɬLɲɬɏɚɪɱɟɧɤɨȺɧɚɬɨɥLɣɆɢɯɚɣɥɨɜɢɱ
ɑɥɟɧɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢȺɤɰLʀɩɪɨɫɬLɲɬɏɚɪɱɟɧɤɨȺɧɚɬɨɥLɣɆɢɯɚɣɥɨɜɢɱ
ɑɥɟɧɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢȺɤɰLʀɩɪɨɫɬLɲɬəɧɤɨɜɫɶɤɢɣȼɚɥɟɧɬɢɧȯɜɝɟɧɨɜɢɱ
ɑɥɟɧɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢȺɤɰLʀɩɪɨɫɬLɲɬəɧɤɨɜɫɶɤɢɣȼɚɥɟɧɬɢɧȯɜɝɟɧɨɜɢɱ
ɑɥɟɧɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢȺɤɰLʀɩɪɨɫɬLɲɬ
ɑɥɟɧɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢȺɤɰLʀɩɪɨɫɬLɲɬ
,ɧɮɨɪɦɚɰLɹ ɳɨɞɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬL ɤɨɧɜɟɪɬɚɰLʀ ɰLɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪLɜ ɦɨɠɥɢɜLɫɬɶ
,ɧɮɨɪɦɚɰLɹ ɳɨɞɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬL ɤɨɧɜɟɪɬɚɰLʀ ɰLɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪLɜ ɦɨɠɥɢɜLɫɬɶ
ɨɛɦLɧɭ ɨɛɥLɝɚɰLɣ ɧɚ ɜɥɚɫɧL ɚɤɰLʀ ȺɌ ©ɌɊȿɋɌ ɀɂɌɅɈȻɍȾ±ª ɭɦɨɜɚɦɢ ɜɢ
ɨɛɦLɧɭ ɨɛɥLɝɚɰLɣ ɧɚ ɜɥɚɫɧL ɚɤɰLʀ ȺɌ ©ɌɊȿɋɌ ɀɂɌɅɈȻɍȾ±ª ɭɦɨɜɚɦɢ ɜɢ
ɩɭɫɤɭɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ
ɩɭɫɤɭɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ
,ɧɲɚɫɭɬɬɽɜɚLɧɮɨɪɦɚɰLɹɜLɞɩɨɜLɞɧɨɞɨɩɪɨɫɩɟɤɬɭɟɦLɫLʀɆɨɠɥɢɜLɫɬɶɞɨ
,ɧɲɚɫɭɬɬɽɜɚLɧɮɨɪɦɚɰLɹɜLɞɩɨɜLɞɧɨɞɨɩɪɨɫɩɟɤɬɭɟɦLɫLʀɆɨɠɥɢɜLɫɬɶɞɨ
ɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨɩɨɝɚɲɟɧɧɹɨɛɥLɝɚɰLɣɡɜɢɩɥɚɬɨɸʀɯɧɨɦLɧɚɥɶɧɨʀɜɚɪɬɨɫɬLɧɚɜɢ
ɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨɩɨɝɚɲɟɧɧɹɨɛɥLɝɚɰLɣɡɜɢɩɥɚɬɨɸʀɯɧɨɦLɧɚɥɶɧɨʀɜɚɪɬɨɫɬLɧɚɜɢ
ɦɨɝɭɜɥɚɫɧɢɤLɜɨɛɥLɝɚɰLɣɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɚɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɪɨɡɦLɳɟɧɧɹɦɰLɥɶɨɜɢɯ
ɦɨɝɭɜɥɚɫɧɢɤLɜɨɛɥLɝɚɰLɣɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɚɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɪɨɡɦLɳɟɧɧɹɦɰLɥɶɨɜɢɯ
ɨɛɥLɝɚɰLɣȾɨɫɬɪɨɤɨɜɟɩɨɝɚɲɟɧɧɹɜɢɩɭɫɤɭ ɫɟɪLʀ ɨɛɥLɝɚɰLɣɦɨɠɥɢɜɟɥɢɲɟɡɚ
ɨɛɥLɝɚɰLɣȾɨɫɬɪɨɤɨɜɟɩɨɝɚɲɟɧɧɹɜɢɩɭɫɤɭ ɫɟɪLʀ ɨɛɥLɝɚɰLɣɦɨɠɥɢɜɟɥɢɲɟɡɚ
ɭɦɨɜɢɡɞɚɱLɛɭɞɢɧɤɭɜɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰLɸɪɚɧLɲɟɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɨɝɨɬɟɪɦLɧɭ
ɭɦɨɜɢɡɞɚɱLɛɭɞɢɧɤɭɜɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰLɸɪɚɧLɲɟɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɨɝɨɬɟɪɦLɧɭ
,,,ɉɿɞɩɢɫ
,,,ɉɿɞɩɢɫ
 Ɉɫɨɛɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɧɢɠɱɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨ
 Ɉɫɨɛɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɧɢɠɱɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȽɨɥɨɜɚɩɪɚɜɥɿɧɧɹɏɚɪɱɟɧɤɨɈɥɟɤɫɚɧɞɪɆɢɯɚɣɥɨɜɢɱɪ
ȽɨɥɨɜɚɩɪɚɜɥɿɧɧɹɏɚɪɱɟɧɤɨɈɥɟɤɫɚɧɞɪɆɢɯɚɣɥɨɜɢɱɪ
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Ɂɦɿɫɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
Ɂɦɿɫɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
ɛɟɪɟɡɧɹɪɨɤɭɡɝLɞɧɨɪLɲɟɧɧɹɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɉɪȺɌ
ɛɟɪɟɡɧɹɪɨɤɭɡɝLɞɧɨɪLɲɟɧɧɹɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɉɪȺɌ
©ɆɚɧɨɦɟɬɪɏɚɪɤLɜª ɩɪɨɬɨɤɨɥʋ ɜɪɚɦɤɚɯɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹɩɪɨɩɨ
©ɆɚɧɨɦɟɬɪɏɚɪɤLɜª ɩɪɨɬɨɤɨɥʋ ɜɪɚɦɤɚɯɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹɩɪɨɩɨ
ɩɟɪɟɞɧɽɧɚɞɚɧɧɹɡɝɨɞɢɧɚɜɱɢɧɟɧɧɹɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧLɜȽɟɧɟɪɚɥɶɧɨɦɭɞɢ
ɩɟɪɟɞɧɽɧɚɞɚɧɧɹɡɝɨɞɢɧɚɜɱɢɧɟɧɧɹɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧLɜȽɟɧɟɪɚɥɶɧɨɦɭɞɢ
ɪɟɤɬɨɪɭɅɟɛɟɞɢɧɫɶɤɨɦɭȼ,ɛɭɥɨɧɚɞɚɧɨɩɪɚɜɨɩLɞɩɢɫɚɧɧɹɞɨɝɨɜɨɪLɜɜLɞ
ɪɟɤɬɨɪɭɅɟɛɟɞɢɧɫɶɤɨɦɭȼ,ɛɭɥɨɧɚɞɚɧɨɩɪɚɜɨɩLɞɩɢɫɚɧɧɹɞɨɝɨɜɨɪLɜɜLɞ
LɦɟɧLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɛɟɡɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹɡɁɚɝɚɥɶɧɢɦɢɡɛɨɪɚɦɢ
LɦɟɧLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɛɟɡɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹɡɁɚɝɚɥɶɧɢɦɢɡɛɨɪɚɦɢ
ɩɨɞɨɝɨɜɨɪɚɦɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹɤɭɩLɜɥLɚɛɨɩɪɨɞɚɠɭɨɫɧɨɜɧɢɯɡɚɫɨɛLɜɜɢ
ɩɨɞɨɝɨɜɨɪɚɦɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹɤɭɩLɜɥLɚɛɨɩɪɨɞɚɠɭɨɫɧɨɜɧɢɯɡɚɫɨɛLɜɜɢ
ɪɨɛɧɢɰɬɜɚɩLɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɬɚLɧɲɢɦɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɦɞɨɝɨɜɨɪɚɦ±ɧɚɫɭɦɭɧɟ
ɪɨɛɧɢɰɬɜɚɩLɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɬɚLɧɲɢɦɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɦɞɨɝɨɜɨɪɚɦ±ɧɚɫɭɦɭɧɟ
ɛLɥɶɲɧLɠɦLɥɶɣɨɧLɜɝɪɢɜɟɧɶɨɞɢɧɩɪɚɜɨɱɢɧɛɟɡɨɛɦɟɠɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɨʀ
ɛLɥɶɲɧLɠɦLɥɶɣɨɧLɜɝɪɢɜɟɧɶɨɞɢɧɩɪɚɜɨɱɢɧɛɟɡɨɛɦɟɠɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɨʀ
ɫɭɦɢɬɚʀɯɤLɥɶɤɨɫɬLɡɚɪLɤ
ɫɭɦɢɬɚʀɯɤLɥɶɤɨɫɬLɡɚɪLɤ
 ɩɪɢ ɩLɞɩɢɫɚɧɧL ɤɪɟɞɢɬɧɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪLɜ ɡ ɛɚɧɤLɜɫɶɤɢɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ ȺɌ
 ɩɪɢ ɩLɞɩɢɫɚɧɧL ɤɪɟɞɢɬɧɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪLɜ ɡ ɛɚɧɤLɜɫɶɤɢɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ ȺɌ
©ɉɪɨɄɪɟɞɢɬȻɚɧɤª ɚɛɨ LɧɲL ɩɪɢ ɩɨɬɪɟɛL  ɞɨɝɨɜɨɪLɜ ɩɨɪɭɤɢ ɬɚɚɛɨ ɡɚɫɬɚ
©ɉɪɨɄɪɟɞɢɬȻɚɧɤª ɚɛɨ LɧɲL ɩɪɢ ɩɨɬɪɟɛL  ɞɨɝɨɜɨɪLɜ ɩɨɪɭɤɢ ɬɚɚɛɨ ɡɚɫɬɚ
ɜɢ Lɩɨɬɟɤɢ ɧɚɫɭɦɭɧɟɛLɥɶɲɟɧLɠɦLɥɶɣɨɧLɜɝɪɢɜɟɧɶɨɞɢɧɩɪɚɜɨɱɢɧ
ɜɢ Lɩɨɬɟɤɢ ɧɚɫɭɦɭɧɟɛLɥɶɲɟɧLɠɦLɥɶɣɨɧLɜɝɪɢɜɟɧɶɨɞɢɧɩɪɚɜɨɱɢɧ
ɛɟɡɨɛɦɟɠɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɨʀɫɭɦɢɬɚʀɯɤLɥɶɤɨɫɬLɡɚɪLɤɌɟɪɦLɧɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɩɨ
ɛɟɡɨɛɦɟɠɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɨʀɫɭɦɢɬɚʀɯɤLɥɶɤɨɫɬLɡɚɪLɤɌɟɪɦLɧɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɩɨ
ɡɞLɣɫɧɟɧɧɸ ɡɧɚɱɧɢɯ ɩɪɚɜɨɱɢɧLɜ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ± ɞɨ  ɛɟɪɟɡɧɹ  ɪɨɤɭ
ɡɞLɣɫɧɟɧɧɸ ɡɧɚɱɧɢɯ ɩɪɚɜɨɱɢɧLɜ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ± ɞɨ  ɛɟɪɟɡɧɹ  ɪɨɤɭ
ɚɛɨ ɞɨ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɪLɱɧɢɯ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɹɤɳɨ ʀɯ ɛɭɞɟ ɩɪɨ
ɚɛɨ ɞɨ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɪLɱɧɢɯ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɹɤɳɨ ʀɯ ɛɭɞɟ ɩɪɨ
ɜɟɞɟɧɨɪɚɧLɲɟ
ɜɟɞɟɧɨɪɚɧLɲɟ
ȱȱȱɉɿɞɩɢɫ
ȱȱȱɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪ
Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪ
Ʌɟɛɟɞɢɧɫɶɤɢɣȼɨɥɨɞɢɦɢɪ,ɜɚɧɨɜɢɱ
Ʌɟɛɟɞɢɧɫɶɤɢɣȼɨɥɨɞɢɦɢɪ,ɜɚɧɨɜɢɱ
ɪɨɤɭ
ɪɨɤɭ
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Ɂɦɿɫɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
Ɂɦɿɫɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
ɛɟɪɟɡɧɹɪɨɤɭɡɝLɞɧɨɪLɲɟɧɧɹɪLɱɧɢɯɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜ
ɛɟɪɟɡɧɹɪɨɤɭɡɝLɞɧɨɪLɲɟɧɧɹɪLɱɧɢɯɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜ
ɉɪȺɌ ©ɆȿɏɌɊȺɇɋª ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɜLɞ  ɪ  ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɉɪȺɌ ©ɆȿɏɌɊȺɇɋª ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɜLɞ  ɪ  ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɪLɲɟɧɧɹɩɪɨɩɨɩɟɪɟɞɧɽɧɚɞɚɧɧɹɡɝɨɞɢɧɚɜɱɢɧɟɧɧɹɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧLɜȽɟ
ɪLɲɟɧɧɹɩɪɨɩɨɩɟɪɟɞɧɽɧɚɞɚɧɧɹɡɝɨɞɢɧɚɜɱɢɧɟɧɧɹɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧLɜȽɟ
ɧɟɪɚɥɶɧɨɦɭɞɢɪɟɤɬɨɪɭɅɟɛɟɞɢɧɫɶɤɨɦɭȼ,ɛɭɥɨɧɚɞɚɧɨɩɪɚɜɨɩLɞɩɢɫɚɧɧɹ
ɧɟɪɚɥɶɧɨɦɭɞɢɪɟɤɬɨɪɭɅɟɛɟɞɢɧɫɶɤɨɦɭȼ,ɛɭɥɨɧɚɞɚɧɨɩɪɚɜɨɩLɞɩɢɫɚɧɧɹ
ɞɨɝɨɜɨɪLɜɜLɞLɦɟɧLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɛɟɡɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹɡɁɚɝɚɥɶɧɢɦɢɡɛɨɪɚɦɢ
ɞɨɝɨɜɨɪLɜɜLɞLɦɟɧLɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɛɟɡɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹɡɁɚɝɚɥɶɧɢɦɢɡɛɨɪɚɦɢ
ɩɨɞɨɝɨɜɨɪɚɦɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹɤɭɩLɜɥLɚɛɨɩɪɨɞɚɠɭɨɫɧɨɜɧɢɯɡɚɫɨɛLɜɜɢ
ɩɨɞɨɝɨɜɨɪɚɦɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹɤɭɩLɜɥLɚɛɨɩɪɨɞɚɠɭɨɫɧɨɜɧɢɯɡɚɫɨɛLɜɜɢ
ɪɨɛɧɢɰɬɜɚɩLɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɬɚLɧɲɢɦɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɦɞɨɝɨɜɨɪɚɦ±ɧɚɫɭɦɭɧɟ
ɪɨɛɧɢɰɬɜɚɩLɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɬɚLɧɲɢɦɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɦɞɨɝɨɜɨɪɚɦ±ɧɚɫɭɦɭɧɟ
ɛLɥɶɲɧLɠɦLɥɶɣɨɧLɜɝɪɢɜɟɧɶɨɞɢɧɩɪɚɜɨɱɢɧɛɟɡɨɛɦɟɠɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɨʀ
ɛLɥɶɲɧLɠɦLɥɶɣɨɧLɜɝɪɢɜɟɧɶɨɞɢɧɩɪɚɜɨɱɢɧɛɟɡɨɛɦɟɠɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɨʀ
ɫɭɦɢɬɚʀɯɤLɥɶɤɨɫɬLɡɚɪLɤ
ɫɭɦɢɬɚʀɯɤLɥɶɤɨɫɬLɡɚɪLɤ
 ɩɪɢ ɩLɞɩɢɫɚɧɧL ɤɪɟɞɢɬɧɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪLɜ ɡ ɛɚɧɤLɜɫɶɤɢɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ ȺɌ
 ɩɪɢ ɩLɞɩɢɫɚɧɧL ɤɪɟɞɢɬɧɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪLɜ ɡ ɛɚɧɤLɜɫɶɤɢɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ ȺɌ
©ɉɪɨɄɪɟɞɢɬȻɚɧɤªɚɛɨLɧɲLɩɪɢɩɨɬɪɟɛL ɞɨɝɨɜɨɪLɜɩɨɪɭɤɢɬɚɚɛɨɡɚɫɬɚɜɢ
©ɉɪɨɄɪɟɞɢɬȻɚɧɤªɚɛɨLɧɲLɩɪɢɩɨɬɪɟɛL ɞɨɝɨɜɨɪLɜɩɨɪɭɤɢɬɚɚɛɨɡɚɫɬɚɜɢ
Lɩɨɬɟɤɢ ɧɚɫɭɦɭɧɟɛLɥɶɲɟɧLɠɦLɥɶɣɨɧLɜɝɪɢɜɟɧɶɨɞɢɧɩɪɚɜɨɱɢɧɛɟɡ
Lɩɨɬɟɤɢ ɧɚɫɭɦɭɧɟɛLɥɶɲɟɧLɠɦLɥɶɣɨɧLɜɝɪɢɜɟɧɶɨɞɢɧɩɪɚɜɨɱɢɧɛɟɡ
ɨɛɦɟɠɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɨʀɫɭɦɢɬɚʀɯɤLɥɶɤɨɫɬLɡɚɪLɤ
ɨɛɦɟɠɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɨʀɫɭɦɢɬɚʀɯɤLɥɶɤɨɫɬLɡɚɪLɤ
ɌɟɪɦLɧ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɩɨ ɡɞLɣɫɧɟɧɧɸ ɡɧɚɱɧɢɯ ɩɪɚɜɨɱɢɧLɜ ɜɫɬɚɧɨɜ
ɌɟɪɦLɧ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɩɨ ɡɞLɣɫɧɟɧɧɸ ɡɧɚɱɧɢɯ ɩɪɚɜɨɱɢɧLɜ ɜɫɬɚɧɨɜ
ɥɟɧɨ ±ɞɨ  ɛɟɪɟɡɧɹ  ɪɨɤɭ ɚɛɨ ɞɨ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɪLɱɧɢɯ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ
ɥɟɧɨ ±ɞɨ  ɛɟɪɟɡɧɹ  ɪɨɤɭ ɚɛɨ ɞɨ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɪLɱɧɢɯ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ
ɡɛɨɪLɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɹɤɳɨʀɯɛɭɞɟɩɪɨɜɟɞɟɧɨɪɚɧLɲɟ
ɡɛɨɪLɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɹɤɳɨʀɯɛɭɞɟɩɪɨɜɟɞɟɧɨɪɚɧLɲɟ
ȱȱȱɉɿɞɩɢɫ
ȱȱȱɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪ
Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪ
Ʌɟɛɟɞɢɧɫɶɤɢɣȼɨɥɨɞɢɦɢɪ,ɜɚɧɨɜɢɱ
Ʌɟɛɟɞɢɧɫɶɤɢɣȼɨɥɨɞɢɦɢɪ,ɜɚɧɨɜɢɱ
ɪɨɤɭ
ɪɨɤɭ
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɒȺɇɈȼɇɂɃȺɄɐȱɈɇȿɊȿ

ɉɍȻɅȱɑɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ɏȱɆɎȺɊɆɁȺȼɈȾ©ɑȿɊȼɈɇȺɁȱɊɄȺª

ɜɭɥȽɨɪɞɿɽɧɤɿɜɫɶɤɚɦɏɚɪɤɿɜɍɤɪɚʀɧɚɤɨɞȯȾɊɉɈɍ 
ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽɩɪɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɪɿɱɧɢɯ ɱɟɪɝɨɜɢɯ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚɹɤɿɜɿɞɛɭɞɭɬɶɫɹɤɜɿɬɧɹɪɨɡɚɚɞɪɟɫɨɸɦɏɚɪ
ɤɿɜɜɭɥɄɚɬɟɪɢɧɢɧɫɶɤɚɤɨɪɩɭɫȽɣɩɨɜɩɪɢɦʋ
ɉɊɈȿɄɌɉɈɊəȾɄɍȾȿɇɇɈȽɈɞɨɩɨɜɧɢɬɢɧɚɫɬɭɩɧɢɦɢɩɢɬɚɧɧɹɦɢ
 ɉɪɨ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ ɫɯɜɚɥɟɧɧɹ  ɬɚ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶ ɉȺɌ
©ɏɿɦɮɚɪɦɡɚɜɨɞ©ɑɟɪɜɨɧɚɡɿɪɤɚªɳɨɜɢɧɢɤɥɢɬɚɿɫɧɭɸɬɶɧɚɩɿɞɫɬɚɜɿɭɤɥɚ
ɞɟɧɢɯɿɡȺɌ©ɍɤɪɟɤɫɿɦɛɚɧɤªɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜɡɭɫɿɦɚɡɦɿɧɚɦɢɳɨɛɭɥɢɜɧɟɫɟɧɿɞɨ
ɧɢɯɧɚɦɨɦɟɧɬɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɰɢɯɪɿɱɧɢɯ ɱɟɪɝɨɜɢɯ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟ
ɪɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɉɊɈȿɄɌɂɊȱɒȿɇɖɓɈȾɈɄɈɀɇɈȽɈɁɉɂɌȺɇɖȼɄɅɘɑȿɇɂɏȾɈ
ɉɊɈȿɄɌɍɉɈɊəȾɄɍȾȿɇɇɈȽɈ
ȼɿɫɿɦɧɚɞɰɹɬɟɩɢɬɚɧɧɹɩɪɨɟɤɬɭɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɉɪɨɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ ɫɯɜɚ
ɥɟɧɧɹ  ɬɚ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶ ɉȺɌ ©ɏɿɦɮɚɪɦɡɚɜɨɞ ©ɑɟɪɜɨɧɚ ɡɿɪ
ɤɚªɳɨɜɢɧɢɤɥɢɬɚɿɫɧɭɸɬɶɧɚɩɿɞɫɬɚɜɿɭɤɥɚɞɟɧɢɯɿɡȺɌ©ɍɤɪɟɤɫɿɦɛɚɧɤªɩɪɚ
ɜɨɱɢɧɿɜɡɭɫɿɦɚɡɦɿɧɚɦɢɳɨɛɭɥɢɜɧɟɫɟɧɿɞɨɧɢɯɧɚɦɨɦɟɧɬɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɰɢɯ
ɪɿɱɧɢɯ ɱɟɪɝɨɜɢɯ ɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
Ɏɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɪɿɲɟɧɧɹ ɉɨɝɨɞɢɬɢ ɫɯɜɚɥɢɬɢ  ɬɚ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɬɢ
ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɉȺɌ©ɏɿɦɮɚɪɦɡɚɜɨɞ©ɑɟɪɜɨɧɚɡɿɪɤɚªɳɨɜɢɧɢɤɥɢɬɚɿɫɧɭɸɬɶ
ɧɚɩɿɞɫɬɚɜɿɭɤɥɚɞɟɧɢɯɿɡȺɌ©ɍɤɪɟɤɫɿɦɛɚɧɤªɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜɡɭɫɿɦɚɡɦɿɧɚɦɢɳɨ
ɛɭɥɢɜɧɟɫɟɧɿɞɨɧɢɯɧɚɦɨɦɟɧɬɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɰɢɯɪɿɱɧɢɯ ɱɟɪɝɨɜɢɯ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ
ɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɚɫɚɦɟ
Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɚɭɝɨɞɚɜɿɞɪɨɤɭʋȼɩɪɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɨɩɟ
ɪɚɰɿɣɡɚɜɚɥɸɜɚɧɧɹɩɪɨɫɬɢɯɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯɜɟɤɫɟɥɿɜ
ȾɨɞɚɬɤɨɜɚɭɝɨɞɚʋȼɜɿɞɪɨɤɭɞɨȽɟɧɟɪɚɥɶɧɨʀɭɝɨɞɢ
ɜɿɞɪɨɤɭʋȼ
ȾɨɞɚɬɤɨɜɚɭɝɨɞɚʋȼɜɿɞɪɨɤɭɞɨȽɟɧɟɪɚɥɶɧɨʀɭɝɨɞɢ
ɜɿɞɪɨɤɭʋȼ
ȾɨɞɚɬɤɨɜɚɭɝɨɞɚʋȼɜɿɞɪɨɤɭɞɨȽɟɧɟɪɚɥɶɧɨʀɭɝɨɞɢ
ɜɿɞɪɨɤɭʋȼ
ȾɨɞɚɬɤɨɜɚɭɝɨɞɚʋȼɜɿɞɪɨɤɭɞɨȽɟɧɟɪɚɥɶɧɨʀɭɝɨɞɢ
ɜɿɞɪɨɤɭʋȼ
ȾɨɞɚɬɤɨɜɚɭɝɨɞɚʋȼɜɿɞɪɨɤɭɞɨȽɟɧɟɪɚɥɶɧɨʀɭɝɨɞɢ
ɜɿɞɪɨɤɭʋȼ
ȾɨɞɚɬɤɨɜɚɭɝɨɞɚʋȼɜɿɞɪɨɤɭɞɨȽɟɧɟɪɚɥɶɧɨʀɭɝɨɞɢ
ɜɿɞɪɨɤɭʋȼ
ȾɨɞɚɬɤɨɜɚɭɝɨɞɚʋȼɜɿɞɪɨɤɭɞɨȽɟɧɟɪɚɥɶɧɨʀɭɝɨɞɢ
ɜɿɞɪɨɤɭʋȼ
Ⱦɨɝɨɜɿɪɡɚɫɬɚɜɢʋ=ɜɿɞɪɨɤɭ
Ⱦɨɝɨɜɿɪʋ=ɜɿɞɪɨɤɭɩɪɨɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɞɨɞɨɝɨɜɨ
ɪɭɡɚɫɬɚɜɢʋ=ɜɿɞɪɨɤɭ
Ⱦɨɝɨɜɿɪʋ=ɜɿɞɪɨɤɭɩɪɨɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɞɨɞɨɝɨɜɨ
ɪɭɡɚɫɬɚɜɢʋ=ɜɿɞɪɨɤɭ
Ⱦɨɝɨɜɿɪʋ=ɜɿɞɪɨɤɭɩɪɨɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɞɨɞɨɝɨɜɨ
ɪɭɡɚɫɬɚɜɢʋ=ɜɿɞɪɨɤɭ
Ⱦɨɝɨɜɿɪʋ=ɜɿɞɪɨɤɭɩɪɨɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɞɨɞɨɝɨɜɨ
ɪɭɡɚɫɬɚɜɢʋ=ɜɿɞɪɨɤɭ
Ⱦɨɝɨɜɿɪʋ=ɜɿɞɪɨɤɭɩɪɨɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɞɨɞɨɝɨɜɨ
ɪɭɡɚɫɬɚɜɢʋ=ɜɿɞɪɨɤɭ
Ⱦɨɝɨɜɿɪʋ=ɜɿɞɪɨɤɭɩɪɨɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɞɨɞɨɝɨɜɨ
ɪɭɡɚɫɬɚɜɢʋ=ɜɿɞɪɨɤɭ
Ⱦɨɝɨɜɿɪʋ=ɜɿɞɪɨɤɭɩɪɨɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɞɨɞɨɝɨɜɨ
ɪɭɡɚɫɬɚɜɢʋ=ɜɿɞɪɨɤɭ
Ⱦɨɝɨɜɿɪʋ=ɜɿɞɪɨɤɭɩɪɨɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɞɨɞɨɝɨɜɨ
ɪɭɡɚɫɬɚɜɢʋ=ɜɿɞɪɨɤɭ
Ⱦɨɝɨɜɿɪʋ=ɜɿɞɪɨɤɭɩɪɨɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɞɨɞɨɝɨɜɨ
ɪɭɡɚɫɬɚɜɢʋ=ɜɿɞɪɨɤɭ
ȾɨɞɚɬɤɨɜɚɭɝɨɞɚʋɜɿɞɪɨɤɭɞɨȽɟɧɟɪɚɥɶɧɨʀɤɪɟɞɢɬɧɨʀɭɝɨ
ɞɢɜɿɞɪɨɤɭʋ1
ȾɨɞɚɬɤɨɜɚɭɝɨɞɚʋɜɿɞɪɨɤɭɞɨȽɟɧɟɪɚɥɶɧɨʀɤɪɟɞɢɬɧɨʀɭɝɨ
ɞɢɜɿɞɪɨɤɭʋ1
ȾɨɞɚɬɤɨɜɚɭɝɨɞɚʋɜɿɞɪɨɤɭɞɨȽɟɧɟɪɚɥɶɧɨʀɤɪɟɞɢɬɧɨʀɭɝɨ
ɞɢɜɿɞɪɨɤɭʋ1
ȾɨɞɚɬɤɨɜɚɭɝɨɞɚʋɜɿɞɪɨɤɭɞɨȽɟɧɟɪɚɥɶɧɨʀɤɪɟɞɢɬɧɨʀɭɝɨ
ɞɢɜɿɞɪɨɤɭʋ1
ȾɨɞɚɬɤɨɜɚɭɝɨɞɚʋɜɿɞɪɨɤɭɞɨȽɟɧɟɪɚɥɶɧɨʀɤɪɟɞɢɬɧɨʀɭɝɨ
ɞɢɜɿɞɪɨɤɭʋ1
ȾɨɞɚɬɤɨɜɚɭɝɨɞɚʋɜɿɞɪɨɤɭɞɨȽɟɧɟɪɚɥɶɧɨʀɤɪɟɞɢɬɧɨʀɭɝɨ
ɞɢɜɿɞɪɨɤɭʋ1
ȾɨɞɚɬɤɨɜɚɭɝɨɞɚʋɜɿɞɪɨɤɭɞɨȽɟɧɟɪɚɥɶɧɨʀɤɪɟɞɢɬɧɨʀɭɝɨ
ɞɢɜɿɞɪɨɤɭʋ1
ȾɨɞɚɬɤɨɜɚɭɝɨɞɚʋɜɿɞɪɨɤɭɞɨȽɟɧɟɪɚɥɶɧɨʀɤɪɟɞɢɬɧɨʀɭɝɨ
ɞɢɜɿɞɪɨɤɭʋ1
ȾɨɞɚɬɤɨɜɚɭɝɨɞɚʋɜɿɞɪɨɤɭɞɨȽɟɧɟɪɚɥɶɧɨʀɤɪɟɞɢɬɧɨʀɭɝɨ
ɞɢɜɿɞɪɨɤɭʋ1
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɚ ɭɝɨɞɚ ʋ Ʉ((3(;,0 ɜɿɞ  ɪɨɤɭ ɞɨ
ɄɪɟɞɢɬɧɨɝɨɞɨɝɨɜɨɪɭʋɄ((3(;,0ɜɿɞɪɨɤɭ
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɚ ɭɝɨɞɚ ʋ Ʉ((3(;,0 ɜɿɞ  ɪɨɤɭ ɞɨ

ɄɪɟɞɢɬɧɨɝɨɞɨɝɨɜɨɪɭʋɄ((3(;,0ɜɿɞɪɨɤɭ
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɚ ɭɝɨɞɚ ʋ Ʉ((3(;,0 ɜɿɞ  ɪɨɤɭ ɞɨ
ɄɪɟɞɢɬɧɨɝɨɞɨɝɨɜɨɪɭʋɄ((3(;,0ɜɿɞɪɨɤɭ
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɚ ɭɝɨɞɚ ʋ Ʉ((3(;,0 ɜɿɞ  ɪɨɤɭ ɞɨ
ɄɪɟɞɢɬɧɨɝɨɞɨɝɨɜɨɪɭʋɄ((3(;,0ɜɿɞɪɨɤɭ
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɚ ɭɝɨɞɚ ʋ Ʉ((3(;,0 ɜɿɞ  ɪɨɤɭ ɞɨ
ɄɪɟɞɢɬɧɨɝɨɞɨɝɨɜɨɪɭʋɄ((3(;,0ɜɿɞɪɨɤɭ
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɚ ɭɝɨɞɚ ʋ Ʉ((3(;,0 ɜɿɞ  ɪɨɤɭ ɞɨ
ɄɪɟɞɢɬɧɨɝɨɞɨɝɨɜɨɪɭʋɄ((3(;,0ɜɿɞɪɨɤɭ
ɄɪɟɞɢɬɧɢɣɞɨɝɨɜɿɪʋɄ((3(;,0ɜɿɞɪɨɤɭ
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɚ ɭɝɨɞɚ ʋ Ʉ((3(;,0 ɜɿɞ  ɪɨɤɭ ɞɨ
ɄɪɟɞɢɬɧɨɝɨɞɨɝɨɜɨɪɭʋɄ((3(;,0ɜɿɞɪɨɤɭ
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɚ ɭɝɨɞɚ ʋ Ʉ((3(;,0 ɜɿɞ  ɪɨɤɭ ɞɨ
ɄɪɟɞɢɬɧɨɝɨɞɨɝɨɜɨɪɭʋɄ((3(;,0ɜɿɞɪɨɤɭ
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɚ ɭɝɨɞɚ ʋ Ʉ((3(;,0 ɜɿɞ  ɪɨɤɭ ɞɨ
ɄɪɟɞɢɬɧɨɝɨɞɨɝɨɜɨɪɭʋɄ((3(;,0ɜɿɞɪɨɤɭ
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɚ ɭɝɨɞɚ ʋ Ʉ((3(;,0 ɜɿɞ  ɪɨɤɭ ɞɨ
ɄɪɟɞɢɬɧɨɝɨɞɨɝɨɜɨɪɭʋɄ((3(;,0ɜɿɞɪɨɤɭ
Ʉɪɟɞɢɬɧɢɣ ɞɨɝɨɜɿɪ ʋ Ʉ ɜɿɞ  ɪɨɤɭ Ʉɪɟɞɢɬɧɢɣ ɞɨɝɨɜɿɪ
ʋɄɜɿɞɪɨɤɭ
Ⱦɨɝɨɜɿɪʋ=ɜɿɞɪɨɤɭɩɪɨɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɞɨȱɩɨɬɟɱ
ɧɨɝɨɞɨɝɨɜɨɪɭʋ=ɜɿɞɪɨɤɭ
Ⱦɨɝɨɜɿɪʋ=ɜɿɞɪɨɤɭɩɪɨɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɞɨȱɩɨɬɟɱ
ɧɨɝɨɞɨɝɨɜɨɪɭʋ=ɜɿɞɪɨɤɭ
Ⱦɨɝɨɜɿɪʋ=ɜɿɞɪɨɤɭɩɪɨɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɞɨȱɩɨɬɟɱ
ɧɨɝɨɞɨɝɨɜɨɪɭʋ=ɜɿɞɪɨɤɭ
Ⱦɨɝɨɜɿɪʋ=ɜɿɞɪɨɤɭɩɪɨɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɞɨȱɩɨɬɟɱ
ɧɨɝɨɞɨɝɨɜɨɪɭʋ=ɜɿɞɪɨɤɭ
Ⱦɨɝɨɜɿɪʋ=ɜɿɞɪɨɤɭɩɪɨɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɞɨȾɨɝɨɜɨ
ɪɭɡɚɫɬɚɜɢʋ=ɜɿɞɪɨɤɭ
Ⱦɨɝɨɜɿɪʋ=ɜɿɞɪɨɤɭɩɪɨɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɞɨȾɨɝɨɜɨ
ɪɭɡɚɫɬɚɜɢʋ=ɜɿɞɪɨɤɭ
Ⱦɨɝɨɜɿɪʋ=ɜɿɞɪɨɤɭɩɪɨɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɞɨȾɨɝɨɜɨ
ɪɭɡɚɫɬɚɜɢʋ=ɜɿɞɪɨɤɭ
Ⱦɨɝɨɜɿɪʋ=ɜɿɞɪɨɤɭɩɪɨɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɞɨȾɨɝɨɜɨ
ɪɭɡɚɫɬɚɜɢʋ=ɜɿɞɪɨɤɭ
Ⱦɨɝɨɜɿɪʋ=ɜɿɞɪɨɤɭɩɪɨɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɞɨȾɨɝɨɜɨ
ɪɭɡɚɫɬɚɜɢʋ=ɜɿɞɪɨɤɭ
Ⱦɨɝɨɜɿɪʋ=ɜɿɞɪɨɤɭɩɪɨɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɞɨȾɨɝɨɜɨ
ɪɭɡɚɫɬɚɜɢʋ=ɜɿɞɪɨɤɭ
Ⱦɨɝɨɜɿɪʋ=ɜɿɞɪɨɤɭɩɪɨɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɞɨȾɨɝɨɜɨ
ɪɭɡɚɫɬɚɜɢʋ=ɜɿɞɪɨɤɭ
Ⱦɨɝɨɜɿɪʋ=ɜɿɞɪɨɤɭɩɪɨɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɞɨȾɨɝɨɜɨ
ɪɭɡɚɫɬɚɜɢʋ=ɜɿɞɪɨɤɭ
Ⱦɨɝɨɜɿɪʋ=ɜɿɞɪɨɤɭɩɪɨɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɞɨȾɨɝɨɜɨ
ɪɭɡɚɫɬɚɜɢʋ=ɜɿɞɪɨɤɭ
Ⱦɨɝɨɜɿɪʋ=ɜɿɞɪɨɤɭɩɪɨɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɞɨȾɨɝɨɜɨ
ɪɭɡɚɫɬɚɜɢʋ=ɜɿɞɪɨɤɭ
Ⱦɨɝɨɜɿɪʋ=ɜɿɞɪɨɤɭɩɪɨɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɞɨȾɨɝɨɜɨ
ɪɭɡɚɫɬɚɜɢʋ=ɜɿɞɪɨɤɭ
Ⱦɨɝɨɜɿɪ ɡɚɫɬɚɜɢ ʋ= ɜɿɞ  ɪɨɤɭ Ⱦɨɝɨɜɿɪ ɡɚɫɬɚɜɢ ʋ
=ɜɿɞɪ
Ʉɪɟɞɢɬɧɢɣ ɞɨɝɨɜɿɪ ʋ 9 ɜɿɞ  ɪɨɤɭ Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɚ ɭɝɨɞɚ ʋ
9 ɜɿɞ  ɪɨɤɭ Ⱦɨɝɨɜɿɪ ɡɚɫɬɚɜɢ ʋ = ɜɿɞ 
ɪɨɤɭȺɞɪɟɫɚɜɟɛɫɚɣɬɭɧɚɹɤɨɦɭɪɨɡɦɿɳɟɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɡɩɪɨɟɤɬɚɦɢɪɿɲɟɧɶ
ɳɨɞɨɤɨɠɧɨɝɨɡɩɢɬɚɧɶɜɤɥɸɱɟɧɢɯɞɨɩɪɨɟɤɬɭɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨKWWS]YH]GD
NKDUNRYXDɊɟɽɫɬɪɚɰɿɹɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɞɥɹɭɱɚɫɬɿɭɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɜɿɞɛɭɞɟɬɶɫɹ
 ɤɜɿɬɧɹ  ɪɨɤɭ ɡ  ɞɨ  ɝɨɞ ɡɚ ɦɿɫɰɟɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ
ɡɛɨɪɿɜȾɚɬɚɫɤɥɚɞɚɧɧɹɩɟɪɟɥɿɤɭɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɳɨɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨɧɚɭɱɚɫɬɶɭɁɚ
ɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭɉɟɪɟɥɿɤɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɹɤɿɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨɧɚ
ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ  ɝɨɞɢɧɭ ɡɚ ɬɪɢ ɪɨɛɨ
ɱɢɯɞɧɿɞɨɞɧɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɛɨɪɿɜɭɩɨɪɹɞɤɭɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ɩɪɨɞɟɩɨɡɢɬɚɪɧɭɫɢɫɬɟɦɭɍɤɪɚʀɧɢɁɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɦɢɡɩɨɪɹɞɤɨɦ
ɞɟɧɧɢɦ ɚɤɰɿɨɧɟɪɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɦɨɠɭɬɶ ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ
ɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɡɚɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɉȺɌ©ɏɎɁ©ɑɟɪɜɨɧɚ
ɡɿɪɤɚªɦɏɚɪɤɿɜɜɭɥȽɨɪɞɿɽɧɤɿɜɫɶɤɚɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣɤɨɪɩɭɫɩɨɜɟɪɯ
ɤɿɦɭɪɨɛɨɱɿɞɧɿɡɞɨɝɨɞ ɨɛɿɞɧɹɩɟɪɟɪɜɚɡɝɨɞɩɨ
ɝɨɞ  ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɚ ɨɫɨɛɚ  ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɸɪɢɞɢɱɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɭ Ʉɚɬɪɟɱɤɨ Ɉɥɟɧɚ
Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜɧɚ ɬɟɥɟɮɨɧ    ɚ ɜ ɞɟɧɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ
ɡɛɨɪɿɜɬɚɤɨɠɭɦɿɫɰɿʀɯɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹȺɤɰɿɨɧɟɪɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɞɨɞɚɬɢɩɪɨɜɟɞɟɧ
ɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨɧɚɩɪɚɜɢɬɢɧɚɚɞɪɟɫɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɢɫɶɦɨɜɿ
ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɩɢɬɚɧɶ ɜɤɥɸɱɟɧɢɯ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ
ɡɛɨɪɿɜ ɬɚ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ Ʉɨɠɧɢɣ ɚɤɰɿɨɧɟɪ ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ
ɜɧɟɫɬɢɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀɳɨɞɨɩɢɬɚɧɶɜɤɥɸɱɟɧɢɯɞɨɩɪɨɟɤɬɭɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɡɚ
ɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɚɬɚɤɨɠɳɨɞɨɧɨɜɢɯɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜɞɨ
ɫɤɥɚɞɭɨɪɝɚɧɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɹɤɢɯɧɟɦɨɠɟɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢɤɿɥɶɤɿɫɧɨɝɨ
ɫɤɥɚɞɭɤɨɠɧɨɝɨɡɨɪɝɚɧɿɜɉɪɨɩɨɡɢɰɿɹɜɧɨɫɢɬɶɫɹɧɟɩɿɡɧɿɲɟɧɿɠɡɚɞɧɿɜɞɨ
ɞɚɬɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɚɳɨɞɨɤɚɧɞɢ
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɞɚɬɿɜ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɨɪɝɚɧɿɜ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɟ ɩɿɡɧɿɲɟ ɧɿɠ ɡɚ ɫɿɦ ɞɧɿɜ ɞɨ ɞɚɬɢ ɩɪɨ
ɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɉɪɨɩɨɡɢɰɿɹɞɨɩɪɨɟɤɬɭɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɡɚɝɚɥɶɧɢɯ
ɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɨɞɚɽɬɶɫɹɜɩɢɫɶɦɨɜɿɣɮɨɪɦɿɿɡɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ
ɩɪɿɡɜɢɳɚ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ  ɚɤɰɿɨɧɟɪɚ ɹɤɢɣ ʀʀ ɜɧɨɫɢɬɶ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɬɢɩɭ ɬɚɚɛɨ
ɤɥɚɫɭɧɚɥɟɠɧɢɯɣɨɦɭɚɤɰɿɣɡɦɿɫɬɭɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀɞɨɩɢɬɚɧɧɹɬɚɚɛɨɩɪɨɟɤɬɭɪɿ
ɲɟɧɧɹ ɚ ɬɚɤɨɠ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɬɢɩɭ ɬɚɚɛɨ ɤɥɚɫɭ ɚɤɰɿɣ ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭ
ɹɤɢɣɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹɰɢɦɚɤɰɿɨɧɟɪɨɦɞɨɫɤɥɚɞɭɨɪɝɚɧɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚȾɥɹɪɟɽ
ɫɬɪɚɰɿʀɤɨɠɧɢɣɚɤɰɿɨɧɟɪɩɨɜɢɧɟɧɦɚɬɢɩɪɢɫɨɛɿɞɨɤɭɦɟɧɬɳɨɩɨɫɜɿɞɱɭɽɨɫɨɛɭ
ɩɚɫɩɨɪɬ Ⱦɥɹɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɞɨɜɿɪɟɧɿɫɬɶɧɚɩɪɚɜɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɢ
Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ
КАПІТАЛ"

2. Код за ЄДРПОУ: 20280450
3. Місцезнаходження: 49101, м. Дніпро, проспект Пушкіна,15
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)787-04-50, (056)778-16-01
5. Електронна поштова адреса: emitent@zemcap.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://www.zemcap.com
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. Текст повідомлення.
Спостережною радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi - Банк)
28.03.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а саме на
Повідомлення про виникнення Повідомлення
особливої інформації (інформації про іпопро виникнення
інформації
емітента емітента
течні цінні папери,
сертифікатиособливої
фонду операцій
з нерухомістю)
відомості
(для опублікуванняI.вЗагальні
офіційному
друкованому виданні)
I. Загальні
1. Повне найменування
емітента відомості
- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
1.
Повне найменування
емітента
Приватне
акцiонерне
ТОВАРИСТВО
"КОСТОПІЛЬСЬКИЙ
ЗАВОД
СКЛОВИ-

РОБІВ"

товариство "Херсон-

2. Код за ЄДРПОУ - 30923971 ський хлiбокомбiнат"
3. Місцезнаходження
- 35000, м. Костопіль,
2. Код
за ЄДРПОУ
00380267 вул. Дерев'яна, 7
4. Міжміський код, телефон та факс
- 03657
2-10-90,Гiмназична,
03657 2-10-90
3. Місцезнаходження
73000,
м. Херсон,
30
5. Електронна
4. Міжміський
код, поштова
телефон адреса
та факс- office_kzs@ukr.net
(0552)494172 494172
6.
Адреса
сторінки
в
мережі
Інтернет,
яка
додатково
використовується
5. Електронна поштова адреса
head_office@hleb.ks.ua
емітентом
розкриття
інформації
- Kostopilglass.com
6.
Адреса для
сторінки
в мережі
Інтер- http://hleb.ks.ua
7. Вид особливої інформації - Прийняття рішення про попереднє нанет, яка додатково використовується
дання згоди на вчинення значних правочинів
емітентом для розкриття інформації
II. Текст повідомлення
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу
Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Костопільський завод
посадових осіб емітента
скловиробів" від 27.03.2018р. згідно протоколу №22 відповідно до чинного
законодавства та Статуту
Товариства
прийнято наступне рішення: попеII. Текст
повідомлення
редньо схвалити та надати згоду на вчинення значних правочинів, вартість
яких перевищує 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і
більше
відсотків) про
вартості
активів Товариства
даними останньої
фінансоПовідомлення
виникнення
особливоїза
інформації
про емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування :Приватне акціонерне товариство «Квіти Львова»

2. Код за ЄДРПОУ : 23967029
3. Місцезнаходження емітента: 79011, м.Львів, вул.Вітовського, 18
4. Міжміський код, телефон та факс: (032) 255063,( 032)255089
5. Електронна поштова адреса: kwitylvova@mail.lviv.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації :kvitylvova.lviv.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення
Дата прийняття загальними зборами товариства рiшення про попереднє
надання згоди на вчинення значних правочинiв - 28.03.2018 р.
Вiдомостi щодо правочинiв:
Характер правочинiв: договори купiвлi-продажу рухомого та нерухомого
майна, договори щодо надання або отримання послуг, виконання робiт,

ɿɧɬɟɪɟɫɢɚɤɰɿɨɧɟɪɚɧɚɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɩɨɫɜɿɞɱɟɧɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɜɢɦɨɝɱɢɧ
ɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɬɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɳɨ ɩɨɫɜɿɞɱɭɽ ɨɫɨɛɭ ȼɢɬɪɚɬɢ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ
ɩɪɢɛɭɬɬɹɦɬɚɭɱɚɫɬɸɭɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɚɤɰɿɨɧɟɪɚɦɬɚʀɯɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɌɨ
ɜɚɪɢɫɬɜɨɦɧɟɜɿɞɲɤɨɞɨɜɭɸɬɶɫɹəɤɳɨɚɤɰɿɨɧɟɪɡɛɭɞɶɹɤɢɯɩɪɢɱɢɧɧɟɦɨɠɟ
ɜɡɹɬɢɭɱɚɫɬɶɭɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɜɿɧɛɭɞɟɦɚɬɢɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹɡ
ɪɿɲɟɧɧɹɦɢɹɤɿɛɭɞɭɬɶɩɪɢɣɧɹɬɿɧɚɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɡɜɟɪɧɭɜɲɢɫɶɡɚɚɞɪɟ
ɫɨɸɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɚɛɨɧɚɜɟɛɫɚɣɬɿ]YH]GDNKDUNRYXD
Ɍɟɥɟɮɨɧɞɥɹɞɨɜɿɞɨɤ  
ɇɚɝɥɹɞɨɜɚɪɚɞɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
участь Банку 28.03.2018 в проведеннi операцiї з розмiщення депозитних
сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт № 86 на суму 65 000
тис. грн. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину,
визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 65 000 тис. грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (станом
на 31.12.2017) становить 507 657 тис. грн., яка може бути скоригована за
результатами аудиторського висновку. Спiввiдношення ринкової вартостi
майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 12,8%.
ІІІ. Підпис.
1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством.
2.Найменування посади
Голова Правління
Петренко О.Ф.
29.03.2018 р.
воїВiдповiдно
звітності Товариства,
а саме:правлiння
генеральних
кредитних
угод, кредитних
до наказу голови
№ 32-ос
вiд 23.10.2017
року,
договорів,Олену
договорів
застави/іпотеки,
поруки
граничною
сукупною
вартістю
Тiтаренко
Леонiдiвну
(паспорт МО
160942,
виданий
Бериславським
900000000
(дев'ятсот
мільйонів) гривень
договорів щодо
купівлі-продажу
РВ
УМВС України
в Херсонськiй
областi) та
призначено
на посаду
головного
електроенергії
та природного
газу, поставку
пляшки
та закупівлю
сировини,
бухгалтера.
Тiтаренко
О.Л., володiє
0 акцiями,
що складає
0 % статутного
які можуть
вчинятись
Товариством
періоду
1(один)
рік (2018капiталу
емiтента,
в грошовому
виразiпротягом
становить
0 грн. в
Строк,
на який
при2019рр.)- збезстроково.
дати прийняття
цього
Уповноважити
Голову
Правління
значено
Особа
не рішення.
має непогашеної
судимостi
за корисливi
Товариства Кучерука С.А. або особу, яка виконує обов'язки Голови Правлінзлочини та посадовi злочини. Посади, якi особа обiймала протягом 5 рокiв ня, підписати такі договори, угоди від імені Товариства на умовах визначезаступник головного бухгалтера та тимчасово виконуючий обов’язкiв головних Наглядовою радою Товариства. Гранична сукупна вартість правочинів:
ного бухгалтера ПрАТ «Херсонський хлiбокомбiнат». Орган, що прийняв
900000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фірiшення - голова правлiння, наказ № 32-ос вiд 23.10.2017р.
нансової звітності за 2017 рік: 393151 тис. грн. Співвідношення граничної
III. Підпис
сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними остан1. річної
Особа,
зазначеназвітності
нижче, (у
підтверджує
достовірність
інформації,
що
ньої
фінансової
відсотках): 228,91968%
Загальна
кількість
міститься
у
повідомленні,
та
визнає,
що
вона
несе
відповідальність
згідно
голосуючих акцій: 12380640шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстроваізнізаконодавством.
для участі у загальних зборах: 12380640шт. Кількість голосуючих акцій,
2.
посади
Сергiй Борисович
щоНайменування
проголосували
"за" прийняття рішення:Дуров
12380640шт.
Кількість голосуГолова
правлiння
(підпис)
(ініціали та
прізвище
керівника)
ючих акцій,
що проголосували
"проти" прийняття
рішення:
0шт.
28.03.2018
М.П.III. Підпис
(дата) інформації, що
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
передачi
або утримання
в управлiння
будь-яким
способом основних фондiв
2. Голова
Правління
Кучерук Сергій
Анатолійович
(засобiв), договори доручення, договори про отримання та надання позики,
договори оренди, поруки, договори щодо надання гарантiї, договори щодо
вiдступлення права вимоги, договори купiвлi-продажу корпоративних прав,
правочини щодо створення юридичних осiб, iншi договори, що стосуються
виробничо-господарської дiяльностi Товариства.
Гранична сукупна вартiсть правочинiв - 10 000,00 тис.грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 6628,00 тис.грн.
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 114,3%
загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 2 610 362, кiлькiсть голосуючих
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 2 608 620, кiлькiсть
голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 2 608 620 та «проти» – 0 прийняття рiшення.
ІII. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. Генеральний директор Оленчин Ростислав Богданович. 29.03.2018

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:
(044) 5864394, (044) 4983816,
(044) 4983815
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОСТОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ"
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОСТОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ"
2. Код за ЄДРПОУ - 30923971
3. Місцезнаходження - 35000, м. Костопіль, вул. Дерев'яна, 7
4. Міжміський код, телефон та факс - 03657 2-10-90 03657 2-10-90
5. Електронна поштова адреса - office_kzs@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації - Kostopilglass.com
7. Вид особливої інформації - Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства (протокол №22 від 27.03.2018р.), які прийняли рішення про зміну складу посадових осіб:
Припинено повноваження:
1. Члена Наглядової ради Пашко К. М., яка займала посаду, як представник юридичної особи ПП "Фірма"САВА" (ПП "Фірма"САВА" володіє
5,00% акцій Товариства). Посадова особа акціями емітента особисто не
володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа перебувала на посаді з 24.04.2017р. Посадова особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних.
2. Члена Наглядової ради Філімонюк А. А. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 4,850104%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі
600474 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа перебувала на посаді з 24.04.2017р. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
3. Голови Наглядової ради Гірник О. А. Володiє часткою в статутному
капіталі емiтента 4,564004%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі
565053 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа перебувала на посаді з 24.04.2017р. Посадова особа
не надала згоди на розкриття паспортних даних.
4. Члена Наглядової ради Александренко I. О., яка займала посаду, як
представник фізичної особи Олійника Д. М.(Олійник Д. М. володіє
12,209998% акцій Товариства). Посадова особа акціями емітента особисто не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа перебувала на посаді з 24.04.2017р. Посадова особа
не надала згоди на розкриття паспортних даних.
5. Члена Наглядової ради Радченко Л. Я., яка займала посаду член
Наглядової ради, як представник юридичної особи ТзОВ "Ромекс"(ТзОВ
"Ромекс" володів 6,817256% акцій Товариства). Посадова особа акціями
емітента особисто не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа перебувала на посаді з
24.04.2017р. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних. При укладенні шлюбу 10.06.2017р. Довгополюк Л. Я. змінила прізвище на Радченко Л. Я.
6. Ревізора акціонерного товариства Смiлянець Л. П. Володiє часткою в
статутному капіталі емiтента 4,850104%. Володiє пакетом акцій емітента у
розмірі 600474 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа перебувала на посаді з 30.03.2015р. Посадова
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
7. Голови Правління Кучерука С. А. Посадова особа акціями емітента
особисто не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа перебувала на посаді з 30.03.2015р. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
8. Члена Правління Попович Л. Є. Посадова особа акціями емітента
особисто не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа перебувала на посаді з 30.03.2015р. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
9. Члена Правління Гiрник П. П. Посадова особа акціями емітента особисто не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Посадова особа перебувала на посаді з 30.03.2015р. Посадова
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
10. Члена Правління Жданюк Р. В. Посадова особа акціями емітента
особисто не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа перебувала на посаді з 30.03.2015р. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
11. Члена Правління Деленгiвського В. В. Посадова особа акцiями емiтента особисто не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа перебувала на посаді з 15.05.2017р.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
12. Члена Правління Лапюк Р. А. Посадова особа акціями емітента особисто не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Посадова особа перебувала на посаді з 15.05.2017р. Посадова соба не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Призначено:
1. Члена Наглядової ради Пашко К. М., як представника юридичної особи Приватне підприємство "Фірма"САВА" (ПП "Фірма "САВА" володіє
5,00% акцій емітента). Посадова особа акціями емітента особисто не воло-

діє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадову особу призначено строком на 3 роки з 28.03.2018р. Посадова особа
протягом останніх п'яти років обіймала такі посади: з 06.04.2011р.- директор ТОВ "Будівельник", з 19.04.2014р.- директор ПП "Фірма" САВА". Посадова особа на надала згоди на розкриття паспортних даних.
2. Члена Наглядової ради Філімонюк А. А. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 4,850104%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі
600474грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадову особу призначено строком на 3 роки з 28.03.2018р. Посадова особа до 25.02.2015р. обіймала посаду Голови Правління ПрАТ "Костопільський завод скловиробів". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
3. Голову Наглядової ради Гірник О. А. Володiє часткою в статутному
капіталі емiтента 4,564004%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі
565063 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадову особу призначено строком на 3 роки з 28.03.2018р. Посадова особа протягом останніх п'яти років обіймала такі посади: фінансовий
директор ТОВ "Овручм'ясо", з 05.11.2012р. директор ТОВ Торговий дім "Дубовий Гай", фінансовий директор ТОВ "СФС" Трейд". Посадова особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних.
4. Члена Наглядової ради Александренко І. О., як представник фізичної
особи Олійника Д. М. (Олійник Д. М. володіє 12,209998% акцій Товариства). Посадова особа акціями емітента особисто не володіє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа обрана строком на 3 роки з 28.03.2018 р. Протягом останніх 5 років посадова
особа обіймала такі посади: з грудня 2006р.- юрисконсульт ТОВ "ЮК"Лекс
Патронус", з 01.08.2014 р. - директор ТОВ "ЛЕКС-ПАТРОНУС", з
30.04.2015 р. - директор ПрАТ "Жовтень", з 02.03.2015 р. - директор ТОВ
"ГАЛС". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
5. Члена Наглядової ради Радченко Л. Я., як представник фізичної особи Олійника К.Д. (Олійник К. Д. володіє 2,340339% акціями емітента). Посадова особа акціями емітента особисто не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадову особу призначено
строком на 3 роки з 28.03.2018р. Протягом останніх 5 років посадова особа обіймала такі посади: з 11.11.2011р.- бухгалтер ТОВ "ВТК "Рисан", з
04.03.2015р.- генеральний директор ТОВ "Ромекс", з 03.05.2013р.- головний бухгалтер ТОВ "Магма Індустрія". Посадова особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних.
6. Ревізора акціонерного товариства Смiлянець Л. П. Володiє часткою в
статутному капіталі емiтента 4,850104%. Володiє пакетом акцій емітента у
розмірі 600474 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадову особу призначено строком на 3 роки з 28.03.2018р. Посадова особа протягом останніх п'яти років обіймала такі посади: з
01.03.2012р. директор ТОВ "Фікус". Посадова особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних.
7. Голову Правління Кучерук С. А. Посадова особа акціями емітента
особисто не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадову особу призначено строком на 3 роки з 28.03.2018р.
Протягом останніх п'яти років посадова особа обiймала такі посади: до
25.02.2015р.-директор з виробництва, з 26.02.2015р.-в/о Голови Правління, з 30.03.2015р.- Голова Правлiння ПрАТ "Костопiльський завод скловиробiв". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
8. Члена Правління Попович Л. Є. Посадова особа акціями емітента
особисто не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадову особу призначено строком на 3 роки з 28.03.2018р.
Посадова особа протягом останніх п'яти років обіймала посаду головного
бухгалтера ПрАТ "Костопільський завод скловиробів". Посадова особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних .
9. Члена Правління Гiрник П. П. Посадова особа акціями емітента особисто не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Посадову особу призначено строком на 3 роки з 28.03.2018р. Посадова особа протягом останніх п'яти років обіймала такі посади: з
08.02.2013р.-комерційний директор, з 02.03.2015р.-директор з маркетингу,
з 02.01.2018р.- заступник директора з маркетингу ПрАТ "Костопільський завод скловиробів". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
10. Члена Правління Жданюк Р. В. Посадова особа акціями емітента
особисто не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадову особу призначено строком на 3 роки з 28.03.2018р.
Посадова особа протягом останніх п'яти років обіймала такі посади: з
08.02.2013р.-начальник виробничо-технічного відділу, з 02.03.2015р.-директор з логістики ПрАТ "Костопільський завод скловиробів". Посадова
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
11. Члена Правління Деленгівського В. В. Посадова особа акціями емітента особисто не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадову особу призначено строком на 3 роки з
28.03.2018р. Посадова особа протягом останніх п'яти років обіймала посаду заступник директора з виробництва-начальник гарячої дільниці виробництва ПрАТ "Костопільський завод скловиробів". Посадова особа не на-
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дала згоди на розкриття паспортних даних.
12. Члена Правління Лапюк Р. А. Посадова особа акціями емітента особисто не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Посадову особу призначено строком на 3 роки з 28.03.2018р. Посадова особа протягом останніх п'яти років обіймала посаду головний економіст-фінансовий контролер ПрАТ "Костопільський завод скловиробів". По-

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СВІТЛОВОДСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС"

(код ЄДРПОУ 13758201, місцезнаходження: 27531, Кіровоградська
обл., Світловодський р-н, с. Золотарівка, вул. 40 річчя Перемоги,8) повідомляє, що річні (чергові) загальні збори акціонерів відбудуться 30 квітня 2018 року о 10.30 год. За адресою: 27531, Кіровоградська обл., Світловодський р-н, с. Золотарівка, вул. 40 річчя Перемоги,8 у кабінеті
№1 (кабінет директора). Реєстрація акціонерів (їх представників), що
прибули на збори відбудеться з 09.00 до 10.15 год. За місцем проведення зборів. Для участі у зборах та реєстрації акціонерам необхідно мати
паспорт, або інший офіційний документ, що посвідчує особу, для представників акціонерів - довіреність на право участі у загальних зборах акціонерів, оформлена згідно з чинним законодавством України та документ, що
посвідчує особу. 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. Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, що стосуються питань включених до порядку денного та надати свої пропозиції щодо
питань порядку денного в робочі дні з 08.00 до 16.00 за адресою: Кіровоградська обл., Світловодський р-н, с. Золотарівка, вул. 40 річчя Перемоги,8., кабінет Директора. Відповідальна особа за порядок ознайомлення
акціонерів з документами Директор Кобиляцький В.Я. В день проведення загальних зборів Товариства ознайомитись з документами (матеріалами) можливо у місці проведення загальних зборів. Кожний акціонер має
право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту денного загальних зборів акціонерного 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. Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань включених до проекту порядку
денного зборів надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 3-х робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення зборів. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: svrayteh.at24.com.ua.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24 годину 24.04.2018 року. Згідно переліку акціонерів,
яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 20.03.2018р., загальна кількість акцій товариства 4417648 штук, голосуючих акцій - 911863 штуки.
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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"РІВНЕАВТОШЛЯХБУД"

(код ЄДРПОУ-31435931, місцезнаходження - 33000, Рівненська обл., м.
Рівне, вул. Соборна, 446) повідомляє про доповнення порядку денного
чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться "26" квітня 2018 року о 12.00 год. за адресою: Рівненська обл.ф, м. Рівне, вул. Соборна,
446, (приміщення адмінбудинку, кабінет директора), (повідомлення про
проведення чергових загальних зборів акціонерів опубліковано в бюлетені
"Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 53
від 19.03.2018 року) наступними питаннями:
11. Про звернення до ПАТ "Державний ощадний банк України" з метою
отримання кредиту.
12. Про визначення майна товариства, яке буде виступати забезпеченням за кредитними зобов'язаннями ПРАТ "Рівнеавтошляхбуд" перед ПАТ
"Державний ощадний банк України".
13. Про надання згоди на укладення Товариством кредитного договору
та договорів, що пов'язані із кредитними забезпеченням за кредитними зобов'язаннями ПРАТ "Рівнеавтошляхбуд" перед ПАТ "Державний ощадний
банк України".
14. Про уповноваження осіб на підписання кредитного договору та договорів, що пов'язані із кредитними забезпеченням за кредитними зо-
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садова особа не надала згоди 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. Голова Правління Кучерук Сергій Анатолійович
звіту Наглядової Ради.5. Звіт Виконавчого органу за 2017 рік. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.6. Розгляд звіту
та висновків Ревізійної комісії за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновків Ревізійної комісії.7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
8.Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства
по результатам 2017 року.9. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.10. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту
Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства "Світловодський райагротехсервіс".11. Затвердження Положень Товариства
"Про Загальні збори акціонерів", "Про Наглядову раду", "Про Виконавчий
Орган" у новій редакції.12. Припинення повноважень членів Наглядової
ради Товариства.13. Обрання членів Наглядової Ради Товариства. 14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової Ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради. 15. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії .16. 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.)
Період
звітний попередній
Найменування показника
2017
2016
Усього активів
61225,7
47525,9
Основні засоби
31650,2
19521,9
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
19536,8
12153,4
Сумарна дебіторська заборгованість
9706,8
9671,1
Грошові кошти та їх еквіваленти
327,6
877
Нерозподілений прибуток
39604,1
39324,2
Власний капітал
42574,1
42294,2
Статутний капітал
297
2970
Довгострокові зобов’язання
8689,9
3000,3
Поточні зобов’язання
9961,7
2231,4
Чистий прибуток (збиток)
10131,7
17038,1
Середньорічна кількість акцій (шт.)
2970
2970
Кількість власних акцій, викуплених протягом
0
0
періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (
30
39
осіб)
Наглядова Рада Товариства

бов'язаннями ПРАТ "Рівнеавтошляхбуд" перед ПАТ "Державний ощадний
банк України".
15. Про звернення до Юхимчука Юрія Миколайовича, Богуцького Валерія Станіславовича, Шоломицького Володимира Юрійовича з проханням
виступити фінансовими поручителями за кредитними зобов'язаннями
ПРАТ "Рівнеавтошляхбуд" перед ПАТ "Державний ощадний банк України".
16. Про звернення до ПАТ "Укрсоцбанк" з метою отримання банківського фінансування та укладення з ПАТ "Укрсоцбанк" та/або ПАТ "АльфаБанк" договору про відкриття кредитної лінії та/або генерального договору
про надання гарантій.
17. Про надання згоди на укладення ПРАТ "Рівнеавтошляхбуд" у забезпечення виконання зобов'язань за Генеральним договором про надання
гарантій, що буде укладений з ПАТ "Укрсоцбанк" та/або ПАТ "Альфа-Банк"
договорів забезпечення (застави ) з визначенням відповідного майна, що
передається в заставу/іпотеку.
18. Про надання згоди на укладення ПРАТ "Рівнеавтошляхбуд" у забезпечення виконання зобов'язань за договором про відкриття кредитної лінії,
що буде укладений з ПАТ "Укрсоцбанк" та/або ПАТ "АЛЬФА-БАНК" договорів забезпечення (застави, іпотеки) з визначенням майна, що передається
в заставу/іпотеку.
Директор Бредихін В.В.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АБС-УКР»

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АБС-УКР»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 24720911
1.4. Місцезнаходження емітента: 04050, м.Київ, вул. Глибочицька, буд.32-В
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 331-71-60
1.6. Електронна поштова адреса емітента: abs-ukr@security-cb.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.absu.com.ua
1.8. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
2. Текст повідомлення
26.03.2018р. рішенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АБС-УКР», подовжено термін дії повноважень Генерального директора Товариства Сарахмана Ореста Івановича (паспорт:
серія КА №477002 виданий Бродівським РВ УМВС України у Львівській
області 17.06.1997р.). Подовження терміну дії повноважень виконано на
підставі рішення Наглядової ради (Протокол засідання б/н від 26.03.2018р.)
та додаткової угоди до Трудового контракту від 29.03.2017р. укладеного з
Сарахманом О.І. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
немає. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Розмір пакета
акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Строк, на який призначено
особу: з 28.03.2018р. по 28.03.2019р. Інші посади, які обіймала посадова
особа протягом останніх п’яти років: директор департаменту комерційного, директор, Генеральний директор.
3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством.
Генеральний директор ________________
Сарахман О.І.
26.03.2018 р.
(дата)

Приватне акціонерне товариство
Аудиторська фірма «Де Візу»

Повідомлення
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні
цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство Аудиторська фірма «Де Візу»
2. Код за ЄДРПОУ: 22917414
3. Місцезнаходження: 01001 Київ, Малопідвальна , 10, оф.11
4. Міжміський код, телефон та факс: 044-279-00-00, 044-279-40-00
5. Електронна поштова адреса: www.devisu.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.devisu.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну
складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст Повідомлення
Кордонець Валентина Дмитрівна призначена на посаду головного
бухгалтера наказом В.о. Генерального директора ПрАТ АФ «Де Візу»
№20-К/П від 27.03.2018 року. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має. Призначена на посаду безстроково, не володіє акціями в статутному капіталі товариства. Згоди на розкриття
паспортних даних фізичною особою не надано. Протягом останніх
п'яти років обіймала такі посади: заступник головного бухгалтера
ТОВ «ЮТЕРМ УКРАЇНА», головний бухгалтер ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД».
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. Генерального директора
Іващенко В.П.
27.03.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента:

товариство «ВЗП-2»

Приватне акцiонерне

2. Код за ЄДРПОУ: 25276677
3. Місцезнаходження: 03680 м. Київ, Смольна, 7
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 258-79-45, (044) 258-79-45
5. Електронна поштова адреса: cashpzp2@gmail.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://vzp.emitents.net.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким
належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства
(крім публічного акціонерного товариства)
ІІ. Текст Повідомлення
Приватне акцiонерне товариство «ВЗП-2» 28.03.2018 року отримало
вiд Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій Украї
ни» перелік акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення
про проведення загальних зборів акціонерів, станом на 20.03.2018 р. Товариству стало відомо, що пакет акцій у юридичної особи - Публічне акціо
нерне товариство «РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ»
(ідентифікаційний код 01882551, місцезнаходження: 93006, Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Менделєєва, 67) змінився розмір пакету акцій,
а саме:
- розмір частки акціонера в загальній кількості акцій до зміни розміру
пакета акцій - 29 449 115 акцій; 99,49 025%;
- розмір частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни розміру
пакета акцій - 29 481 854 акцій; 99,60 086%;
- розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій до зміни розміру пакета акцій - 29 449 115 акцій; 99,88 895%;
- розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій після
зміни розміру пакета акцій - 29 481 854 акцій, 100%.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Виконуючий обов'язки директора Кожем'яка К.П. 29.03.2018

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:
27 березня 2018 року Наглядовою радою ПАТ «Дружкiвське
рудоуправлiння» (протокол №41) 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 особою ПАТ «Дружкiвське рудоуправлiння». Сума коштiв, що є предметом
правочину 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%. 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 достроково.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством.
Генеральний директор 	Є.В. Цимарман
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство «АГРОБУДТЕХЦЕНТР»
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПАТ «АГРОБУДТЕХЦЕНТР»
Публічне акціонерне товариство «АГРОБУДТЕХЦЕНТР» (надалі – Товариство, код ЄДРЮОФОП 01350558, адреса місцезнаходження 01032,
м. Київ, вул. Вокзальна, 1) повідомляє про проведення річних загальних
зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 02 травня 2018 року, початок об 11-00 за адресою: 01032, м.Київ, вул. Вокзальна, 1, кімната 43.
Реєстрація відбудеться з 10-00 по 10-45 за місцем проведення зборів. Дата
складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24.00 год. 24 квітня 2018 року.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):
1. Обрання лічильної комісії зборів. Проект рішення: 1.1. Обрати до
складу Лічильної комісії зборів: Голова Лічильної комісії Кравчук Любов Михайлівна, Члени Лічильної комісії Мокрицький Павло Миколайович, Мазур
Марія Василівна.
2. Про обрання голови та секретаря зборів. Проект рішення:2.1. Обрати
Головою зборів Гаркавенко Олександра Миколайовича, Секретарем зборів
Москаленко Свiтлану Миколаївну.
3. Про визначення порядку та способу бюлетенів для голосування на
цих та на всіх наступних зборах акціонерів Товариства. Проект
рішення:3.1. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на цих та
всіх наступних загальних зборах акціонерів Товариства, якщо інше не буде
встановлено законом, або Статутом Товариства: при реєстрації акціонерів
(уповноважених представників акціонерів) для участі у загальних зборах,
реєстраційна комісія встановлює особу акціонера (представника) та перевіряє повноваження уповноваженого представника акціонера. Після встановлення особи акціонера (представника) і перевірки повноважень уповноваженого представника, такий акціонер (представник) реєструється для
участі у загальних зборах. При реєстрації акціонерам (представникам) видаються бюлетені для голосування (у тому числі бюлетені для кумулятивного голосування) за кожним питанням порядку денного загальних зборів, які
засвідчуються в момент їх видачі. Бюлетені для голосування та бюлетені
для кумулятивного голосування засвідчується шляхом їх підписання представником реєстраційної комісії при видачі зазначених бюлетенів акціонерам (представникам). Бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування повинні містити надпис «Бюлетень засвідчується.
Представник реєстраційної комісії» та місце для зазначення прізвища, ім’я
та по-батькові (скорочено) представника реєстраційної комісії та його особистого підпису. У випадку якщо бюлетень для голосування та бюлетень
для кумулятивного голосування складається з кількох аркушів, засвідчується кожний аркуш такого бюлетеня.
4. Розгляд та затвердження звіту виконавчого органу (Правління) про
результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту виконавчого органу (Правління). Проект рішення:
4.1. Затвердити звіт Правління Товариства про результати діяльності Товариства в 2017 році. 4.2. Заходів за результатами розгляду звіту Правління
не здійснювати. 4.3. Роботу Правління Товариства в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
5. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за підсумками 2017 року. Затвердження заходів за результатами його розгляду та
прийняття рішення за результатами розгляду звіту. Проект рішення: 5.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.5.2. Заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради не здійснювати. 5.3. Роботу Наглядової ради в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті
та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
6. Розгляд та затвердження річного звіту та балансу Товариства за
2017 рік. Проект рішення: 6.1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства
за 2017рік.
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2017 рік. Затвердження
розміру річних дивідендів. Проект рішення: 7.1. Не здійснювати розподіл
прибутку Товариства за 2017 рік. 7.2. Дивіденди акціонерам не нараховувати та не виплачувати.
8. Про затвердження рішення щодо визначення типу акціонерного товариства як приватне, про затвердження нової назви Товариства та про визначення уповноваженого органу (особи) Товариства, якому (якій) надаються повноваження щодо вчинення дій пов’язаних із зміною типу та назви
Товариства. Проект рішення: 8.1. Прийняти та затвердити рішення про визначення типу Товариства як приватне. 8.2. Затвердити нову назву Товариства: повна – Приватне акціонерне товариство «Агробудтехцентр», скорочена – ПрАТ «Агробудтехцентр».
8.3. Визначити Правління Товариства уповноваженим органом для здійснення необхідних організаційних дій пов’язаних зі зміною типу та назви
Товариства.
9. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом ви-

52

кладення його в новій редакції. Про прийняття, затвердження та підписання
Статуту Товариства у новій редакції. Про визначення уповноваженої особи
для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо його
реєстрації у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій. Проект рішення: 9.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. 9.2. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати зазначену нову редакцію Статуту та здійснити заходи щодо реєстрації Статуту в органах державної реєстрації особисто або шляхом надання доручення третім особам.
10. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства:
«Про Наглядову раду Товариства», «Про виконавчий орган Товариства»,
«Про загальні збори Товариства». Проект рішення: 10.1. Внести зміни та
доповнення до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в
нових редакціях – «Про Наглядову раду Товариства», «Про виконавчий орган Товариства», «Про загальні збори Товариства». 10.2. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати нові редакції внутрішніх положень
Товариства «Про Наглядову раду Товариства», «Про виконавчий орган Товариства», «Про загальні збори Товариства».
11. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства та виконавчого органу Товариства (Правління). Проект рішення:
11.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства: – Голова Наглядової ради – Москаленко Свiтлана Миколаївна; – Член
Наглядової ради – Подмоков Євген Валентинович; – Член Наглядової
ради – Кархова Вiкторiя Олександрівна; – Член Наглядової ради – Нагорний Віктор Сергійович; – Член Наглядової ради – Хохлов Андрій Миколайович; 11.2. Припинити повноваження Голови та членів Правління: – Голова
Правління Кудiнов Денис Євгенович; – Член Правління Гаркавенко Олександр Миколайович; – Член Правління Судак Віктор Іванович;
12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення:
12.1. Обрати до складу Наглядової ради: – Москаленко Свiтлана Миколаївна; – Нагорний Віктор Сергійович; – Подмоков Євген Валентинович;
13. Про обрання Голови та членів Правління Товариства. Проект рішення: 13.1. Обрати Правління Товариства у складі: Голова Правління – Кудiнов
Денис Євгенович; Заступник Голови Правління – Гаркавенко Олександр
Миколайович;
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатиметься
з членами Наглядової ради та Правління Товариства, встановлення розміру
їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членами Наглядової ради та Правління Товариства. Проект рішення:
14.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатиметься з
членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.
Уповноважити Голову правління Кудiнова Дениса Євгеновича на підписання
цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
14.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатиметься з членами Правління Товариства. Встановити, що члени Правління Товариства отримують щомісячний посадовий оклад в розмірі: Голова Правління – три мінімальних заробітних плат; Заступник Голови Правління – дві
мінімальних заробітних плат. Встановити що Наглядова рада Товариства, в
залежності від результатів діяльності Товариства може встановлювати виплати премій (разові, щомісячні, щоквартальні або інше) в сумі що не перевищують 20% від розміру посадового окладу за календарний рік. Уповноважити Москаленко Свiтлану Миколаївну на підписання цивільно-правових
договорів з членами Правління Товариства.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
(ТИС.ГРН.)
Найменування показника
період
2017 р. 2016 р.
Усього активів
3339
3380
Основні засоби (за залишковою вартістю)
0
0
Запаси
0
0
Сумарна дебіторська заборгованість
179
166
Грошові кошти та їх еквіваленти
142
103
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
( 811 )
( 765 )
Власний капітал
3254
3300
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
113
113
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
0
0
Поточні зобов’язання і забезпечення
85
80
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)
( 40 )
( 1645 )
Середньорічна кількість акцій (шт.)
450271 450271
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)
( 0,09 )
( 3,65 )
Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону
України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі
права можуть використовуватися: - ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання
повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів); - ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо
порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68

№62, 30 березня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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 денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів); - отримати повідомлення про
зміни у порядку денному зборів (повідомлення направляється Товариством
акціонерам не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів); - оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту
порядку денного.
Кожний акціонер має право отримувати інформацію і документи необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Від дати надіслання
повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Порядок
ознайомлення з матеріалами та документами щодо питань порядку денного
зборів: з матеріалами та проектами документів можна ознайомитись в день та
за місцем проведення зборів, а також в період з дати надіслання повідомлень
про проведення зборів по 01.05.2018 р. у робочі дні в час з 10-00 по 17-00 за
адресою 01032, м.Київ, вул. Вокзальна, 1, кімната 38 звернувшись із заявою
складеною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами – Голова Правління Кудiнов Денис Євгенович. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://01350558.smida.
gov.ua/. Телефон для довідок (044) 287-42-90, 287-67-07.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до
проекту порядку денного зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів
до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісно-

го складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до
дати проведення зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного зборів подається на ім’я Товариства за
адресою за адресою: 01032, м.Київ, вул. Вокзальна, 1, кімната 38, в письмовій
формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить,
кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання
та/або проекту рішення. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту
порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.
Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціо
нера або уповноваженого представника; довіреність на право участі в зборах для уповноважених представників акціонерів, оформлену відповідно до
чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого)
рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах
представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо
голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування,
представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на
свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має
право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на зборах.
Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах
не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав
довіреність, замість свого представника.
Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання
переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних
зборів: за станом на 27.03.2018 р. загальна кількість простих акцій становить 450 271 штук, кількість голосуючих акцій становить 169 868 штук.

Косівське приватне акціонерне товариство «Скіф-Авто»
Косівське приватне акціонерне товариство «Скіф-Авто» (код за
ЄДРПОУ 01207275; місцезнаходження: 78600 Івано-Франківська область, м.Косів, вул.Грушевського,5) повідомляє, що річні загальні збори
акціонерів АТ «Скіф-Авто» відбудуться 30 квітня 2018 року в актовій
залі (3-й поверх) адміністративного будинку Товариства за адресою:
вул.Грушевського,5, м.Косів, Івано-Франківської обл., 78600. Початок зборів о 10-00 годині. Реєстрація учасників зборів з 9-00 год.
до 10-00 год. в день та за місцем проведення зборів. Дата складення
переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах
акціонерів, станом на 24-00 год. 24.04.2018р. Адреса веб-сайту, на якому
розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів: skifavto.prat.in.ua.
Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів та в день проведення Зборів Товариство надає акціонерам
можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в кабінеті Голови Наглядової Ради за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 13-00 до 16-00 години. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами: Волощук
Володимир Йосипович. Контактний телефон: (03478) 21037. Не пізніше,
ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, кожен акціонер може запропонувати включення нових питань до проекту порядку денного з відповідними проектами рішень з цих питань. Про подання пропозицій та інших прав,
наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення Зборів у строк до дати проведення Зборів, акціонери можуть ознайомитись в
ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Для реєстрації та
участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвід-

чує особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково мати документи (довіреність, тощо), які підтверджують їх повноваження, оформлені і
засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства України. Участь
в Зборах за довіреністю приймає той представник акціонера, довіреність
якого видана пізніше. Представник 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 представника.
Проект порядку денного: 1.Обрання лічильної комісії. 2.Обрання голови та секретаря зборів та затвердження регламенту зборів. 3.Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. 4.Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
5. Розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізора за 2017 рік. 6.Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2017 рік та порядок
розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи в 2017 році.
7.Обрання Голови Правління Товариства.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
(тис. грн.) (2017р./2016р.): Усього активів:294/446; основні засоби:252/260;
довгострокові фінансові інвестиції:0/0; запаси:20/29; сумарна дебіторська заборгованість:21/141; грошові кошти та їх еквіваленти: 1/16; нерозподілений прибуток (непокритий збиток):--1274/-906; власний капітал:823/-512; статутний капітал: 93/93; довгострокові зобов'язання:0/0;
поточні зобов'язання:1117/958; чистий прибуток (збиток):-311/-195; середньорічна кількість акцій (шт.):72000/72000; кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.):0/0; чисельність працівників на кінець
періоду: 40/40.

Буське
приватне акцiонерне товариство
«Агросервiс»

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення
цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних
акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів для опублікування в офіційному друкованому виданні)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
I.Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за Буське приватне акцiонерне
ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський товариство «Агросервiс»
код та телефон емітента
05489804, 80500, Львів. обл.,
м. Буськ,вул. Технiчна,3,
0326421652
2. Дата розкриття повного тексту річної 28.03.2018 року
інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на http://buskagroservice. informs.
якій розміщено регулярну річну
net.ua
інформацію

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

Приватне
акцiонерне
товариство «Ратнiвське
ремонтно-транспортне
пiдприємство», 03569309, Во-

линська, Ратнiвський, 44100, смт. Ратно,
вул. Серпнева, 14, 03366 2-11-07,
2. Дата розкриття повного тексту 28.03.2018
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Ін- 03569309.infosite.com.ua
тернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СМАРТ-ХОЛДИНГ»,

місцезнаходження: Україна, 04070, м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А,
ідентифікаційний код 34716646 (надалі – Товариство), повідомляє про
проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори), які відбудуться 30 квітня 2018 року за адресою:
м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А, к. 308.
Початок Зборів о 15:00 годині.
Реєстрація акціонерів для участі у Зборах проводиться за місцем проведення Зборів з 14:00 до 14:45 у день проведення Зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 24.04.2018р. станом на 24:00 годину.
Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким
надсилається повідомлення про проведення Зборів – 100 469 000 штук
простих іменних акцій.
Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку
осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів –
100 469 000 штук простих іменних акцій.
Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря Зборів, прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів.
3. Звіт Дирекції за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту Дирекції щодо оцінки діяльності протягом звітного періоду.
4. Розгляд висновку незалежного аудитора щодо фінансової звітності за
2017 рік. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
5. Визначення порядку покриття збитків Товариства.
6. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочинів (в т.ч. значних) та надання повноважень по прийняттю рішень про
вчинення Товариством правочинів.
7. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій
редакції. Визначення уповноважених осіб для підписання та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства
(тис. грн.)
Найменування показника
період
2017р
2016р
Усього активів
118 227
31 718
Основні засоби (за залишковою вартістю)
1 917
2 284
Запаси
5 361
457
Сумарна дебіторська заборгованість
105 654
26 374
Грошові кошти та їх еквіваленти
1 890
354
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-270 732
-196 541
Власний капітал
-170 088
-95 897
Зареєстрований статутний капітал
100 469
100 469
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення
279 323
121 682
Чистий фінансовий результат: прибуток
-74 191
-28 505
(збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
100 469 000 100 469 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
-0,74
-0,28
(грн.)

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування на Зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства
України.
Після отримання повідомлення про проведення Зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного Зборів, особисто або через уповноваженого представника до дати проведення Зборів за місцезнаходженням Товариства:
04070, м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А, к. 409 (особа, відповідальна за порядок
ознайомлення акціонерів з документами - Директор по корпоративним правам та управлінню Натрус А.А.), з понеділка по п’ятницю з 10:00 до
16:00 год., за винятком неробочих та святкових днів, а також у день проведення Зборів – за місцем їх проведення. Акціонери (їх представники) при
собі повинні мати документ, що посвідчує особу та документ, що підтверджує право власності акціонера на акції Товариства, а представники акціонерів, крім зазначених документів, також повинні мати належним чином
оформлену довіреність від акціонера.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до
складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів
до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів. Зміни до проекту порядку денного Зборів вносяться лише шляхом включення нових
питань та проектів рішень із запропонованих питань. Пропозиції щодо
включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції до проекту порядку денного Зборів подаються в письмовій формі із зазначенням прізвища (най
менування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу
належних йому акцій, змісту пропозиції допитання та/або проекту рішення. Пропозиції до проекту порядку денного Зборів можуть надсилати на
адресу Товариства: 04070, м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А, ПрАТ «СМАРТХОЛДИНГ».
Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Зборах
може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.
Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною
особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які
вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватись депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та
голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або
особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність
може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку
денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно голосувати. Під час голосування на Зборах представник повинен
голосувати саме так, як передбачено завданням на голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі
питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
http://34716646.smida.gov.ua/
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: +380 44 590-30-14.

Приватне акцiонерне товариство «Сумська автобаза №1»

Повідомлення
про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство «Сумська автобаза №1»
2. Код за ЄДРПОУ
05290570
3. Місцезнаходження
40030, м. Суми, вулиця Воєводiна,
16
4. Міжміський код, телефон та факс
(0542) 700-976 700-976
5. Електронна поштова адреса
avtobaza1@koopaudit.sumy.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, http://05290570.infosite.com.ua
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
У відповідності до рішення наглядової ради Приватного акціонерного
товариства «Сумська автобаза №1» (надалі – Товариство) (протокол №2
вiд 29.03.2018 року) відбулись зміни в складі посадових осіб Товариства, а
саме:
- припинено повноваження виконуючого обов’язки директора Товари-
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ства - Наталiч Родiона Валерiйовича (паспорт серiя МВ 581866, виданий
Ковпакiвським РВ у м. Суми УДМС України в Сумськiй областi
23.06.2015 року), в зв’язку з закінченням строку повноважень
29.03.2018 року. Перебував на посадi з 29.03.2017 року. Акцiями Товариства посадова особа не володiє. Посадова особа непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має;
- набуто повноважень виконуючого обов’язки директора Товариства Наталiч Родiоном Валерiйовичем (паспорт серiя МВ 581866, виданий
Ковпакiвським РВ у м. Суми УДМС України в Сумськiй областi
23.06.2015 року), з 29.03.2018 року, в зв’язку з необхідністю обрання керівника Товариства. Призначено на безстроковiй основi. Попереднi посади:
виконуючий обов’язки директора Товариства, директор ТОВ «Сумагро
хiмзахист». Акцiями Товариства посадова особа не володiє. Посадова особа 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
Наталiч Родiон Валерiйович
Виконуючий обов’язки
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
директора
М.П.
29.03.2018
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення
про проведення чергових загальних зборів акціонерів

ПрАТ «Бахмутський завод «Буддеталь»

Шановні акціонери! ПрАТ «Бахмутський завод «Буддеталь» (код за
ЕГРПОУ 05465519, адреса: 84500, Донецька обл., м. Бахмут , вул.. Трудова, 20) Повідомляє, що річні 30 квітня 2017 року відбудуться загальні
збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Бахмутський завод
«Буддеталь». Початок зборів об 8.30 за адресою: Донецька обл.,
м. Бахмут, вул. Трудова, 20.
Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів
акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання
головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2017 рік та визначення основних напрямків діяльності на
2018 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 роки.
4. Звіт та висновки Ревізора Товариства про фінансово-господ арську
діяльність Товариства за 2017 рік, та затвердження висновків Ревізора за
2017 роки.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління та звіту
Ревізора Товариства.
6. Затвердження річного звіту про результати фінансово-господарської
діяльності та балансу Товариства за 2017 рік та основних напрямків розвит
ку на 2018 рік.
7. Вирішення питань про напрямки використання прибутку (покриття
збитків) Товариства за результатами діяльності у 2017 році.
8. Про зміни в органах Правління Товариства.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися
Товариством протягом 2018 року.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства ( тис.грн.)
Найменування показника
звітний попередній
Усього активів
2180
2447
Основні засоби
1253
1308
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
606
752
Сумарна дебіторська заборгованість
88
66
Грошові кошти та їх еквіваленти
129
197

ПРИВАТНЕ акціонернЕ товариствО
«БIЛОКУРАКИНСЬКИЙ»

(далі – Товариство), код за ЄДРПОУ: 00847363, місцезнаходження: Україна,
92232, село Попiвка Бiлокуракинського району Луганської областi, повідомляє,
що річні Загальні збори акціонерів (далі – ЗЗА) відбудуться 30 квітня 2018р. о
9:00 год. за адресою: Україна, 92232, село Попiвка Бiлокуракинського району Луганської областi у адміністративній будівлі.
Перелік питань проекту порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів Товариства та припинення повноважень членів лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства та уповноваження їх на підписання протоколу Загальних зборів.
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 - 2017
роки та його затвердження.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради
про результати роботи за 2017 рік та його затвердження.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора про результати роботи за 2017 рік та його затвердження.
7. Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством.
8. Затвердження річного балансу та звіту за 2017 рік.
9. Списання основних засобів.
Реєстрація учасників зборів проводитиметься з 8.00 до 9.00 год. 30 квітня
2018 року за місцем проведення зборів. Для реєстрації та участі у Загальних
зборах акціонерам (ЗЗА) необхідно надати паспорт, а представникам – паспорт і довіреність на право участі в зборах, оформлену відповідно до вимог
чинного законодавства. Дата складання переліку акціонерів, які мають право
на участь у загальних зборах, на 24 годину 24 квітня 2018 р.. З документами,
що стосуються питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитись до
дати проведення зборів за адресою: Україна, 92232, село Попiвка
Бiлокуракинського району Луганської областi у адміністративній будівлі, з
9-00 до 16-00 в робочі дні, в день проведення загальних зборів за тією ж
адресою. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення з документами директор Свинаренко Олександр Григорович, тел. +380999775370. Адреса
власного веб-сайту, на якому розміщена інформація згідно з вимогами статті 35

Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

-156
1638
317
20
522
-156
1269420
-

43
1794
317
30
623
43
1269420
-

-

-

5
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Примітка: Показники за 2017 рік будуть уточнені на загальних зборах
акціонерів.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах
буде відбуватися за місцем проведення загальних зборів 30 квітня
2018 року з 800 до 825 за адресою: Донецька обл., м. Бахмут, вул. Трудова, 20, кабінет голови правління. При собі мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та ідентифікаційний код. Уповноваженим представникам необхідно мати паспорт або документ який засвідчує особу;
доручення на право представляти інтереси акціонера або групи акціонерів
(якщо це необхідно), оформлене згідно з чинним законодавством.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах
відбуватиметься 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. 24.04.2018 року.
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається до 20 квітня 2018 року з понеділка по четвер, з 09.00 год. до 13.00 год.
за адресою: Донецька обл., м. Бахмут, вул. Трудова, 20, кабінет головного
бухгалтера. З 30 квітня 2018 року ознайомлення акціонерів з документами,
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається
у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами головний бухгалтер Михайловіна Т.В.
Телефон для довідок: (0627) 44-84-60
З повагою, Правління Товариства
Закону України «Про акціонерні товариства»: http://bilokurakynskyy.pat.ua/ . Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до ЗЗА (надалі-матеріали): акціонер (представник) звертається до відповідальної особи за зазначеними вище відповідною
адресою та у відповідний час; надає паспорт (для представника – паспорт та
довіреність з відповідними правами); відповідальна особа надає матеріали;
після ознайомлення акціонер (представник) повертає матеріали відповідальній особі в повному об’ємі. Факт надання та повернення матеріалів фіксується в «Журналі надання матеріалів щодо загальних зборів акціонерів із
зазначенням часу отримання, повернення матеріалів, відповідних підписів
акціонера (представника).Порядок участі та голосування на ЗЗА за довіреністю: після реєстрації та отримання бюлетенів для голосування представник голосує і фіксує волевиявлення в бюлетені для голосування виключно у
відповідності до наданих йому повноважень, що повинні бути зазначені в
довіреності на право участі в ЗЗА, оформленій відповідно до вимог чинного
законодавства України. Представник за довіреністю має права та обов’язки
щодо участі в ЗЗА відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженого регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного ЗЗА вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерного Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства
за 2016-2017 рр. (тис.грн.)
Найменування показника
Періоди
попередній
звітний
Усього активів
1096
1090,9
Основні засоби
688
688
Запаси
29,7
21
Сумарна дебіторська заборгованість
8
10,9
Грошові кошти та їх еквіваленти
1
1,7
Нерозподілений прибуток (непокритий
-838,3
-1243,9
збиток)
Власний капітал
792,7
387,1
Статутний капітал
1631
1631
Поточні зобов’язання
303,3
703,8
Чистий прибуток (збиток)
-79,2
-405,6
Середньорічна кількість акцій (шт..)
6523276
6523276
Чисельність працівників на кінець періоду
8
8
(осіб)
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№62, 30 березня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство «Люкс»
Шановні акціонери!
Приватне акціонерне товариство «Люкс» (ідентифікаційний номер
32880322) повідомляє про скликання відповідно до вимог Статуту та чинного законодавства України Наглядовою радою річних чергових Загальних
зборів акціонерів Товариства. Відповідно до вимог ст. 35 Закону України
«Про акціонерні товариства» наводимо інформацію щодо проведення річних чергових Загальних зборів акціонерів:
Інформація в повідомленні про проведення Загальних зборів
акціонерів
Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЮКС»
та місцезнаходження Україна, 08700, Київська область, Обухівський
Товариства:
район, село Плюти, вулиця Київська, будинок 102
(далі – Товариство або АТ «ЛЮКС»)
Дата, час та місце
30 квітня 2018 року о 14.00 за адресою: Україна,
проведення Зборів: 08700, Київська область, Обухівський район, село
Плюти, вулиця Київська, будинок 102, кімната 206
(далі – Збори).
Час початку і
30 квітня 2018 року, з 13.00 до 13.45, за місцем
закінчення реєстрації проведення Зборів.
акціонерів для участі Для реєстрації учасникам Зборів необхідно мати
у загальних зборах: при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування
на Зборах, оформлену згідно із чинним законодавством.
Дата складення пере- 24 година за 3 (три) робочих дні до дня проведення
ліку акціонерів, які ма- Зборів, а саме – 24 квітня 2018 року
ють право на участь у
загальних зборах:
Перелік питань
1. Про обрання робочих органів та затвердженразом з проектом
ня регламенту роботи Загальних зборів
рішень щодо кожного акціонерів Товариства; Про порядок та спосіб
з питань, включених засвідчення бюлетенів для голосування.
до порядку денного: Проект рішення:
1.1. Обрати Головою Зборів представника
акціонера Товариства - АТ «СКМ», а Перерву
Юлію Юріївну – секретарем Зборів.
1.2. Покласти виконання функцій лічильної комісії
на реєстраційну комісію.
1.3. Встановити, що бюлетені для голосування
засвідчуються підписом Голови реєстраційної
комісії.
2. Звіт Генерального директора про результати
фінансово – господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за
наслідками його розгляду.
Проект рішення:
Затвердити звіт Генерального директора
Товариства про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за
2017 рік.
4. Затвердження річного звіту Товариства за
2017 рік.
Проект рішення:
Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, в
тому числі фінансову звітність Товариства.
5. Затвердження порядку покриття збитків
Товариства за 2017 рік.
Проект рішення:
Здійснити покриття збитків, отриманих
Товариством у 2017 році, за рахунок прибутків
майбутніх періодів.
6. Затвердження Статуту Товариства в новій
редакції.
Проект рішення:
6.1. Внести зміни до Статуту Товариства та
затвердити його у новій редакції (додається).
6.2. Доручити підписати Статут Товариства та
Протокол загальних зборів акціонерів – Голові та
Секретареві цих Зборів та посвідчити їх підписи
нотаріально.
6.3. Уповноважити на вчинення всіх дій, пов’язаних
з державною реєстрацією змін до Статуту
Товариства, Генерального директора Товариства
Перерву Юлію Юріївну з правом передоручення цих
повноважень третім особам.
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7. Про попереднє надання згоди на вчинення
Товариством значних правочинів.
Проект рішення:
Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які будуть вчинятися
Товариством протягом 1 (одного) року з дати
прийняття цього Рішення, зокрема, але не
обмежуючись, правочинів щодо купівлі-продажу
майна, оренди, отримання та надання фінансової
допомоги, позик, гарантій, поруки, комісії, доручення, отримання та надання послуг, граничною
сукупною вартістю кожного із правочинів від 25 до
50 відсотків вартості активів Товариства за
даними річної фінансової звітності Товариства за
2017 рік. Гранична сукупна вартість кожного
правочину - не більше 50 відсотків вартості
активів Товариства.
8. Про надання згоди на вчинення Товариством
правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
Проект рішення:
Надати згоду на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, а
саме, укладення з акціонером Товариства –
АТ «СКМ», ідентифікаційний код 31227326, та
його афілійованими особами договорів купівліпродажу, оренди нерухомого майна, основних
засобів та іншого майна Товариства, договорів
позики (отримання та надання поворотної
фінансової допомоги), а також договорів надання
послуг, на умовах, передбачених проектами
відповідних правочинів.
Адреса веб-сайту, на www.luks-ua.com
якому розміщена
інформація з
проектом рішень
щодо кожного з
питань, включених
до порядку денного:
Порядок ознайомПід час підготовки до Зборів Товариство надає
лення акціонерів з
акціонерам можливість ознайомитися з документаматеріалами, з якими ми, необхідними для прийняття рішень з питань
вони можуть
порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з
ознайомитися під час матеріалами Зборів до 30 квітня 2018 року у робочі
підготовки до
дні (крім суботи та неділі) з 8.00 год. до 17.00 год.
загальних зборів:
(обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за
місцезнаходженням Товариства. Відповідальна
особа за ознайомлення з матеріалами Зборів – головний бухгалтер Хоба Тетяна Миколаївна.
Телефон для довідок (044) 455 82 12.
30 квітня 2018 року ознайомлення акціонерів з
документами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного, відбувається у місці
проведення Зборів.
Права, надані
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо
акціонерам
питань, включених до проекту порядку денного
відповідно до вимог Зборів разом із проектами рішень з цих питань, а
статей 36 та 38
також щодо нових кандидатів до складу органів
Закону України «Про Товариства.
акціонерні товариПропозиції вносяться у формі, порядку та строки,
ства»
встановлені чинним законодавством.
Кожний акціонер має право до дати Зборів подати
письмовий запит до Товариства та отримати на
нього письмову відповідь щодо питань, включених
до проекту порядку денного Зборів та порядку
денного Зборів.
Порядок участі та
Кожний акціонер має право видати довіреність на
голосування на
право участі та голосування на Зборах одному чи
загальних зборах за декільком своїм представникам. Порядок оформдовіреністю
лення довіреностей визначений чинним законодавством. Представник акціонера голосує на загальних
зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо
голосування, виданим акціонером.
Загальна кількість
7 400 410 штук акцій
зареєстрованих акцій
Товариства
Загальна кількість
7 400 410 штук акцій
голосуючих акцій
Товариства
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
період
звітний попередній
2017
2016
Усього активів
61 928
732 834
Основні засоби
218
437 580
Довгострокові фінансові інвестиції
110
12 590
Запаси
1 075
23 916
Сумарна дебіторська заборгованість
58 792
183 688
Грошові кошти та їх еквіваленти
1 702
54
Нерозподілений прибуток
-2 763 647 -2 261 951
Власний капітал
-2 018 669 -1 405 271
Статутний капітал
740 041
740 041

Довгострокові зобов’язання
1 800 032 1 743 828
Поточні зобов’язання
280 565
394 277
Чистий прибуток (збиток)
-501 525
-362 345
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
51
364
*
дані можуть бути змінені за результатами аудиторських перевірок
Підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідомленні.
Генеральний директор АТ «Люкс»
Перерва Ю.Ю.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ»

(далі – Товариство)
(ідентифікаційний код 00191885; місцезнаходження: Північне шосе/вул.
Теплична, буд.22 «Б»/1 м.Запоріжжя, Запорізька обл., Україна, 69106)
повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів (надалі – Загальні збори).
Дата та час проведення Загальних зборів: «30» квітня 2018 року о
12:00 годині.
Місце проведення Загальних зборів: 69106, місто Запоріжжя, Північне
шосе/вул. Теплична, буд.22«Б»/1,у приміщенні конференц-залу інженерного корпусу №2 на території Товариства (вхід до актового залу з
боку вулиці Тепличної).
Час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах:
«30» квітня 2018 року об 10:00 годині.
Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах:
«30» квітня 2018 року об 11:30 годині.
Місце реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 69106, місто
Запоріжжя, Північне шосе/вул. Теплична, буд.22«Б»/1,у приміщенні
конференц-залу інженерного корпусу №2 на території Товариства (вхід до
актового залу з боку вулиці Тепличної.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - «24» квітня 2018 року станом на 24-00 годину.

Перелік питань,
включених до проекту порядку денного Загальних зборів:
1) Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2) Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік.
4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради
Товариства за 2017 рік.
5) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.
6) Визначення порядку розподілу прибутків за результатами діяльності Товариства у 2017 році.
7) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
8) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому
числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
9) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо закупівлі Товариством сировини та реалізації вогнетривкої продукції, які
можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
10) Про схвалення правочинів, які вчинялися Товариством у 2016-2017
роках.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів: www.zaporozhogneupor.com
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
Період
Звітний Попередній
2017 р.
2016 р.
Усього активів
994784
639449
Основні засоби (за залишковою вартістю)
224673
192258
Запаси
351655
262322
Сумарна дебіторська заборгованість
355777
151607
Гроші та їх еквіваленти
7242
3011
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
105042
84320
Власний капітал
180861
160139
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
75925
75925

Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн)

1
681076
63884
5840400
10,9383

1
338054
37348
5840400
6,3948

Станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна кількість акцій Товариства становить 5 840 400 штук, із них – 5 621 187 штук голосуючих
акцій.
Для участі у загальних зборах акціонеру Товариства необхідно надати
Реєстраційній комісії паспорт, а представнику акціонера – паспорт та довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену
відповідно до вимог чинного законодавства України.
Від дати надіслання цього повідомлення до дня, що передує дню проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами,
необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів, особисто або через уповноваженого представника до дати
проведення Загальних зборів за місцезнаходженням Товариства за адресою: 69106, місто Запоріжжя, Північне шосе/вул. Теплична, буд.22«Б»/1, з
понеділка по п'ятницю - з 10-00 до 16-00 годин, за винятком неробочих та
святкових днів, а також у день проведення Загальних зборів - за місцем їх
проведення. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати документ,
що посвідчує особу, належно оформлену довіреність (для представників)
та документ, що підтверджує право власності на прості іменні акції Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення
акціонерів з документами – начальник юридичного відділу Короба Юрій
Анатолійович.
До початку Загальних зборів акціонери мають право на отримання від
Товариства письмових відповідей на свої письмові запитання щодо питань,
включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариством
може бути надана одна загальна відповідь на всі запитання однакового
змісту.
Кожен акціонер має право не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення
загальних зборів внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також не пізніше ніж за сім днів до дати
проведення загальних зборів щодо нових кандидатів до складу органів Товариства.
У випадку призначення акціонером свого представника на участь та голосування на Загальних зборах, такий представник діє на підставі виданої
йому довіреності від акціонера. Довіреність на право участі та голосування
на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом
або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також
може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її
установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на
загальних зборах 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. 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.
Телефони для довідок Товариства: (061) 212-40-59, 239-45-30, 239-42-09.
Телефони для довідок депозитарної установи: ПрАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ –АГ»: (061)213-26-42.
В.о. генерального директора
ПрАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ»
О.В.Стьопкін
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство «Новоград-Волинський хлiбозавод»
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 «НовоградВолинський хлiбозавод»
2. Код за ЄДРПОУ
00377785
3. Місцезнаходження
11700, м. НовоградВолинський, вул. Героїв
Майдану, 10
4. Міжміський код, телефон та факс
0414135583 0414135605
5. Електронна поштова адреса
nv-hlib@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка www.nvhlib.com.ua
додатково використовується емітентом
для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, Протокол № 22 вiд
26.03.2018, у зв’язку iз закiнченням строку перебування на посадi припинено повноваження голови наглядової ради Мiзернюк Ольги Володимирiвни
(паспорт ВН 490188, виданий 22.05.2010 р. Новоград-Волинським МРВ
УМВС). Розмiр пакета акцiй - 0,129%. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi з 27.03.2017 р. по
26.03.2018 р.
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, Протокол № 22 вiд
26.03.2018, у зв’язку iз закiнченням строку перебування на посадi припинено повноваження члена наглядової ради Бучинської Надiї Володимирiвни
(паспорт ВМ 855370, виданий 29.02.2000 р. Новоград-Волинським МРВ
УМВС). Розмiр пакета акцiй - 0,048%. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi з 27.03.2017 р. по
26.03.2018 р.
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, Протокол № 22 вiд
26.03.2018, у зв’язку iз закiнченням строку перебування на посадi припинено повноваження члена наглядової ради Захарова Богдана Анатолiйовича
(паспорт ВМ 237166, виданий 27.09.1996 р. Новоград-Волинським МРВ
УМВС). Посадова особа не володiє часткою статутного капiталу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на
посадi з 27.03.2017 р. по 26.03.2018 р.
Був представником акцiонера Васильчук Наталiї Анатолiївни, розмiр пакету акцiй якої становить - 0,288%.
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, Протокол № 22 вiд
26.03.2018, у зв’язку iз закiнченням строку перебування на посадi припинено повноваження члена наглядової ради Портянка Андрiя Сергiйовича
(паспорт ТТ 260375, виданий 21.01.2015 р. Голосiївським РВ ГУДМС Украї
ни, м. Київ). Розмiр пакета акцiй - 6,852%. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi з 27.03.2017 р.
по 26.03.2018 р.
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, Протокол № 22 вiд
26.03.2018, у зв’язку iз закiнченням строку перебування на посадi припинено повноваження члена наглядової ради Парий Людмили Миколаївни (паспорт ВМ 915555, виданий 14.12.2000 р. Новоград-Волинським МРВ УМВС).
Розмiр пакета акцiй - 0,161%. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Перебувала на посадi з 27.03.2017 р. по
26.03.2018 р.
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, Протокол № 22 вiд
26.03.2018, у зв’язку iз закiнченням строку перебування на посадi припинено повноваження члена наглядової ради Сербiн Вiри Олексiївни (паспорт
ВМ 263900, виданий 27.12.1996 р. Новоград-Волинським МРВ УМВС).
Розмiр пакета акцiй - 2,002%. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Перебувала на посадi з 27.03.2017 р. по
26.03.2018 р.
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, Протокол № 22 вiд
26.03.2018, у зв’язку iз закiнченням строку перебування на посадi припинено повноваження члена наглядової ради Смажука Володимира Кузьмовича (паспорт ВМ 373511, виданий 26.06.1997 р. Новоград-Волинським МРВ
УМВС). Розмiр пакета акцiй - 1,286%. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини немає. Перебував на посадi з 27.03.2017 р. по
26.03.2018 р.
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, Протокол № 22 вiд
26.03.2018, обрано на посаду члена наглядової ради Мiзернюк Ольгу
Володимирiвну (паспорт ВН 490188, виданий 22.05.2010 р. НовоградВолинським МРВ УМВС). Розмiр пакета акцiй - 0,129%. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадову особу обрано
на строк 3 роки. За попереднi 5 рокiв не займала посад, пенсiонер. Є
акцiонером Товариства.
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Згiдно рiшення Наглядової ради, Протокол № 1 вiд 26.03.2018, на посаду голови наглядової ради обрано Мiзернюк Ольгу Володимирiвну (паспорт ВН 490188, виданий 22.05.2010 р. Новоград-Волинським МРВ УМВС).
Розмiр пакета акцiй - 0,129%. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Посадову особу обрано на строк 3 роки. За
попереднi 5 рокiв не займала посад, пенсiонер. Є акцiонером Товариства.
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, Протокол № 22 вiд
26.03.2018, обрано на посаду члена наглядової ради Бучинську Надiю
Володимирiвну (паспорт ВМ 855370, виданий 28.02.2000 р. НовоградВолинським МРВ УМВС). Розмiр пакета акцiй - 0,048%. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадову особу обрано
на строк 3 роки. За попереднi 5 рокiв займала посаду iнженера-технолога.
Є акцiонером Товариства.
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, Протокол № 22 вiд
26.03.2018, обрано на посаду члена наглядової ради Захарова Богдана
Анатолiйовича (паспорт ВМ 237166, виданий 27.09.1996 р. НовоградВолинським МРВ УМВС). Посадова особа не володiє часткою статутного
капiталу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадову особу обрано на строк 3 роки. За попереднi 5 рокiв займав посаду адмiнiстратора системи. Є представником акцiонера Мосiйчука Володимира Васильовича, розмiр пакета акцiй якого - 1,287 %.
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, Протокол № 22 вiд
26.03.2018, обрано на посаду члена наглядової ради Сербiн Вiру Олексiївну
(паспорт ВМ 262900, виданий 27.12.1996 р. Новоград-Волинським МРВ
УМВС). Розмiр пакета акцiй - 2,002%. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини немає. Посадову особу обрано на строк 3 роки. За
попереднi 5 рокiв займала посаду начальника виробництва. Є акцiонером
Товариства.
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, Протокол № 22 вiд
26.03.2018, обрано на посаду члена наглядової ради Смажука Володимира Кузьмовича (паспорт ВМ 373511, виданий 26.06.1997 р. НовоградВолинським МРВ УМВС). Розмiр пакета акцiй - 1,286%. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадову особу обрано
на строк 3 роки. За попереднi 5 рокiв займав посаду головного бухгалтера.
Є акцiонером Товариства.
Згiдно рiшення Наглядової ради, Протокол № 1 вiд 26.03.2018, у зв’язку
зi змiною типу акцiонерного товариства та прийняття Статуту у новiй
редакцiї на посаду генерального директора обрано на новий термiн Портянка Сергiя Федоровича (паспорт ВМ 323474, виданий 22.03.1997 р.
Новоград-Волинським МРВ УМВС). Розмiр пакета акцiй - 57,461%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадову особу обрано на строк 5 рiк. За попереднi 5 рокiв займав посаду генерального
директора. Є акцiонером Товариства.
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, Протокол № 22 вiд
26.03.2018, у зв’язку зi змiною типу акцiонерного товариства та прийняттям
Статуту у новiй редакцiї припинено повноваження голови ревiзiйної комiсiї
Щелупанової Свiтлани Володимирiвни (паспорт ВМ 387921, виданий
22.05.2007 р. Новоград-Волинським МРВ УМВС).Розмiр пакета акцiй 0,1046%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Перебувала на посадi з 16.03.2016 р. по 26.03.2018 р.
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, Протокол № 22 вiд
26.03.2018, у зв’язку зi змiною типу акцiонерного товариства та прийняттям
Статуту у новiй редакцiї припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї
Гордiйчука Володимира Дмитровича (паспорт ВМ 520602, виданий
31.03.1998 р. Новоград-Волинським МРВ УМВС).Розмiр пакета акцiй 0,0161%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Перебував на посадi з 16.03.2016 р. по 26.03.2018 р.
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, Протокол № 22 вiд
26.03.2018, у зв’язку зi змiною типу акцiонерного товариства та прийняттям
Статуту у новiй редакцiї припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї
Корнiйчук Валентини Арсенiвни (паспорт ВМ 323475, виданий 22.03.1997 р.
Новоград-Волинським МРВ УМВС).Часткою статутного капiталу не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi з 16.03.2016 р. по 26.03.2018 р.
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, Протокол № 22 вiд
26.03.2018, у зв’язку зi змiною типу акцiонерного товариства та прийняттям
Статуту у новiй редакцiї припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї
Музичука Володимира Михайловича (паспорт ВМ 675581, виданий
17.05.1999 р. Ємiльчинським РВ УМВС). Часткою статутного капiталу не
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Перебував на посадi з 16.03.2016 р. по 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
Портянко Сергiй Федорович
Генеральний директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
27.03.2018
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ»

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ»
код ЄДРПОУ 33270581
місцезнаходження: 93403, Україна, Луганська область,
м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 5
(надалі також ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ»).
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ
ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ» повідомляє про проведення
30 квітня 2018 року о 10 год. 30 хв. за місцевим часом за адресою: Україна, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 2, поверх 22,
конференц-зала № 1 річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ
ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ».
Проект порядку денного
(перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Про передачу повноважень лічильної комісії річних Загальних
зборів акціонерів ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ»
Товариству з обмеженою відповідальністю «УПР-ФІНАНС», що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи, схвалення договору з ним.
2. Звіт Правління ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ
АЗОТ» про результати роботи в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
3. Звіт Наглядової ради ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ
АЗОТ» за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
Наглядової ради.
4. Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ
АЗОТ» за 2017 рік. Висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ
ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» за 2017 рік.
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи
ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» у 2017 році.
7. Визначення основних напрямів діяльності на 2018 рік.
8. Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії
ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ».
9. Обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ
ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ».
Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених
до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ», а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про
акціонерні товариства», розміщена на власному веб-сайті Товариства за адресою: http://www.azot.lg.ua .
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у
річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ
ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ» - 24 година 24 квітня 2018 року.
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах здійснюватиметься 30 квітня 2018 року за місцем їх
проведення з 10 год. 00 хв. до 10 год. 15 хв. за місцевим часом.
Для реєстрації на участь у річних Загальних зборах акціонер
зобов'язаний мати при собі паспорт – для акціонерів – фізичних осіб/
документи, що підтверджують призначення на посаду та наявність
необхідних повноважень (протокол, рішення, контракт), та паспорт –
для керівника виконавчого органу акціонера – юридичної особи, а
представник акціонера - паспорт та документи, які посвідчують пов
новаження представника акціонера фізичної особи чи акціонера –
юридичної особи, оформлені згідно з чинним законодавством.
Акціонер має право призначити свого представника для участі та
голосування на річних Загальних зборах акціонерів, який здійснюватиме свої повноваження на підставі довіреності, виданої акціонером.
Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних
зборах акціонерів, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а
також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою,
уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах акціонерів може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і
за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так,
як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не
містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання
щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
Акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України
«Про акціонерні товариства» надані права, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних
зборів.
Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного
річних Загальних зборів акціонерів приймаються
ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ» за адресою:
93403, Україна, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 5 у письмовій формі, оформлені згідно чинного законодавства,
Статуту ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ» та Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ
ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ» стосовно питань 1-8 - не пізніше ніж за 20 днів
до дати їх проведення, стосовно питання 9 - не пізніше як за 7 днів до
дати їх проведення.
Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних
зборів акціонерів до дати їх проведення акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень
з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, в робочі
дні (з понеділка по п’ятницю з 10 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв., обідня
перерва з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв.) за місцезнаходженням
ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ» – 93403, Україна, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 5, 3 поверх, кабінет №309; особа, відповідальна за порядок ознайомлення
акціонерів з документами – Корпоративний секретар ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ» – Толокольніков С.В., а також
30 квітня 2018 року за місцем проведення зборів.
Довідки можна отримати за тел. (0645) 71-33-93.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ» (тис. грн.):
Найменування показника
період
звітний
попередній
Усього активів
9 649 568
8 771 254*
Основні засоби (за залишковою
920 337
926 650
вартістю)
Запаси
1 045 552
1 108 328*
Сумарна дебіторська
7 249 263
6 360 131*
заборгованість
Гроші та їх еквіваленти
15 465
1 084
Нерозподілений прибуток
-31 961 452
-30 266 992*
(непокритий збиток)
Власний капітал
-30 869 305
-29 174 401*
Зареєстрований (пайовий/
1 056 700
1 056 700
статутний) капітал
Довгострокові зобов’язання і
31 885 594
30 950 253
забезпечення
Поточні зобов’язання і
8 633 279
6 995 402*
забезпечення
Чистий фінансовий результат:
-1 694 460
-6 047 233
прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 056 700 000 1 056 700 000
Чистий прибуток (збиток) на одну
-1,60354
-5,72275
просту акцію (грн.)
*зміни в графі «попередній період» пов’язані з відображенням в
звітному періоді подій минулих років, в зв’язку з чим згідно національних стандартів бухгалтерського обліку (П(С)БО № 6 «виправлення помилок і зміни в фінансових звітах») коригується сальдо на
початок звітного року.
Наглядова рада ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ
АЗОТ»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОТЕЛЕКОМ» (далі – «Товариство») ідентифікаНаглядова рада

ційний код за ЄДРПОУ 24422088, місцезнаходження: 49059, Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул.,Будівельників, 34 повідомляє про проведення
річних загальних зборів Товариства, які відбудуться 30 квітня 2018 року за
адресою: м. Дніпро, вул.Будівельників, 34, актова зала. Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників буде здійснюватися 30 квітня
2018 року з 9-00 до 9-45 годин за місцем проведення загальних зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства, буде складено станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 24 годину 24 квітня 2018 року.
Перелік питань, включених до проекту порядку денного: 1. Обрання
лічильної комісії загальних зборів Товариства. 2.Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах Товариства. 3. Затвердження порядку проведення загальних зборів.4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2015-2017 роках.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. 5. Затвердження звіту Правління Товариства за результатами діяльності у 2015-2017 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства. 6.Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за
результатами діяльності у 2015-2017 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства. 7. Затвердження
річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2015-2017 роках.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2017 році. Затвердження розміру річних дивідендів. 9.Визначення
основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік. 10. Прийняття рішення
про припинення діяльності Товариства шляхом ліквідації. 11. Обрання Ліквідаційної комісії Товариства та припинення повноважень виконавчого органу,
членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства. 12. Затвердження
порядку, умов та строків ліквідації Товариства, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http:\\deu.
emitinfo.com.
Кожен з акціонерів має право ознайомитися з документами, необхідними
для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул.Будівельників, 34 - прий
мальня Голови правління, у робочі дні з 09-00 до 16-00 години. В день проведення загальних зборів ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних
зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного, відбувається у місці проведення загальних зборів Товариства. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова правління Товариства ЗВЄРЄВ МИХАЙЛО СЕМЕНОВИЧ. Кожний
акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту
порядку денного загальних зборів товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні
містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БРОВАРСЬКА ДРУКАРНЯ» (місцезнаходження: 07400, Київська обл., м. Брова-

ри, вул. Київська, 154, код ЄДРПОУ 02467191) (далі – Товариство) повідомляє
про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться
30 квітня 2018 року об 11.00 год за адресою: Київська обл. м. Бровари,
вул. Київська, 154, в адмінбудинку, 2-й поверх, кімн. №1. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться з 10:00 год до 10:50 год. у
день та за місцем проведення загальних зборів. Дата складення переліку
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 24 квітня 2018 р.
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 у 2017 р. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2017 р.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
6. Розподіл прибутку та покриття 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 Ревізійної комісії Товариства.
9. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Обрання голови Ревізійної комісії Товариства.
11. Припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.
12. Обрання Голови та членів Правління Товариства.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку
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зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості,
типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або
проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать
кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.
Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом
включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань
або проектів рішень. Для реєстрації та участі у загальних зборах при собі
необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів – довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства, або
інший документ, який підтверджує повноваження представника, та документ,
який посвідчує особу (паспорт). 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 представника, повідомивши про Правління
товариства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах
видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів
та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на
загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою
особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на
право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити
завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно
проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування.
Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування 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. Одна голосуюча акція надає
акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства
(тис. грн.)
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг 640 000,00 702 000,00
Собівартість реалізації товарів, робіт, послуг
147 000,00 229 000,00
Валовий прибуток
493 000,00 473 000,00
Адміністративні витрати
906 000,00 850 000,00
Витрати на збут
30 000,00
33 000,00
Інші доходи
______
2 000,00
Інші витрати
______
2 000,00
Прибуток (-збиток)
-443 000,00 -410 000,00
Наглядова рада Товариства

денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35
Закону України «Про акціонерні товариства»: 02467191.infosite.com.ua.
Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до
дати проведення Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного
зборів, за місцезнаходженням Товариства за адресою: Київська обл.,
м. Бровари, вул. Київська, 154, в адмінбудинку,2-й поверх, кімн. №1 в робочі дні (понеділок – п’ятниця) з 10.00 до 16.00 (перерва з 12.00 до 12.30), а в
день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова
особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Гороховська Т.А., тел. (04594)4-01-40 .
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис.грн.)
Найменування показника
Період
Звітний Попередній
(2017р.)
(2016р.)
Усього активів
428.7
393.0
Основні засоби (за залишковою вартістю)
276.1
276.0
Запаси
38.4
30.2
Сумарна дебіторська заборгованість
105.5
85.6
Гроші та їх еквіваленти
8.2
1.2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
148.3
146.3
Власний капітал
331.9
329.9
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
51.9
51.9
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Поточні зобов’язання і забезпечення
96.8
63.1
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)
2.0
15.9
Середньорічна кількість акцій (шт.)
5190
5190
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)
0.39
3.06
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство «Завод «Нева»
Шановний акціонере!
Приватне акціонерне товариство «Завод «Нева» повідомляє, що 28 квітня 2018 року о 11.00 год. будуть проведені загальні збори акціонерів
ПрАТ «Завод «Нева» за адресою:
29025, м. Хмельницький, вул. Курчатова, 6, офіс №1.
Реєстрація учасників зборів – з 10.00 до 11.00 години за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - на 24 год. 00 хв. 24 квітня 2018 року.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення
їх повноважень.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів,
затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.
4. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів.
5. Звіт правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік.
6. Звіт наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2017
році
7. Звіт зовнішнього аудитора про перевірку річної фінансової звітності
Товариства за 2017 рік.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
10. Про внесення змін до Статуту товариства (шляхом затвердження
його нової редакції) задля приведення його у відповідність нормам Закону
України «Про акціонерні товариства».
11. Про затвердження внутрішніх положень товариства відповідно до
вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
12. Прийняття рішення про попереднє схвалення 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)
Період
звітний попереНайменування показника
дній
Усього активів
5156
4680
Основні засоби (за залишковою вартістю)
2898
3748
Запаси
76
223
Повне найменування
емітента:

Публічне акціонерне
товариство «Веско»

Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
емітента:
Ідентифікаційний код за
00282049
ЄДРПОУ емітента:
Місцезнаходження емітента: 84205, Донецька область, м. Дружківка, вул. Індустріальна, буд.2
Міжміський код, телефон та
(06267) 3-45-42, 3-29-16
факс емітента:
Електронна поштова адреса: grinenkodu@vesco.donetsk.ua
Відомості про прийняття рішення
Вид відомостей:
про надання згоди на вчинення
правочинів, щодо вчинення яких є
заінтересованість
Текст повідомлення:
27 березня 2018 року Наглядовою радою ПАТ «Веско» (протокол №69)
прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення 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 правочину 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 пред-

Сумарна дебіторська заборгованість
Гроші та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Власний капітал
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

950
1225
1836
4822
324
334
607
432140
1,40464

463
246
1229
4367
324
313
50
432140
0,11570

Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів,
подаютьсяу відповідності з законодавством України.
З проектами рішень можна ознайомитись на сайті підприємства –
http://zavodneva.prom.ua
До уваги акціонерів!
З метою збереження прав на цінні папери, ПрАТ «Завод «Нева» звертається до акціонерів, які не уклали договір про обслуговування рахунку у
цінних паперах з депозитарною установою, а також до спадкоємців/правонаступників акціонерів, які не вчинили дій щодо успадкування цінних
паперів,з рекомендацією у найближчий час вчинити всі необхідні дії з виконання вимог Закону України «Про депозитарну систему України».
Для участі у загальних зборах акціонерів акціонерам при собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність на право участі та голосування на загальних зборах (посвідчена реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими
особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку) та документ, що посвідчує особу (паспорт). Відсутність
таких документів є підставою для відмови акціонеру (його представнику) в
реєстрації.
З матеріалами та проектами документів можна ознайомитись в день
проведення зборів в місці їх проведення, а також у робочі дні з 10.00 год. до
16.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: 29025,
м. Хмельницький, вул. Курчатова, 6, звернувшись із письмовою заявою,
складеною відповідно до чинного законодавства України.
Особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами – корпоративний
секретар, помічник керівника Микуляк А.М.Довідки за тел. 0382-55-04-23.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
І.В.Мельничук
Голова правління
______________
(ініціали та прізвище керівника)
ПрАТ «Завод «Нева»
(підпис)
28.03.2018 року
(дата)
метом 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 (частинами), проте остаточний розрахунок має бути зроблений не
пiзнiше 04.07.2018 року; фiнансова допомога може бути повернена Позичальником достроково.
27 березня 2018 року Наглядовою радою ПАТ «Веско» (протокол №69)
прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, предметом якого є надання безвiдсоткової
поворотної фiнансової допомоги Публiчному акцiонерному товариству
«Дружкiвське рудоуправлiння», Донецька обл., м. Дружкiвка, вул. Поленова,
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
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством.
Генеральний директор 	Є.В. Цимарман

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:
(044) 5864394; (044) 4983816; (044) 4983815
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство «Білоцерківська книжкова фабрика»
Приватне акціонерне товариство «Білоцерківська книжкова
фабрика» (код ЄДРПОУ 02466961)
повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 30 квітня 2018 року о 12.00 год. за адресою: Київська обл.,
м. Біла Церква, вул. Л. Курбаса, 4 (актовий зал).
Реєстрація учасників з 11.00 до 11.50 год. відбудеться 30 квітня 2018
року за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Л. Курбаса, 4 (актовий зал).
Перелік акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах,
складений станом на 27.04.2018 р. (24 годину 26 квітня 2018 р.)
Порядок денний чергових зборів акціонерів ПрАТ «Білоцерківська
книжкова фабрика»
1. Обрання Голови та членів лічильної комісії річних Загальних зборів
акціонерів Товариства для підрахунку голосів під час голосування з питань
порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.
2.Затвердження Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів
Товариства та прийняття рішеннь з питань порядку проведення (затвердження регламенту) річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіти Наглядової Ради, Правління та Ревізійної комісії Товариства за
2017 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової Ради,
Правління та Ревізійної комісії Товариства за 2017 р.
4. Затвердження річного звіту та балансу за 2017 р. (балансу та звіту про
фінансові результати діяльності Товариства за 2017 р.).
5. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства з урахуванням вимог,
передбачених законом за 2017 рік.
6. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими іменними
акціями Товариства. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням
вимог, передбачених законом.
7. Затвердження укладених значних правочинів у 2017 році, вартість яких
перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової
звітності Товариства, попередня згода на укладення яких надана Загальними зборами акціонерів від 28.04.2017 року. Надання попередньої згоди на
укладення значних правочинів у 2018 році, вартість яких перевищує 25%
вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
8. Укладання та затвердження умов цивільно-правових договорів та визначення розміру винагороди двом членам Наглядової Ради Товариства.
Доручити Правлінню ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика» підписати
цивільно-правові договори з двома членами Наглядової Ради Товариства.
Встановлення обов’язку, визначення порядку та терміну укладання та підписання вказаних цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради
Товариства.

9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у
новій редакції.
10. Визначення особи (осіб), уповноваженої Загальними зборами акціонерів Товариства на підписання Статуту Товариства у новій редакції. Визначення особи, уповноваженої Загальними зборами акціонерів Товариства на
здійснення дій, пов’язаних з державною реєстрацією Статуту Товариства у
новій редакції.
11. Скасування положень Товариства про Загальні збори акціонерів
Товариства, про Наглядову раду Товариства та про Правління Товариства.
12. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства у 2018
році.
Ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів здійснюється за місцем
знаходження товариства (приймальня) у робочі дні з 9.00 до 12.00 год.,
відповідальний за порядок ознайомлення — Голова Правління. Телефон
для довідок (0456) 39-17-40.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень
щодо кожного з питань включеного до проекту порядку денного –
bc-book.com.ua
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
Період
Звітний Попередній
Усього активів
14 384
13 024
Основні засоби
3 429
4 434
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
6 092
4 835
Сумарна дебіторська заборгованість
3451
2 686
Грошові кошти та їх еквіваленти
352
848
Нерозподілений прибуток
6 728
7 518
Власний капітал
7 206
7 996
Статутний капітал
200
200
Довгострокові зобов'язання
720
1 347
Поточні зобов'язання
6 458
3 681
Чистий прибуток (збиток)
108
501
Середньорічна кількість акцій (шт.)
176 900
176 900
Кількість власних акцій, викуплених протягом
|періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
120
119

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

корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про припинення повноважень - Наглядова рада, причина прийняття цього рiшення:
переобрання виконавчого органу, у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень; пiдстави: Протокол Наглядової ради №01-18 вiд 28.03.2018р.
Посадова особа Директор Бебко Сергiй Михайлович (фiзична особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних) обраний на посаду
28.03.2018 р.; володiє 1 акцiями, що складає 0,00000005% статутного
капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в
статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 0,05 грн.;
посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Керiвник юридичного вiддiлу, Директор; непогашених судимостей за корисливi та посадовi
злочини не має. Строк, на який обрано особу: 1 рiк, а в разi вiдсутностi
рiшення Наглядової ради про обрання (переобрання) Директора, його повноваження автоматично продовжуються до моменту прийняття такого рiшення.
Орган, що прийняв рiшення про обрання - Наглядова рада, причина прий
няття цього рiшення: переобрання виконавчого органу; пiдстави: Протокол
Наглядової ради №01-18 вiд 28.03.2018р.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Бебко Сергiй Михайлович
Директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
28.03.2018
(дата)

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

ТОВАРИСТВО "ЛУЦЬКИЙ
ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО
УСТАТКУВАННЯ"

05495414
43006, Волинська обл., мiсто Луцьк,
ПРОВУЛОК МАКАРОВА, будинок 5
4. Міжміський код, телефон та факс (0332)710260 (0332)710260
5. Електронна поштова адреса
lzku@emitents.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, www.lzku.prat.ua
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Посадова особа Директор Бебко Сергiй Михайлович (фiзична особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на
посадi 28.03.2018 р.; володiє 1 акцiями, що складає 0,00000005% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в
статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 0,05 грн.;
на посаду особа призначена 20.08.2012р.; непогашених судимостей за

Приватне акціонерне товариство «Пивобезалкогольний комбінат «Радомишль» (надалі
за текстом товариство): код за ЄДРПОУ 05418365, місцезнаходження товариства – Житомирська обл.., м. Радомишль, вул. Микгород, 71 повідомляє,
про доповнення переліку питань, що включені до проекту порядку денного
чергових загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться 30 квітня
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2018 року за адресою: Житомирська область, м.Радомишль вул. Микгород,
71, зал засідань №304 наступним питанням:
№ 12: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи для
підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової
редакції Статуту Товариства.

№62, 30 березня 2018 р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

Публiчне акцiонерне
товариство «Радомишльське автопiдприєм
ство 11848», ідентифікаційний код юридичної особи 03116708, місце1. Повне найменування емітента

знаходження 12201, Житомирська обл., м. Радомишль, вул. Русанiвська,
буд.23, міжміський код і телефон емітента 04132 42116.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії 29 березня 2018 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію www.radatp11848.ho.ua.
4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудиторської
фірми, якою проведений аудит фінансової звітності Приватне підприємство
«Аудиторська фірма «Екаунт», код за ЄДРПОУ 31133478.
5. Інформація про загальні збори: Черговi загальнi збори були проведені 23.03.2017 р. Перелік питань, що розглядалися на зборах: 1.Обрання
лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв. 2.Обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв. Прийняття рiшень з питань порядку
проведення Загальних зборiв акцiонерiв. 3.Прийняття рiшення за наслiдками

розгляду звiту Наглядової ради за 2016 рiк, звiту виконавчого органу за
2016 рiк, звiту Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк. 4.Затвердження висновкiв
Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк. 5.Затвердження рiчного звiту
Товариства за 2016 рiк. 6.Розподiл прибутку i збиткiв Товариства, отриманих
за результатами роботи в 2016 роцi. 7.Прийняття рiшення про припинення
повноважень голови i членiв Наглядової ради Товариства. 8.Прийняття
рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
9.Про визначення строку повноважень членiв Наглядової ради. Про затвердження умов договорiв, що укладатимуться з головою i членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди. Про обрання особи,
яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради.
10.Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 11.Обрання членiв
Ревiзiйної комiсiї Товариства. Особи, що подавали пропозиції до переліку
питань порядку денного, відсутні. З усіх питань, що розглядалися на зборах,
були прийняті рішення.
6.Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
Голова правлiння ____________ Пивоваренко Анатолій Антонович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛАТИ»
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛАТИ»,
ідентифікаційний код 33858130,
яке знаходиться за адресою: 49069, Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро, вул. Артема, буд. 94, (надалі - Товариство), повідомляє
про проведення річних загальних зборів Товариства (надалі Збори).
Дата та час проведення Зборів: 30 квітня 2018 року о 10 год. 00 хв.
Місце проведення Зборів: 49069, Дніпропетровська обл., м. Дніпро,
вул. Артема, буд. 94, кім. 17.
Час початку реєстрації учасників Зборів: 30 квітня 2018 року о
09 год. 30 хв.
Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 30 квітня 2018 року о
09 год. 50 хв.
Дата та час відкриття Зборів: 30 квітня 2018 року о 10 год. 00 хв.
Місце реєстрації учасників Зборів: 49069, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Артема, буд. 94, кім. 17.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:
24 квітня 2018 року.
Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів Товариства та припинення її повноважень.
2. Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів Товариства.
3. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2017 році.
7. Про зміну місцезнаходження Товариства.
8. Про відкликання (припинення) виконавчого органу Товариства.
9. Про обрання виконавчого органу Товариства.
10. Про внесення змін до статуту Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
Усього активів
Основні засоби (за залишковою вартістю)
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Власний капітал
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Поточні зобов’язання і забезпечення
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн).

період
Звітний Попередній
10008,8
14783,8
1140,9
1140,9
0
4134,70
0
0
7,3
7,3
10007,3
10007,3
10000,0
10000,0
0
0
1,5
1,5
0
6,8
10000000 10000000
0,00073
0,00073

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх
проведення акціонери мають право ознайомитись із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення
акціонерів відбувається за наступними адресами: 49069, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Артема (Січових стрільців), буд. 94, кім. 17. у
робочі дні з 11 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 положеннями Товариства. Посадова особа
Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – директор Товариства Шамаханов Костянтин Миколайович.
Телефон для довідок: (056) – 375-75-38.
Відповідно до вимог статей 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства» 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, визначених 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. Акціонер 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 представника 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 10 000 000
штук. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів становить
10 000 000 штуки. адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www. platy.prat.dp.ua.
Директор ПрАТ «ПЛАТИ»
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№62, 30 березня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Шановні акціонери ПрАТ

«Винниківське управління
механізації

Повідомляємо, що Загальні збори акціонерів товариства
відбудуться 04 травня 2018 року за адресою місцезнаходження
товариства:м. Львів-Винники, вул. Галицька, 109а.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
зборах акціонерів: станом на 24 годину 25 квітня 2018 р.
Проект порядку денного:
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Голови правління Товариства про фінансово-господарську діяльність
Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за
наслідками його розгляду.
5. Затвердження Річного звіту та Балансу Товариства за 2017 рік.
6. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за
наслідками його розгляду.
7. Затвердження порядку розподілу прибутків (покриття збитків) Товариства.
8. Про надання повноважень наглядовій раді підписувати договори
купівлі-продажу майна.
Початок реєстрації учасників зборів о 09 год. 30 хв., закінчення
реєстрації о 10 год. 50 хв. Початок зборів о 11 год. 00 хв.
Для участі у зборах акціонерам при собі необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на Загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю,
визначається чинним законодавством. Акціонери користуються правами,
наданими їм відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акці-

Приватне акціонерне товариство «Рівнезалізобетон» (Код за ЄДРПОУ 01267509) Місцезнаходження: 33010,

Україна, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Г.Сковороди, буд. 23.
повідомляє, про проведення чергових загальних зборів акціонерів
(надалі – «Загальні збори»), які відбудуться «30» квітня 2018 року за адресою: Рівненська обл., м. Рівне, вул. Г.Сковороди, буд. 23, кабінет директора. Початок зборів о 15-00 годині. Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників проводитиметься з 14 год. 00 хв. до 14 год. 45 хв. за
вищевказаною адресою проведення Загальних зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах –
«24» квітня 2018 року (станом на 24-00).
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО та ПРОЕКТИ РІШЕНЬ:
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства. Обрати
лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії – Шубіна О.В.,
Оверченко С.В. 2. Про обрання Голови Загальних зборів Товариства. Затвердити Головою Зборів Сабадишина Вадима Васильовича. 3. Про обрання Секретаря Загальних зборів Товариства. Затвердити секретарем
Зборів Кондратюк Галину Дмитрівну. 4. Про затвердження регламенту Загальних зборів Товариства. Затвердити Порядок проведення та регламент
роботи загальних зборів акціонерів в наступній редакції: З усіх питань порядку денного, в т.ч. процедурних питань, рішення приймається простою
більшістю голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних
зборах. Голосування з усіх питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Форма та текст бюлетенів затверджені рішенням Наглядової ради. Засвідчення бюлетенів для голосування здійснюється в порядку передбаченому Статутом. Для проведення загальних зборів
акціонерів пропонується наступний регламент роботи: Час для виступу з
доповіддю щодо питання порядку денного встановити 10 хв.; Виступи по
обговоренню питання порядку денного проводиться за попереднім подання
заяв секретарю зборів; Час виступу в дебатах по доповіді встановити до
5 хв.; 5. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2017 рік. Звіт
Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвердити. 6. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2017 рік. Звіт виконавчого органу
Товариства за 2017 рік затвердити. 7. Про звіт ревізійної комісії Товариства
про діяльність за 2017 рік. Звіт та висновки ревізійної комісії за 2017 рік
затвердити. 8. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
Річний фінансовий звіт Товариства затвердити. 9. Про порядок розподілу
прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік. Направити отриманий у
2017 році прибуток Товариства на розвиток виробництва. 10. Про прийняття
рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, виконавчого органу
та Ревізора. Роботу Наглядової ради. Виконавчого органу та Ревізора
Товариства за 2017 рік визнати задовільною. 11. Про внесення змін до
Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Внести
зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.
Уповноважити директора Товариства підписати Статут ПрАТ «Рівнезалізобетон» у новій редакції. Доручити директору Товариства особисто,
або через представника на підставі доручення забезпечити державну
реєстрацію у новій редакції.
Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати
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онерні товариства» після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, та протягом строку, визначеного цим Законом. З інформацією з
проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку
денного розміщена на власному веб-сайту товариства за адресою:
www.vum.bfg.lviv.ua.
Основні показники фінансово-господарської діяльності тис.грн.
Найменування показника
період
Звітний Попередній
2017 р.
2016 р.
Усього активів
289.0
291.5
Основні засоби
3.4
4.3
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
7.9
5.3
Грошові кошти та їх еквіваленти
5.3
Нерозподілений прибуток
-7,4
-7.4
Власний капітал
230,8
230,8
Статутний капітал
230,8
230,8
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
108.1
68.1
Чистий прибуток (збиток)
-42.5
-15.1
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
1
Голова правління
ПрАТ «Винниківське управління механізації»

О.Л. Чорний

проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам право ознайомитись
з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного
Загальних зборів в порядку, передбаченому ст.36 ЗУ «Про акціонерні товариства», у приміщенні ПрАТ «Рівнезалізобетон» за адресою: Рівненська обл.,
м. Рівне вул. Г.Сковороди, буд. 23, кабінет директора щоденно (крім суботи та
неділі) з 09:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в
день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальною
особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами, є
уповноважена особа Товариства посада директор Приймак О.М.
(тел.:0673632213). З питань порядку денного та організаційних питань проведення Загальних зборів звертатись до зазначеної уповноваженої особи. Інформація
з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті rivnezalizobeton.in-ten.com
Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний
акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до
складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного
складу кожного з органів. Пропозиції 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 містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера.
Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування)
акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій,
змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/
або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до
складу органів товариства.
Для участі в 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 довіреність,
оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Довіреність на
право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою,
посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної
особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою 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 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 голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформація
про зміну складу посадових осіб) емітента
1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4» 2. Організаційно-правова форма: При-

ватне акціонерне товариство; 3. Місцезнаходження: 04074, м. Київ, Лугова,13;
4. Код за ЄДРПОУ: 05503160; 5. Міжміський код та телефон, факс:
(044) 430‑96-66 6. Електронна поштова адреса: MV_DCK4@ukr.net; Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата
Зміни (призначено, звільПосада *
Прізвище, ім'я, по бать- Паспортні дані фізичної особи (серія,
Розмір частки в
вчинення нено, обрано або припинекові або повне наймену- номер, дата видачі, орган, який видав)** статутному капіталі
дії
но повноваження)
вання юридичної особи або код за ЄДРПОУ юридичної особи емітента (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
28.03.2018 Припинено повноваження Голова Наглядової ради Шилюк Петро Степанод/в, д/в, д/в
14,900000
ПрАТ «ДБК-4»
вич
Зміст інформації:
Член НР написав заяву про зняття з нього повноважень члена Наглядової ради за власним бажанням, у зв'язку з цим рішенням Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ДБК-4» (Протокол № 34 від 28.03.2018 р.) припинені достроково повноваження усього складу наглядової ради. Знято повноваження Голови НР з Шилюка
Петра Степановича. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова
особа перебувала на цій посаді з 05.04.2017 року.
28.03.2018 Припинено повноваження Член Наглядової ради
Сліпецький Володимир
д/в, д/в, д/в
2,000000
ПрАТ «ДБК-4»
Михайлович
Зміст інформації:
Член НР написав заяву про зняття з нього повноважень члена Наглядової ради за власним бажанням, у зв'язку з цим рішенням Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ДБК-4» (Протокол № 34 від 28.03.2018 р.) припинені достроково повноваження усього складу наглядової ради. Знято повноваження члена НР з Сліпецького
Володимира Михайловича. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа перебувала на цій посаді з 05.04.2017 року.
28.03.2018 Припинено повноваження Член Наглядової ради
Мойсеєнко Микола
д/в, д/в, д/в
2,600000
ПрАТ «ДБК4»
Миколайович
Зміст інформації:
Член НР написав заяву про зняття з нього повноважень члена Наглядової ради за власним бажанням, у зв'язку з цим рішенням Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ДБК-4» (Протокол № 34 від 28.03.2018 р.) припинені достроково повноваження усього складу наглядової ради. Знято повноваження члена НР з Мойсеєнка
Миколи Миколайовича. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа перебувала на цій посаді з 05.04.2017 року.
28.03.2018 Припинено повноваження Член Наглядової ради
Ткачук Олександра
д/в, д/в, д/в
2,000000
ПрАТ «ДБК-4»
Володимирівна
Зміст інформації:
Член НР написав заяву про зняття з нього повноважень члена Наглядової ради за власним бажанням, у зв'язку з цим рішенням Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ДБК-4» (Протокол № 34 від 28.03.2018 р.) припинені достроково повноваження усього складу наглядової ради. Знято повноваження члена НР з Ткачук
Олександри Володимирівни. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Посадова особа перебувала на цій посаді з 05.04.2017 року.
28.03.2018 Припинено повноваження Член Наглядової ради
Сенько Володимир
д/в, д/в, д/в
0,000820
ПрАТ «ДБК-4»
Олександрович
Зміст інформації:
Член НР написав заяву про зняття з нього повноважень члена Наглядової ради за власним бажанням, у зв'язку з цим рішенням Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ДБК-4» (Протокол № 34 від 28.03.2018 р.) припинені достроково повноваження усього складу наглядової ради. Знято повноваження члена НР з Сенька Володимира Олександровича. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа перебувала на цій посаді з 05.04.2017 року.
28.03.2018 Припинено повноваження Член Наглядової ради
Лавришин Руслан
д/в, д/в, д/в
0,000410
ПрАТ «ДБК-4»
Григорович
Зміст інформації:
Член НР написав заяву про зняття з нього повноважень члена Наглядової ради за власним бажанням, у зв'язку з цим рішенням Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ДБК-4» (Протокол № 34 від 28.03.2018 р.) припинені достроково повноваження усього складу наглядової ради. Знято повноваження члена НР з Лавришина
Руслана Григоровича. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова
особа перебувала на цій посаді з 05.04.2017 року.
28.03.2018 Припинено повноваження Член Наглядової ради
Сотніченко Марія
д/в, д/в, д/в
0,131460
ПрАТ «ДБК-4»
Василівна
Зміст інформації:
Член НР написав заяву про зняття з нього повноважень члена Наглядової ради за власним бажанням, у зв'язку з цим рішенням Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ДБК-4» (Протокол № 34 від 28.03.2018 р.) припинені достроково повноваження усього складу наглядової ради. Знято повноваження члена НР з Сотніченко
Марії Василівни. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа
перебувала на цій посаді з 05.04.2017 року.
28.03.2018 Припинено повноваження Член Наглядової ради Шилюк Петро Петрович
д/в, д/в, д/в
0,001520
ПрАТ «ДБК-4»
Зміст інформації:
Член НР написав заяву про зняття з нього повноважень члена Наглядової ради за власним бажанням, у зв'язку з цим рішенням Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ДБК-4» (Протокол № 34 від 28.03.2018 р.) припинені достроково повноваження усього складу наглядової ради. Знято повноваження члена НР з Шилюка
Петра Петровича. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа перебувала на цій посаді з 05.04.2017 року.
28.03.2018 Припинено повноваження Член Наглядової ради
Оленіч Валентина
д/в, д/в, д/в
0,002460
ПрАТ «ДБК-4»
Василівна
Зміст інформації:
Член НР написав заяву про зняття з нього повноважень члена Наглядової ради за власним бажанням, у зв'язку з цим рішенням Загальних зборів акціонерів
ПрАТ ДБК-4» (Протокол № 34 від 28.03.2018 р.) припинені достроково повноваження усього складу наглядової ради. Знято повноваження члена НР з Оленіч Валентини Василівни. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова
особа перебувала на цій посаді з 05.04.2017 року.
28.03.2018 Припинено повноваження Член Наглядової ради
Катриченко Юрій
д/в, д/в, д/в
0,000000
ПрАТ «ДБК-4»
Олексійович
Зміст інформації:
Член НР написав заяву про зняття з нього повноважень члена Наглядової ради за власним бажанням, у зв'язку з цим рішенням Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ДБК-4» (Протокол № 34 від 28.03.2018 р.) припинені достроково повноваження усього складу наглядової ради. Знято повноваження члена НР з Катриченка
Юрія Олексійовича. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова
особа перебувала на цій посаді з 05.04.2017 року. Представник ПрАТ «ХК2Київміськбуд».
28.03.2018
Обрано
Член Наглядової ради
Шилюк Петро Степанод/в, д/в, д/в
14,900000
ПрАТ «ДБК-4»
вич
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Зміст інформації:
Загальними зборами акціонерів (Протокол № 34 від 28.03.2018 року) Шилюка Петра Степановича обрано членом Наглядової ради терміном на три
роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
28.03.2018
Обрано
Член Наглядової ради
Сліпецький Володимир
д/в, д/в, д/в
2,000000
ПрАТ «ДБК-4»
Михайлович
Зміст інформації:
Загальними зборами акціонерів (Протокол № 34 від 28.03.2018 року) Сліпецького Володимира Михайловича обрано членом Наглядової ради терміном
на три роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
28.03.2018
Обрано
Член Наглядової ради
Мойсеєнко Микола
д/в, д/в, д/в
2,600000
ПрАТ «ДБК-4»
Миколайович
Зміст інформації:
Загальними зборами акціонерів (Протокол № 34 від 28.03.2018 року) Мойсеєнко Миколу Миколайовича обрано членом Наглядової ради терміном на
три роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
28.03.2018
Обрано
Член Наглядової ради
Ткачук Олександра
д/в, д/в, д/в
2,000000
ПрАТ «ДБК-4»
Володимирівна
Зміст інформації:
агальними зборами акціонерів (Протокол № 34 від 28.03.2018 року) Мойсеєнко Миколу Миколайовича обрано членом Наглядової ради терміном на три
роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
28.03.2018
Обрано
Член Наглядової ради
Сенько Володимир
д/в, д/в, д/в
0,000820
ПрАТ «ДБК-4»
Олександрович
Зміст інформації:
Загальними зборами акціонерів (Протокол № 34 від 28.03.2018 року) Сенька Володимира Олександровича обрано членом Наглядової ради терміном на
три роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
28.03.2018
Обрано
Член Наглядової ради
Тимошенко Сергій
д/в, д/в, д/в
4,833200
ПрАТ «ДБК-4»
Анатолійович
Зміст інформації:
Загальними зборами акціонерів (Протокол № 34 від 28.03.2018 року) Тимошенка Сергія Анатолійовича обрано членом Наглядової ради терміном на три
роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
28.03.2018
Обрано
Член Наглядової ради
Сотніченко Марія
д/в, д/в, д/в
0,131460
ПрАТ «ДБК-4»
Василівна
Зміст інформації:
Загальними зборами акціонерів (Протокол № 34 від 28.03.2018 року) Сотніченко Марію Василівну обрано членом Наглядової ради терміном на три
роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадова не надала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
28.03.2018
Обрано
Член Наглядової ради Шилюк Петро Петрович
д/в, д/в, д/в
0,001520
ПрАТ «ДБК-4»
Зміст інформації:
Загальними зборами акціонерів (Протокол № 34 від 28.03.2018 року) Шилюка Петра Петровича обрано членом Наглядової ради терміном на три роки.
Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
28.03.2018
Обрано
Член Наглядової ради
Оленіч Валентина
д/в, д/в, д/в
0,002460
ПрАТ «ДБК-4»
Василівна
Зміст інформації:
Загальними зборами акціонерів (Протокол № 34 від 28.03.2018 року) Оленіч Валентину Василівну обрано членом Наглядової ради терміном на три
роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
28.03.2018
Обрано
Член Наглядової ради
Катриченко Юрій
д/в, д/в, д/в
0,000000
ПрАТ «ДБК-4»
Олексійович
Зміст інформації:
Загальними зборами акціонерів (Протокол № 34 від 28.03.2018 року) Катриченка Юрія Олексійовича обрано членом Наглядової ради терміном на три роки. Згоди на
розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. ( представник ПрАТ «ХК» Київміськбуд)
* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.
** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
Голова правління ПрАТ «ДБК-4» 			
Разсамакін Андрій Вікторович

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «АХА Страхування»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство
«Страхова компанія «АХА Страхування»
2. Код за ЄДРПОУ 20474912
3. Місцезнаходження 04070, м. Київ, вул. Iллiнська, 8
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 4992499 (044) 3911122
5. Електронна поштова адреса Marharyta.Didenko@axa-ukraine.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка
додатково використовується емітентом http://axa-ukraine.com/company/
funds/
для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
27.03.2018 р. від АХА – акціонера АТ «СК АХА Страхування», емітентом
отримано повідомлення вх. № 2614/18 від 12.02.2018 р. про заміну Члена
Наглядової Ради АТ «СК «АХА Страхування» - представника акціонера АХА,
а саме: відкликано (припинено повноваження) Члена Наглядової Ради
АТ «СК АХА Страхування» - представника акціонера АХА Жан Ів Лє Берр.
Особа не надала згоди на розкриття інших (в т.ч. паспортних) даних. Розмір
пакета акцій або частки, якою володіє в статутному капіталі АТ «СК«АХА
Страхування» - 0%. Непогашені судимості за корисливі та посадові злочини
у особи відсутні. Жан Ів Лє Берр перебував на посаді Члена Наглядової
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Ради АТ «СК «АХА Страхування» з 30.04.2015 р. по 27.03.2018 р. Повідомлення не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових
осіб АТ «СК «АХА Страхування».
27.03.2018 р. від АХА – акціонера АТ «СК АХА Страхування», емітентом
отримано повідомлення вх. № 2614/18 від 12.02.2018 р. про заміну Члена
Наглядової Ради АТ «СК «АХА Страхування» - представника акціонера АХА,
а саме: на посаду Члена Наглядової Ради АТ «СК «АХА Страхування» представника акціонера АХА призначено Марка Одріна. Особа не надала
згоди на розкриття інших (в т.ч. паспортних) даних. Розмір пакета акцій або
частки, якою володіє в статутному капіталі АТ «СК«АХА Страхування» - 0%.
Непогашені судимості за корисливі та посадові злочини у особи відсутні.
Протягом останніх п’яти років обіймав посади: член Комітету з аудиту
ТОВ «СК «АХА Страхування життя», член Ради Директорів АХА Греція.
Повідомлення не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб АТ «СК «АХА Страхування». Члена Наглядової Ради призначено до закінчення строку повноважень, на який було призначено заміненого Члена Наглядової Ради, тобто до 30.04.2018 р.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
Філіп Вотле
2. Голова Правління
______________
(ініціали та прізвище
(підпис)
керівника)
М. П.
28.03.2018
(дата)

№62, 30 березня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС»
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС»
(код ЄДРПОУ - 05390419)
Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів.
Місцезнаходження товариства: вулиця Різдвяна, будинок 292, м. Черкаси, Придніпровський район, Черкаської області, 18036.
Дата, час та місце проведення загальних зборів: «30» квітня 2018
року о 12:00 годині за адресою: вулиця Різдвяна, будинок 292, м. Черкаси, Придніпровський район, Черкаської області, 18036, в приміщені
адмінбудівлі, зал засідань.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних
зборах: Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «30» квітня 2018 року з
11:00 до 11:50 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 акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Правління ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС», затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту Правління за 2016-2017 рр., визначення основних напрямків
діяльності на 2018 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» про
роботу за 2016-2017 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради
Товариства за 2016-2017 рр..
6. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2016-2017 роки. Затвердження
висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2016-2017
роки.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016-2017 роки, порядку
розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2016-2017 роки. Визначення
та розподіл планових показників прибутку на 2018 рік.
8.Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись
акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2018 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом

такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за
2017 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 свідчить
про повноваження посадової особи брати участь у загальних зборах (оригінал, або нотаріально завірену копію), або довіреність на право участі у
загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України;
- для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта - довіреність
на право участі та голосуванні на загальних зборах, оформлена згідно з
чинним законодавством України.
Відповідно до ст.36 Закону України « Про акціонерні товариства » до дня
скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за
місцезнаходженням товариства: вулиця Різдвяна, будинок 292, м. Черкаси,
Придніпровський район, Черкаської області, 18036, адмінбудівля кабінет
помічника голови правління, у робочі дні з10:00 години до 16:00 години, а в
день проведення чергових загальних зборів за місцем їх проведення з 11:00
години до 11:50 години. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення
акціонерів з документами є Голова правління Рабе Віталій Германович тел.
0(472) 64 43 14.
Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися 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 денного
повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.
Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства
подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій,
змісту пропозиції до питання , та/або проекту рішення.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку
денного – www.bus.ck.ua.
Телефон для довідок: 0(472) 64 43 14.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УМАНСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА»

для представника акціонера (юридичної особи) - документ, що свідчить
про повноваження посадової особи брати участь у загальних зборах (оригінал, або нотаріально завірену копію), або довіреність на право участі у
загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України;
для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта - довіреність
на право участі та голосуванні на загальних зборах, оформлена згідно з
чинним законодавством України.
Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства » до дня
скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за
місцезнаходженням товариства: 20300, Черкаська область, місто Умань,
вул. Залізняка, буд 2, адміністративне приміщення кабінет директора. у
робочі дні з 10-00 години до 16-00 години, а також в день проведення зборів – у місці їх проведення з 14:00 год. до 14:50 год. Особою, відповідальною
за порядок ознайомлення акціонерів з документами є директор Янковенко
Андрій Андрійович тел. 0(4744) 3-30-07.
Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися 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 містити інформацію про те чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).
Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства
подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій,
змісту пропозиції до питання , та/або проекту рішення, 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 проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку
денного - http://siltehnika.at24.com.ua
Телефон для довідок: 0(4744) 3-30-07.

(код ЄДРПОУ 03766984)
Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів.
Місцезнаходження товариства: 20341, Черкаська область, Уманський
район, с. Кочержинці, вул. Зеленюка, буд. 16-А
Дата, час та місце проведення загальних зборів: «30» квітня 2018
року о 15:00 годині за адресою: 20300, Черкаська область, місто
Умань, вул. Залізняка, буд. 2, адміністративне приміщення кабінет
директора.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних
зборах: реєстрація акціонерів здійснюватиметься «30 » квітня 2018 року з
14:00 до 14:50 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 акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «УМАНСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА»,
затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «УМАНСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА»
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 розподілу
прибутку (або покриття збитків) за 2017 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2018 рік.
7. Відкликання Голови та членів Наглядової ради.
8. Обрання Голови та членів Наглядової ради.
9. Про припинення повноважень Директора.
10. Обрання Директора Товариства.
При реєстрації для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати
паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу;
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МЕДТЕХСЕРВІС»
Шановний акціонер!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕДТЕХСЕРВІС» (код
ЄДРПОУ 23154929, місцезнаходження: Україна, 04073, м. Київ, проспект
Степана Бандери, буд. 21-Б) (надалі – «Товариство») повідомляє про
проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства
(надалі – «Загальні збори»), які відбудуться 02 травня 2018 р. об 11:00
годині за адресою: Україна, 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 21-Б, в адмінбудинку, 2-й поверх, кімната №20.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових
загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення позачергових загальних зборів з 10:30 до 10:50 год.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах – 25 квітня 2018р.
Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного
голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту
порядку денного:
1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про
припинення їх повноважень.
Проект рішення: Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова
комісії – Сівоздрав Валентина Степанівна, член комісії – Гуртовенко Сергій Вікторович, із припиненням їх повноважень з моменту закриття позачергових загальних зборів акціонерів товариства.
2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на позачергових загальних зборах Товариства.
Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення
бюлетеню для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.
Під час проведення реєстрації акціонеру під підпис видається бюлетені
для голосування по питанням порядку денного. Бюлетень засвідчується
підписом голови Реєстраційної комісії.
3. Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення: Обрати Головою Загальних зборів – Оліферчука
Сергія Олексійовича, обрати секретарем Загальних зборів – Гуртовенка
Сергія Вікторовича на час проведення цих Загальних зборів акціонерів та
уповноважити їх підписати протокол позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Про затвердження регламенту позачергових Загальних зборів
акціонерів Товариства.
Проект рішення: Затвердити наступний регламент (порядок) проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:
► по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями
для голосування.
► для доповіді з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;
► заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у
письмовому вигляді;
► питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням
прізвища, ім’я та по батькові (повного найменування) акціонера (його
представника), який ініціює питання (направляє пропозицію);
► питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку
денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не
підлягають;
► для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників
Зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин;
► кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів
фіксації інформації на Зборах може здійснюватись особами, які завчасно звернулись до Голови комісії з припинення та отримали відповідну згоду.
5. Про затвердження передавального акту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕДТЕХСЕРВІС».
Проект рішення: Затвердити передавальний акт, що складений
станом на 01.05.2018р. при перетворенні ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕДТЕХСЕРВІС» в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ МЕДТЕХСЕРВІС», яке створюється внаслідок реорганізації. Надати повноваження Комісії з
припинення (перетворення), щодо підписання передавального акту
товариства.
6. Про затвердження Статуту правонаступника ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕДТЕХСЕРВІС» – ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ МЕДТЕХСЕРВІС»
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та визначення уповноваженої особи на його підписання.
Проект рішення: Затвердити Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ МЕДТЕХСЕРВІС»; Надати повноваження на підписання Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ МЕДТЕХСЕРВІС» – Голові зборів – Оліферчуку Сергію Олексійовичу та секретарю загальних зборів – Гуртовенко
Сергію Олексійовичу.
7. Про обрання (призначення) органів управління ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ МЕДТЕХСЕРВІС» –
правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕДТЕХСЕРВІС».
Проект рішення: Обрати (призначити) органи управління ТОВАРИСТВА
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ МЕДТЕХСЕРВІС» –
правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕДТЕХСЕРВІС» в наступному складі:
Директор – Тураєв Ігор Дмитрович.
8. Про конвертацію акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕДТЕХСЕРВІС», що припиняється шляхом перетворення
(реорганізації), в частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ МЕДТЕХСЕРВІС».
Проект рішення: Акції Товариства, що припиняється шляхом перетворення, конвертуються в частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ МЕДТЕХСЕРВІС» та розподіляються серед його учасників. Розподіл часток ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ МЕДТЕХСЕРВІС» відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між
акціонерами у статутному капіталі Товариства, що перетворилося. Не
підлягають обміну акції що належать Товариству, які на дату прийняття
рішення про припинення Товариства шляхом перетворення не продані та/або не анульовані. Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
9. Про уповноваження особи на подання документів для здійснення державної реєстрації припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «МЕДТЕХСЕРВІС» та створення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ МЕДТЕХСЕРВІС» у
встановленому законом порядку.
Проект рішення: Уповноважити Гуртовенка Сергія Вікторовича,
ідентифікаційний номер 2997915611, паспорт НС 586707 виданий
Уманським МВ УМВС України в Черкаській області, 29.01.1999р., зареєстрований за адресою: Київська область. м. Бровари, вул. Кірова,
буд. 90а кв.94 на подання документів для здійснення державної реєстрації припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МЕДТЕХСЕРВІС», що припиняється шляхом перетворення (реорганізації), з одночасним поданням документів для державної реєстрації
створення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ МЕДТЕХСЕРВІС», для чого йому надається право подавати,
отримувати, підписувати заяви та інші необхідні для цього документи
у встановленому законом порядку з правом уповноважити третю особу на проведення відповідних дій.
Для участі у загальних зборах необхідно надати:
- для акціонера – документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо);
- для представників (довірених осіб) – документ, що посвідчує особу
(паспорт, тощо) та довіреність на право участі в зборах та голосування,
засвідчених належним чином.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного
http://medtechservice.com.ua
Інформація про загальну кількість акцій станом на дату складання
переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних
зборів (22 березня 2018 року) – 10 683;
Інформація про загальну кількість голосуючих акцій станом на дату
складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (22 березня 2018 року) – 10 197;
До дати проведення позачергових загальних зборів акціонери
можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття
рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 04073, м. Київ, проспект Степана
Бандери, 21-Б, в адмінбудинку, 2-й поверх, кімната №20, у робочі дні
Товариства з 09:00 до 18:00 (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 комісії з припинення Тураєв Ігор Дмитрович.
Довідки за телефоном (044) 4644972
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Після надання цього повідомлення Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають
можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язку
із змінами в порядку денному чи у зв’язку з виправленням помилок.
У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів. Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів,
щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 2-х робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення зборів. Акціонери
Товариства мають право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного Зборів 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 загальних зборів.
Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства
мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора.
Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або
класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать
кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Товариство приймає рішення про включення пропозицій
(нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань
порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок
денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, а щодо
кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири
дні до дати проведення загальних зборів.
Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або
більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включення до проекту порядку денного загальних зборів. Рішення про
відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозиції
акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків
голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання

акціонерами строку та неповноти даних, які зазначені вище в цьому
повідомленні.
У разі подання акціонером (акціонерами) пропозиції до проекту
порядку денного загальних зборів щодо включення питання про дострокове припинення повноважень директора, одночасно обов’язково
подається пропозиція щодо кандидатури для обрання директора або
призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
Така пропозиція надається не пізніше ніж за сім днів до проведення
Зборів.
Зміни про проекту порядку денного зборів вносяться лише шляхом
включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.
Товариства не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.
Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, про які зазначені вище у даному
повідомленні, а також у разі неподання акціонером жодного проекту
рішення із запропонованих ними питань порядку денного. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку
денного зборів Товариством надсилається акціонеру протягом трьох
днів з моменту його прийняття.
У разі внесення змін до проекту порядку денного зборів Товариство
не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє або вручає особисто порядок
денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій
акціонерів. Інформація про зміни в проекти порядку денного зборів
не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів буде також розміщена на власному веб-сайті Товариства.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах
акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування,
тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням
того, як і за яке (проти якого) рішення 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 «ТЕХНОЛОГIЯ»
ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ (ІНФОРМАЦІЇ
ПРО ІПОТЕЧНІ ЦІННІ ПАПЕРИ, СЕРТИФІКАТИ ФОНДУ ОПЕРАЦІЙ
З НЕРУХОМІСТЮ) ЕМІТЕНТА
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство
"ТЕХНОЛОГIЯ"
2. Код за ЄДРПОУ
14022407
3. Місцезнаходження
40031, м. Суми,
проспект Курський, 147-А
4. Міжміський код, телефон та факс (0542) 67-12-50; 67-12-58
5. Електронна поштова адреса
a.mazyar@technologia.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі
technologia.com.ua
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації
Зміна складу посадових осіб
емітента
ІІ. Текст повідомлення
Рiшення про обрання прийнято 24.03.2018 року черговими Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства
«ТЕХНОЛОГIЯ» на виконання вимог статтi 32 Закону України «Про
акцiонернi товариства». Посадова особа Заєць Володимир Володимирович (паспорт: серiя МА номер 162286 виданий Ковпакiвським РВ СМУ
ГУМВС України в Сумськiй областi), яка займала посаду Голови Наглядової ради Товариства, переобрана на новий термiн. Розмiр пакета акцiй
емiтента, якi належать цiй особi - 70% акцiй. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу, - 3 роки. Посада, яку обiймала посадова
особа протягом останнiх п’яти рокiв, - Голова Наглядової ради.
Рiшення про обрання прийнято 24.03.2018 року черговими Загальними
зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «ТЕХНОЛОГIЯ»
на виконання вимог статтi 32 Закону України «Про акцiонернi товариства».

Посадова особа Бражник Олександр Григорович (паспорт: серiя МА номер
162559 виданий Ковпакiвським РВ СМУ ГУМВС України в Сумськiй областi),
яка займала посаду Члена Наглядової ради Товариства, представник акціонера – АТ «ТЕХНОЛОГІЯ», переобрана на новий термiн. Розмiр пакета
акцiй емiтента, якi належать цiй особi - 0% акцiй. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу, - 3 роки.
Посада, яку обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв, - Член
Наглядової ради.
Рiшення про обрання прийнято 24.03.2018 року черговими Загальними
зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «ТЕХНОЛОГIЯ»
на виконання вимог статтi 32 Закону України «Про акцiонернi товариства».
Посадова особа Проскурня Iван Миколайович (паспорт: серiя МА номер
290553 виданий Ковпакiвським РВ СМУ УМВС України в Сумськiй областi),
яка займала посаду Члена Наглядової ради Товариства, представник акціонера – АТ «ТЕХНОЛОГІЯ», переобрана на новий термiн. Розмiр пакета
акцiй емiтента, якi належать цiй особi - 0% акцiй. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу, - 3 роки.
Посада, яку обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв, - Член
Наглядової ради.
Рiшення про обрання прийнято 24.03.2018 року черговими Загальними
зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «ТЕХНОЛОГIЯ»
на виконання вимог статтi 32 Закону України «Про акцiонернi товариства».
Посадова особа Мороз Сергiй Васильович (паспорт: серiя МА номер 192180
виданий Центральним ВВС СМУ УМВС України в Сумськiй областi), яка
займала посаду Члена Наглядової ради Товариства, представник акціонера – АТ «ТЕХНОЛОГІЯ», переобрана на новий термiн. Розмiр пакета акцiй
емiтента, якi належать цiй особi - 0% акцiй. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу, - 3 роки.
Посада, яку обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв, - Член
Наглядової ради.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
Голова Правління
В.М. Мерзлий
26.03.2018
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Шановний акціонер!

Приватне акцiонерне товариство
«Черкаська фірма «Меблі»

(код ЄДРПОУ: 01555065)
Місцезнаходження товариства: 18030 м. Черкаси, вул. Чигиринська, 29.
Дата, час та місце проведення чергових загальних зборів: «30» квітня 2018 року о 15 годині 00 хвилин в приміщенні офісу (кабінет №7),
розташованого на першому поверсі адміністративної будівлі товариства, за
адресою: м. Черкаси, вул. Чигиринська, 29.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у чергових
загальних зборах: реєстрація акціонерів здійснюватиметься «30» квітня
2018 року з 14:00 до 14:50 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 повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря чергових Загальних зборів акціонерів
3. Затвердження порядку проведення чергових Загальних зборів акціонерів
4. Розгляд звіту Директора за 2017 р., затвердження заходів за результатами його розгляду та визначення основних напрямків діяльності на 2018
рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу
Товариства.
5. Звіт та висновки ревізора товариства за 2017 рік. Прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Наглядової ради товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження висновків зовнішнього аудитора про результати
фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік, покриття збитку
за 2017 рік.
9. Продаж корпоративних прав ТОВ «Черкаська меблева компанія»,
належних ПрАТ «Черкаська фірма «Меблі».
10. Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової
редакції Статуту Товариства та на вчинення дій, пов'язаних з державною
реєстрацією нової редакції Статуту.
11. Затвердження значних правочинів, які вчинялися товариством на
протязі 2017 року.
12. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину.
13. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів
Наглядової Ради товариства.
14. Обрання членів Наглядової Ради товариства.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів
(контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради товариства.,
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується
на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради.
Для участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ «Черкаська фірма «Меблі»
акціонерам потрібно при собі мати документ, що посвідчує особу, доручен-

ня для представників акціонерів та юридичних осіб-акціонерів.
Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для
представника акціонера крім паспорта – довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлена згідно вимог діючого законодавства України.
Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня
скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, за адресою: м. Черкаси вул.
Чигиринська, 29 (приймальня) - у робочі дні з 9.00 год. до 17.00 год., а також
в день проведення зборів з 9:00 до 14:00 години – у місці їх проведення.
Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є директор Степченко Галина Володимирівна тел. 050 447-26-50.
Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції
вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а
щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів
до дати проведення загальних зборів.
Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства
подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій,
змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.
Телефон для довідок: 050 447-26-50
Інформація з проектом рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на Веб-сайті ПрАТ «Черкаська фірма «Меблі» :
pratfirmamebli.emitents.net.ua
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «Черкаська фірма «Меблі» за 2017 рік (тис. грн)
Найменування показника
Періоди
Звітний Попередній
Усього активів
2031,7
3213,6
Основні засоби (за залишковою вартістю)
1387,1
1453,9
Запаси
69,7
88,3
Сумарна дебіторська заборгованість
474,1
605,0
Гроші та їх еквіваленти
0,8
0,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-1188,5
33,9
Власний капітал
1921
3151,3
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
1520,7
1520,7
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення
110,7
62,3
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)
-264,3
-120,2
Середньорічна кількість акцій (шт.)
342500
342500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
-0,77
-0.35
(грн.)
Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, який
отримано від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» станом на «22» березня 2018 року загальна кількість акцій
Товариства становить 342500штук простих іменних акцій, загальна кількість
голосуючих акцій 338706 штук.
Наглядова Рада товариства

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНIЧНИХ ВИРОБIВ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРСТВО «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД
ГУМОВО-ТЕХНIЧНИХ ВИРОБIВ»
2. Код за ЄДРПОУ
02971506
3. Місцезнаходження
35600, м. Дубно, вул. Млинiвська, 69
4. Міжміський код, телефон та факс (03656) 3 27 98 (03656) 3 27 98
5. Електронна поштова адреса
dubenskyizavodhumovotekhnichnykhv
yrobiv@drti.net.uа
6. Адреса сторінки в мережі Інтер- http://pat.drti.net.ua/
нет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну власників акцій,
яким належить: 10 і більше відсотків
простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного
товариства); 5 і більше відсотків
простих акцій публічного акціонерного товариства
II. Текст повідомлення
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29.03.2018 року Приватним акцiонерним товариством «Дубенський завод
гумово-технiчних виробiв» вiд акцiонера фiзичної особи Товариства отримано копiю виписки про стан рахунку в цiнних паперах та повiдомлення про
змiну iнформацiї про стан рахунку в цiнних паперах, внаслiдок чого пакет
акцiй акцiонера збiльшився та склав 100 % статутного капiталу ПрАТ «Дубенський завод ГТВ».
До змiни пакета акцiй:
- розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй - 95,7278 % статутного капiталу та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй - 99,9772 %
Пiсля змiни пакета акцiй:
- розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй - 100% статутного
капiталу та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй - 100%.
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
Юрков Костянтин Юрiйович
Голова правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
29.03.2018
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство
«Ічнянський молочно-консервний комбінат»
Публічне акціонерне товариство
«Ічнянський молочно-консервний комбінат»
(Код ЄДРПОУ 00381152, місцезнаходження:
16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4)
Повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів,
що відбудуться 30 квітня 2018 року за адресою: 16703, Чернігівська обл.,
м. Ічня, вул. Вишнева, 4, зал засідань. Початок зборів о 10-00 годині.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах
акціонерів проводиться 30 квітня 2018 року з 09-00 до 09-50 за місцем проведення Загальних зборів акціонерів. Перелік акціонерів, які мають право
на участь у Загальних зборах, складається станом на 26 квітня 2018 року.
Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – паспорт
та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування
на загальних зборах акціонерів одному або декільком своїм представникам,
а також відкликати чи замінити у будь-який час свого представника.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів акціонерів із зазначенням того, як і за яке
(проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах акціонерів представник повинен голосувати саме так, як
передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить
завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
Проект порядку денного Загальних зборів (перелік питань, разом з
проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з
питань, включених до проекту порядку денного):
1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів Товариства.
Проект рішення по першому питанню порядку денного: «Обрати Лічильну комісію Загальних зборів у кількості 3 (трьох) осіб, в наступному складі:
Животяга Я.В.
Кузьменко Ю.В.
Голінко М.В.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для
голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства.
Проект рішення по другому питанню порядку денного: «Затвердити наступне рішення Наглядової ради Товариства, щодо порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства Протокол №1 від 26.03.2018р.: бюлетені для голосування та для
кумулятивного голосування засвідчуються до їх отримання реєстраційною
комісією шляхом проставлення підпису голови правління ПАТ «ІМКК» та
печатки ПАТ «ІМКК» у правому верхньому куті на першій сторінці бюлетеня.
У разі недійсності бюлетеня про це на ньому робиться позначка з зазначенням підстав недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується головою Лічильної комісії або Тимчасової лічильної комісії.»
3. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Товариства.
Проект рішення по третьому питанню порядку денного: «Обрати Головою
Загальних зборів Товариства – ________________, секретарем –
____________________.
4. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних
зборів Товариства.
Проект рішення по четвертому питанню порядку денного: «Затвердити
наступний порядок проведення Загальних зборів Товариства:
- для оголошення інформації з питань порядку денного Загальних зборів
Товариства доповідачам виділити до 10 хв. (на кожне питання);
- для відповідей на запитання доповідачам виділити до 3 хв.;
- для голосування з питань порядку денного акціонерам та/або їх представникам та підрахунку голосів акціонерів з питань порядку денного лічильній комісії (тимчасової лічильної комісії) виділити до 5 хв.;
- роботу Загальних зборів організувати без перерви;
- фіксацію ходу Загальних зборів технічними засобами не здійснювати;
- засоби масової інформації на Загальні збори не допускати;
- для виступів на Загальних зборах слово надавати лише акціонерам
Товариства або їх уповноваженим представникам, посадовим особам Товариства, працівникам Товариства та членам робочих органів Загальних
зборів;
- усі питання та/або пропозиції з питань порядку денного Загальних
зборів надавати виключно у письмовому вигляді секретарю Загальних зборів через членів реєстраційної або лічильної комісії до початку розгляду
відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені
(найменування) акціонера або його представника, який подає відповідне
питання та/або пропозицію;
- голосування з питань порядку денного проводити за допомогою бюлетенів для голосування затвердженого зразка, які були видані учасникам
Загальних зборів (власникам голосуючих акцій) під час їх реєстрації для

участі у Загальних зборах;
- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування».
5. Розгляд звіту Голови правління Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення по п'ятому питанню порядку денного: «Затвердити звіт
Голови правління Товариства за 2017 рік».
6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення по шостому питанню порядку денного: «Затвердити звіт
Наглядової ради Товариства за 2017 рік».
7. Розгляд звіту Ревізійної Комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення по сьомому питанню порядку денного: «Затвердити звіт
Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік».
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
Проект рішення по восьмому питанню порядку денного: «Затвердити
річний звіт Товариства за 2017 рік».
9. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017
рік.
Проект рішення по дев'ятому питанню порядку денного: «Збиток Товариства за 2017 рік в розмірі 1 045 000,00 грн. відшкодувати за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства за попередні роки».
10. Про зміну типу Товариства та зміну найменування Товариства.
Проект рішення по десятому питанню порядку денного:
«1. Змінити тип Товариства з «Публічного акціонерного Товариства» на
«Приватне акціонерне Товариство».
2. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ІЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ» на
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ «.
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства,
шляхом викладення його у новій редакції, а також про підписання та
державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.
Проект рішення по одинадцятому питанню порядку денного:
«1. Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства,
шляхом викладення його в новій редакції, що додається.
2. Уповноважити Голову правління Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції від імені його акціонерів та вчинити дії, пов’язані з
державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції».
12. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні
збори Товариства, шляхом викладення його у новій редакції з метою
приведення у відповідність з новою редакцією Статуту Товариства.
Проект рішення по дванадцятому питанню порядку денного: «Внести та
затвердити зміни та доповнення до Положення про Загальні збори Товариства, з метою приведення у відповідність з новою редакцією Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, що додається».
13. Про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову
раду Товариства, шляхом викладення його у новій редакції з метою
приведення у відповідність з новою редакцією Статуту Товариства.
Проект рішення по тринадцятому питанню порядку денного: «Внести та
затвердити зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду Товариства, з метою приведення у відповідність з новою редакцією Статуту
Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, що додається».
14. Про внесення змін та доповнень до Положення про Ревізійну
комісію Товариства, шляхом викладення його у новій редакції з метою приведення у відповідність з новою редакцією Статуту Товариства.
Проект рішення по чотирнадцятому питанню порядку денного: «Внести
та затвердити зміни та доповнення до Положення про Ревізійну комісію
Товариства, з метою приведення у відповідність з новою редакцією Статуту
Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, що додається».
15. Про внесення змін та доповнень до Положення про Правління
Товариства, шляхом викладення його у новій редакції з метою приведення у відповідність з новою редакцією Статуту Товариства.
Проект рішення по п'ятнадцятому питанню порядку денного: «Внести та
затвердити зміни та доповнення до Положення про Виконавчий орган Товариства, з метою приведення у відповідність з новою редакцією Статуту
Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, що додається».
16. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення по шістнадцятому питанню порядку денного: «Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі».
17. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Проект рішення по сімнадцятому питанню порядку денного: «(кумулятивне голосування)».
18. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами обраної наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами
наглядової ради.
Проект рішення по вісімнадцятому питанню порядку денного:
«1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться
з членами обраної Наглядової ради Товариства, в редакції що додається.
2. Уповноважити Голову правління Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради Товариства.»
19. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів,
які можуть вчинятися Товариством з ПАТ «СБЕРБАНК» протягом
одного року, визначення їх предмету (характеру) та сукупної граничної вартості, надання повноважень на визначення доцільності їх
укладання, істотних умов та особи, на яку буде покладено обов’язок
їх укладення та підписання.
Проект рішення по дев’ятнадцятому питанню порядку денного:
«В рахунок забезпечення виконання Товариством та/або ТОВ «Провіант» (код ЄДРПОУ 32729070) існуючих та/або майбутніх кредитних
зобов’язань перед Банком надати (на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України
«Про акціонерні товариства») згоду на передання Банку в заставу та/
або наступну заставу, іпотеку та/або наступну іпотеку усього рухомого
(в тому числі, але не обмежуючись, майнові права на дебіторську заборгованість, об’єкти інтелектуальної власності, товари в обороті/переробці та ін.) та не рухомого майна, що знаходиться та/або буде знаходитися у власності Товариства на момент такого передання, заставною
вартістю не менше балансової вартості такого майна, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття
такого рішення.»
20. Про надання в якості забезпечення виконання зобов’язань
Товариства та/або ТОВ «Провіант» (код ЄДРПОУ 32729070) перед
Банком належного Товариству майна.
Проект рішення по двадцятому питанню порядку денного:
«В рахунок забезпечення виконання Товариством та/або ТОВ «Провіант» (код ЄДРПОУ 32729070) існуючих та/або майбутніх кредитних
зобов’язань перед Банком надати (на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України
«Про акціонерні товариства») згоду на передання Банку в заставу та/
або наступну заставу, іпотеку та/або наступну іпотеку усього рухомого
(в тому числі, але не обмежуючись, майнові права на дебіторську заборгованість, об’єкти інтелектуальної власності, товари в обороті/переробці та ін.) та не рухомого майна, що знаходиться та/або буде знаходитися у власності Товариства на момент такого передання, заставною
вартістю не менше балансової вартості такого майна, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття
такого рішення.»
21. Про розгляд звернення ТОВ «Провіант» (код ЄДРПОУ 32729070)
щодо внесення змін до договорів поруки, застави, іпотеки, що укладені між Товариством та Банком, в якості забезпечення зобов'язань
ТОВ «Провіант» за Договором про відкриття кредитної лінії
№70‑В/12/35/ЮО/КЛ від 24 грудня 2012 року.
Проект рішення по двадцять першому питанню порядку денного:
«Погодити внесення змін до договорів поруки, застави, іпотеки, що
укладені Товариством з ПАТ «СБЕРБАНК» як фінансовим та майновим
поручителем за зобов'язаннями ТОВ «Провіант» за Договором про відкриття кредитної лінії №70-В/12/35/ЮО/КЛ від 24 грудня 2012 року,
укладеного з ПАТ «СБЕРБАНК», та які пов’язані із змінами умов фінансування Товариства та/або ТОВ «Провіант», а саме з такими, що встановлюються відповідно до умов прийнятого рішення колегіальним органом ПАТ «СБЕРБАНК».»
22. Про звернення до юридичних та фізичних осіб з проханням
виступити майновими поручителям перед Банком та в якості забезпечення виконання змінених зобов’язань Товариства перед Банком.
Проект рішення по двадцять другому питанню порядку денного:
«Звернутися до Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий
дім «Наталка», Товариства з обмеженою відповідальністю «Обмачівські
Зорі», Товариства з обмеженою відповідальністю «Зорі Обмачева», Товариства з обмеженою відповідальністю «Провіант», Товариства з обмеженою
відповідальністю «Провіант-Фінанс», Товариства з обмеженою відповідальністю «Правіо-Інвест», Кінах Марини Володимирівни, Запорощук Валентина
Анатолійовича з проханням виступити фінансовими та/або майновими поручителями за зміненими зобов’язаннями Товариства та або ТОВ «Провіант»
перед Банком.»
23. Визначення майна, яке буде передано в заставу/іпотеку
ПАТ «СБЕРБАНК» в якості забезпечення виконання кредитних
зобов’язань Товариства та ТОВ «Провіант».
Проект рішення по двадцять третьому питанню порядку денного:
«В рахунок забезпечення виконання Товариством та/або ТОВ «Провіант» (код ЄДРПОУ 32729070) існуючих та/або майбутніх (змінених)
кредитних зобов’язань перед Банком надати згоду на передання Банку
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в заставу та/або наступну заставу, іпотеку та/або наступну іпотеку усього рухомого (в тому числі, але не обмежуючись, майнові права на дебіторську заборгованість, об’єкти інтелектуальної власності, товари в
обороті/переробці та ін.) та нерухомого майна, що знаходиться та/або
буде знаходитися у власності Товариства на момент такого передання,
заставною вартістю не менше балансової вартості такого майна, які
можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати
прийняття такого рішення.
Загальна ринкова вартість нерухомого майна, яке може бути передано
в іпотеку Банку (оформлено як одним, так і декількома договорами) з метою
забезпечення зобов’язань Товариства та/або ТОВ «Провіант» (код ЄДРПОУ
32729070) як разом так і за кожним окремим договором, зобов’язання за
яким забезпечується, не повинна перевищувати 400 000 000,00 (чотириста
мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за
офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення
відповідного/их договору/ів.
Загальна ринкова вартість рухомого майна, яке може бути передано в
заставу Банку (оформлено як одним, так і декількома договорами) з метою
забезпечення зобов’язань Товариства та/або ТОВ «Провіант» (код ЄДРПОУ
32729070) як разом так і за кожним окремим договором, зобов’язання за
яким забезпечується, не повинна перевищувати 500 000 000,00 (п’ятсот
мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за
офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення
відповідного/их договору/ів.»
24. Про необхідність надання повноважень Голові Правління Товариства або уповноваженій особі за довіреністю Товариства на
укладання та підписання вищезазначених договорів та інших документів, пов’язаних з укладенням вищезазначених договорів.
Проект рішення по двадцять четвертому питанню порядку денного:
«Надати повноваження Голові Правління або уповноваженій особі за
довіреністю Товариства на укладання та підписання кредитних договорів,
договорів поруки, договорів застави/іпотеки та будь-яких інших договорів
(відповідно до яких Товариство є боржником, майновим поручителем, іпотекодавцем, заставодавцем, цедентом та ін.) та/або додаткових угод, договорів про внесення змін до існуючих кредитних договорів, договорів поруки, договорів застави/іпотеки (відповідно до яких Товариство є майновим
поручителем), та інших договорів, документів, пов’язаних з підписанням
вищевказаних договорів, в тому числі:
- визначати істотні умови з урахуванням положень цього протоколу;
- кредитних договорів, договорів поруки, договорів застави/іпотеки (відповідно до яких Товариство є боржником, майновим поручителем, іпотекодавцем, заставодавцем, цедентом та ін.) та/або додаткових угод, договорів
про внесення змін до існуючих кредитних договорів договорів поруки, договорів застави/іпотеки);
- інших договорів, пов’язаних з кредитним договором, договорами поруки, договорами застави/іпотеки та/або з додатковими угодами, договорами про внесення змін до існуючих кредитних договорів, договорів поруки,
договорів застави/іпотеки (надалі – Пов’язані договори);
- будь-яких документів, пов’язаних з кредитними договорами, договорами поруки, договорами застави/іпотеки та/або з додатковими угодами, договорами про внесення змін до існуючих договорів поруки, договорів застави/іпотеки та/або з Пов’язаними договорами (надалі – Документи);
- укладати та підписувати від імені Товариства:
- кредитні договори, договори поруки, договори застави/іпотеки та/або
додаткові угоди, договори про внесення змін до існуючих кредитних договорів, договорів поруки, договорів застави/іпотеки;
- Пов’язані договори;
- Додаткові угоди, договори про внесення змін;
- Документи,
здійснювати інші дії, що необхідні для виконання рішень, вказаних в
цьому протоколі, в тому числі видавати довіреності на здійснення дій, необхідних для реалізації прийнятих рішень.»
25. Про попереднє надання згоди на вчинення правочинів щодо
внесення змін до кредитних договорів, договорів поруки, застави,
іпотечних договорів, які укладені між Товариством і Банком в якості
забезпечення виконання зобов'язань Товариства та/або ТОВ «Провіант» (код ЄДРПОУ 32729070) перед Банком за кредитними договорами, у зв’язку із змінами умов кредитування, що вчинятимуться
протягом 1 (одного) року з дня проведення Зборів акціонерів, надання повноважень на визначення доцільності їх укладання, істотних
умов та особи, на яку буде покладено обов’язок їх укладення та підписання.
«1. Попередньо надати згоду на вчинення правочинів (угод),
пов’язаних із змінами умов кредитування Товариства та/або ТОВ «Провіант» (код ЄДРПОУ 32729070) в період з дати прийняття рішення до
проведення наступних річних загальних зборів акціонерів, наступного
характеру:
- угоди про внесення змін та/або доповнень до Договору про відкриття
кредитної лінії №70-В/12/35/ЮО/КЛ від 24 грудня 2012 року та Договору про
відкриття кредитної лінії №107-В/15/35/ЮЛ/КЛ від 26 листопада 2016 року;
- угоди про внесення змін та/або доповнень, пов’язані з забезпеченням
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виконання зобов’язань по Договору про відкриття кредитної лінії №70В/12/35/ЮО/КЛ від 24 грудня 2012 року та Договору про відкриття кредитної
лінії №107-В/15/35/ЮЛ/КЛ від 26 листопада 2016 року;
- угоди про внесення змін та/або доповнень до договору/ів поруки, укладені в забезпечення виконання зобов’язань до Договору про відкриття
кредитної лінії №70-В/12/35/ЮО/КЛ від 24 грудня 2012 року та Договору про
відкриття кредитної лінії №107-В/15/35/ЮЛ/КЛ від 26 листопада 2016 року
2. Визначення доцільності укладання таких правочинів та їх істотних умов
покласти на наглядову раду Товариства.
3. Визначити сукупну граничну вартість таких правочинів у розмірі 900
000 000,00 (дев’ятсот мільйонів гривень 00 копійок) гривень або еквівалент
цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного
банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів.
4. Повноваження на підписання зазначених правочинів надати Голові
Правління Товариства або уповноваженій особі за довіреністю Товариства.»
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн)
Найменування показника
Усього активів
Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)

Період
звітний попередній
538 976
543 608
250 376
267 733
101 376
81 730
234 347
229 505
430
3 297
(35 544)
(34 499)
46 197
47 329
110
110
17 545
17 554
475 234
478 725
(1 045)
(9 921)
439 404
439 404
-

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Хмельницьке шляхово-будівельне управління
№ 56», (код ЄДРПОУ 03448860) Місцезнаходження: Україна, 29016, Хмель-

ницька область, місто Хмельницький, вул. Західна Окружна, 1
Повідомляємо Вас про проведення річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Хмельницьке шляхово-будівельне управління № 56», код ЄДРПОУ
03448860.
Місце реєстрації учасників та місце проведення річних загальних зборів:
Україна, 29016, Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Західна Окружна, 1, другий поверх, конференц зал.
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників)
для участі у річних загальних зборах:
30 квітня 2018 року; з 10:00 год. до 11:00 год.
Дата та час відкриття річних загальних зборів: 30 квітня 2018 року
о 11:30 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право участі у
річних загальних зборах: 24 квітня 2018 року (станом 24 годину).
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
1.Про обрання членів Лічильної комісії загальних зборів Товариства, та
про затвердження порядку ведення (регламенту) річних загальних зборів
Товариства.
2.Про схвалення рішення Наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних
зборах.
3.Про розгляд звітів Генерального директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства про діяльність Товариства за 2017 рік. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора, Наглядової
ради та звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства.
4.Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
5.Про розподіл прибутку (збитків) Товариства за підсумками роботи за
2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
6. Доповнення переліку видів діяльності Товариства.
7.Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його
в новій редакції.
8.Про схвалення значних правочинів.
9.Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які
можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення
річних загальних зборів акціонерів.

Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

-

-

360

352

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного загальних зборів розміщена на власному веб –
сайті Товариства: ichnya.com.
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів
до дня проведення загальних зборів, акціонери Товариства та/або їх
представники можуть ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних
зборів у робочі дні з 10 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин за
адресою: Україна, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4, приймальня голови правління, а в день проведення загальних зборів – також у
місці їх проведення.
Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними матеріалами (документами) – Животяга Ярослав Васильович тел. (04633)
2-40-95.
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 акціонерів до проекту порядку денного надсилати за адресою:
16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4.
До уваги акціонерів ПАТ «ІМКК»: Відповідно до п.10 розділу VІ ЗУ «Про
Депозитарну систему України» від 06.07.2012 № 5178-VI, якщо власник
цінних паперів не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або
не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у
цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в
органах емітента.

Для участі в річних загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі
паспорт та довіреність на право участі у річних загальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства (для представників юридичних та
фізичних осіб).
Акціонери Товариства мають можливість ознайомитися з документами,
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Україна, Хмельницька область, місто Хмельницький,
вул. Західна Окружна, 1, ПрАТ «Хмельницьке шляхово-будівельне управління № 56» (кабінет генерального директора), у період з дати надіслання
даного повідомлення по 30 квітня 2018 р. у всі робочі дні з 9:00 до 18:00 год.,
а в день проведення загальних зборів – також за місцем їх проведення. Для
ознайомлення з матеріалами/документами акціонер повинен надати на ім’я
Товариства письмову заяву. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Генеральний директор – Волосінчук Максим Михайлович.
Телефон для довідок: (0382) 66-49-49.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного
http://www.roads.km.ua.
Основні показники фінансово – господарської діяльності
ПрАТ «Хмельницьке ШБУ № 56» (тис. грн.)
Найменування показника
Період
Звітний
Попередній
2017
2016
Усього активів
259888
60 439
Основні засоби (за залишковою вартістю)
14449
10 997
Запаси
75004
34 844
Сумарна дебіторська заборгованість
76100
10 894
Гроші та їх еквіваленти
24286
1 257
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-50366
-22 488
Власний капітал
-44489
-16 906
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
4 410
4 410
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
0
0
Поточні зобов'язання і забезпечення
30 4377
77 345
Чистий фінансовий результат: прибуток
-27492
3 642
(збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
88190450
88190450
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНе АКЦІОНЕРНе ТОВАРИСТВо «ГОЛОВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВСІЛЬСПЕЦБУД»

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРННОГО ТОВАРИСТВА «ГОЛОВНЕ
ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВСІЛЬСПЕЦБУД»
(Ідентифікаційний код: 01354467, місцезнаходження: Україна,
04112, м. Київ, вул. Шамрило, буд. 9-В)
(надалі – «Товариство»)
Шановний акціонере!
Товариство цим повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 30 квітня 2018 року об
12:00 годині за київським часом, за адресою: Україна, м. Київ, провулок Охтирський, буд.3
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться 30 квітня 2018 року з
11:20 до 11:50 години за адресою: Україна, м. Київ, провулок Охтирський, буд.3
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства відбуватиметься 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
річних загальних зборах акціонерів Товариства, а саме на 24.00 годину
24 квітня 2018 року.
Для реєстрації для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства, кожен акціонер повинен мати при собі документ, що посвідчує особу; представник акціонера - додатково документ, що належним
чином підтверджує його повноваження діяти від імені акціонера.’
У реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в
разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у річних загальних зборах
акціонерів Товариства.
До дати проведення загальних зборів акціонери (учасники) можуть
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з
питань порядку денного зборів, за адресою: Україна, м. Київ, провулок
Охтирський, буд.3 по вівторках і четвергах з 9-00 до 16-00 (перерва з
12-00 до 13-00) а в день проведення загальних зборів – також у місці їх
проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок
ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Самосенко Василь Іванович.
Рішенням Наглядової ради Товариства затверджено такий проект
порядку денного та проекти рішень з питань, включених до порядку
денного:
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОПроекти рішень
ГО:
з питань, включених до порядку
денного:
1. Обрання лічильної комісії. Обрати Головою Лічильної комісії –
Боровик Катерина Сергіївна , Членом
Лічильної комісії –Аношкіна Ірина
Вікторовна, Павлюк Тетяна
Анатоліївна із припиненням їх
повноважень з моменту закриття
загальних зборів акціонерів
товариства.
2. Затвердження порядку та Затвердити порядок та спосіб
способу засвідчення
засвідчення бюлетеню для голосуванбюлетеню для голосування
ня на загальних зборах акціонерів
на річних загальних зборах
Товариства, шляхом його підписання
головою Реєстраційної комісії.
Товариства
3. Обрання Голови та
Обрати Головою зборів – Самосенко
секретаря річних Загальних Василь Іванович, Секретарем зборів –
зборів акціонерів Товариства. Моключенко Наталія Петрівна на час
проведення цих загальних зборів
акціонерів та уповноважити їх
підписати протокол загальних
зборів.
4. Затвердження регламенту Затвердити наступний регламент
річних Загальних зборів
(порядок) проведення річних
акціонерів Товариства.
загальних зборів акціонерів
Товариства:
• по всім питанням порядку денного
Зборів голосувати бюлетенями для
голосування.
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• для доповіді з питань порядку
денного надавати до 10 хвилин;
• заяви на виступ, питання до
доповідача, пропозиції з питань
порядку денного розглядаються в
порядку черговості їх надходження у
письмовому вигляді;
• питання, пропозиції, заяви та інші
звернення від учасників передаються
Секретарю Зборів виключно в
письмовій формі із зазначенням
прізвища, ім’я та по батькові (повного
найменування) акціонера (його
представника), який ініціює питання
(направляє пропозицію);
• питання, пропозиції, заяви та інші
звернення в усній формі, анонімні, а
також питання та пропозиції щодо
питань, не включених до порядку
денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не
підлягають;
• для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Зборів
стосовно кожного питання порядку
денного, надається до 3-х хвилин;
• кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації
інформації на Зборах може здійснюватись особами, які завчасно звернулись
до Наглядової ради та отримали
відповідну згоду
5. Розгляд звіту Правління
Прийняти до уваги та затвердити звіт
Товариства про результати
Правління про результати фінансовофінансово-господарської
господарської діяльності Товариства
діяльності Товариства у
за 2017 рік. Визнати роботу Правління
2017 році. Прийняття рішення Товариства за результатами 2017 року
за наслідками розгляду звіту задовільною.
Правління.
6. Розгляд звіту Наглядової
Прийняти до уваги та затвердити звіт
ради Товариства за 2017 рік. Наглядової ради Товариства за
Прийняття рішення за
2017 рік. Визнати роботу Наглядовою
наслідками розгляду звіту На- ради Товариства за результатами
глядової ради.
2017 року задовільною
7. Розгляд звіту Ревізійної
Прийняти до уваги та затвердити звіт
комісії Товариства за
та висновки Ревізійної комісії Товари2017 рік. Прийняття рішення ства за 2017 рік. Визнати роботу
за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за
та затвердження висновків
результатами 2017 року задовільною
Ревізійної комісії.
8. Затвердження річного звіту Затвердити річний звіт Товариства за
Товариства за 2017 рік.
2017 рік
9. Розгляд висновків зовніш- Прийняти до уваги та затвердити
нього аудиту та затвердження висновки зовнішнього аудиту за
заходів за результатами його 2017 рік
розгляду
10. Розподіл прибутку
Оскільки за підсумками фінансово(збитку) Товариства за
господарської діяльності у 2017 році,
результатами фінансовоТовариство отримало прибуток,
господарської діяльності
розподіл прибутку на покриття збитків
Товариства у 2017 році.
минулих періодів.
11. Затвердження основних
Затвердити основні напрямки
напрямків діяльності
діяльності Товариства на 2018 рік.
Товариства на 2018 рік.
12. Прийняття рішення про
У відповідності до Закону України
зміну типу акціонерного
«Про акціонерні товариства» (надатовариства з публічного на
лі – Закон) змінити тип Товариства з
приватне.
публічного акціонерного товариства на
приватне акціонерне товариство.
Згідно статті 5 Закону зміна типу
товариства з публічного на приватне
не є його перетворенням. Ідентифікаційний код юридичної особи залишається без змін: 01354467.

№62, 30 березня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
13. Затвердження нового
найменування Товариства у
зв’язку зі зміною його типу.

У зв’язку зі зміною типу Товариства з
публічного на приватне затвердити
нове найменування Товариства: повне
найменування – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОЛОВНЕ
ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВСІЛЬСПЕЦБУД»; скорочене найменування –
ПрАТ «ГП «КИЇВСІЛЬСПЕЦБУД».
14. Прийняття рішення про
Змінити місцезнаходження Товаризміну місцезнаходження
ства, в зв’язку з чим новим місцезнаТовариства.
ходженням вважати: Україна, 04112,
м. Київ, провулок Охтирський, буд.3
15. Внесення та затверджен- 1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій
ня змін до Статуту Товариства та внутрішніх положень редакції (у зв’язку із приведенням
Товариства, в тому числі
діяльності відповідно до ЗУ «Про
пов’язаних із приведенням
акціонерні товариства».
2. Внести зміни до внутрішніх
діяльності Товариства у
положень Товариства, шляхом
відповідність з Законом
України «Про акціонерні
викладення їх в новій редакції.
товариства», затвердження 3. Уповноважити підписати нову
редакцію Статуту Товариства Голові
нової редакції Статуту
Товариства та внутрішніх
зборів та Секретарю зборів.
положень Товариства,
4. Уповноважити підписати нові
затвердження уповноваженої редакції внутрішніх положень
особи на підписання Статуту Товариства Голові зборів та Секретарю зборів.
Товариства та внутрішніх
положень Товариства.
5. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції
Статуту Товариства Голові правління
Товариства із правом передоручення
третім особам.
Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства,
кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення
загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища
(найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу
належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Детальна інформація стосовно оформлення, подання пропозицій та
інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про
проведення загальних зборів акціонерів Товариства в строк до дати
проведення загальних зборів, наведена в статтях 36 та 38 Закону
України «Про акціонерні товариства».
Станом на 26 березня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 1347987 штук простих
іменних акцій.
Станом на 26 березня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 952437
штук простих іменних акцій.
Товариство не здійснювало випуск привілейованих акцій.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку
денного: http://01354467.infosite.com.ua/
Довідки за телефоном: (095) 312-16-25
Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi
пiдприємства (тис. грн) *
Найменування показника
Період
Звітний
Попередній
2017
2016
Усього активів
607,3
586,3
Основні засоби (за залишковою вартістю)
368,1
462,8
Запаси
4,6
4,6
Сумарна дебіторська заборгованість
115,6
Гроші та їх еквіваленти
234,6
3,3
Нерозподілений прибуток (непокритий
(67,7)
(110,7)
збиток)
Власний капітал
580,7
537,7
Зареєстрований (пайовий/статутний)
337,0
337,0
капітал
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
200,9
200,9
Поточні зобов’язання і забезпечення
607,3
586,3
Чистий фінансовий результат: прибуток
43,0
36,8
(збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
1347987
1347987
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію (грн.)
*дані наведені без врахування фінансових показників, пов’язаних
осіб

Приватне акціонерне товариство «Алеко-Сервіс»
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
Приватне акціонерне товариство «Алеко-Сервіс» (ідентифікаційний код 04804439, місцезнаходження: 02088, м. Київ, вул. 1 Травня, 1-а,
далі – Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться 30.04.2018 р.
о 10:00 годині за адресою: 02088, м. Київ, вул. 1 Травня, 1-А, 2-й поверх, зал засідань.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. 1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів.
2. Проект рішення: Обрати лічильну комісію загальних зборів у складі Мігулько Ольги Олександрівни та Стуги Віктора Васильовича. Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.
3. 2. Затвердження порядку проведення загальних зборів.
Проект рішення: Затвердити регламент річних загальних зборів
акціонерів:
доповідь з питання порядку денного - до 10 хв.;
виступаючим - до 5 хв.;
повторні виступи - до 2 хв.;
проведення голосування з питання порядку денного - до 10 хв.;
підрахунок голосів - до 10 хв.;
оголошення підсумків голосування - до 3 хв.
4. 3. Звіт Виконавчого директора Товариства за 2017 році. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого директора.
Проект рішення:
1.Затвердити звіт Виконавчого директора Товариства про резуль-

тати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.
2. Визнати роботу Виконавчого директора Товариства задовільною.
5. 4. Звіт Наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Проект рішення:
7. 1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.
8. 5. Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновку Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.
9. Проект рішення:
10. 1.Затвердити звіт Ревізора за 2016 рік та висновок Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності
Товариства за результатами 2017 року.
2. Визнати роботу Ревізора Товариства задовільною.
11. 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, в
тому числі, річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.
12. 7. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Збиток, отриманий Товариством в 2017 році, в
розмірі 11 214 900 грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх років.
8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на
2018 рік.
Проект рішення: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.
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13. 9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв’язку з приведенням у відповідність до чинного законодавства
України, шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову
загальних зборів Калиту А.В. та Секретаря загальних зборів Гриб І.І.
підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Виконавчого директора Калиту Андрія Володимировича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.
10. Про внесення змін до запису про перелік засновників (учасників)
юридичної особи, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Проект рішення: Внести зміни до запису про перелік засновників (учасників) юридичної особи, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме
перелік засновників (учасників) Товариства – акціонери, згідно реєстру.
11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які
можуть вчинятись Товариством протягом не більше одного року з дати
прийняття такого рішення річними Загальними зборами та надання повноважень на укладання таких правочинів.
Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством до 29.04.2018 року включно
граничною сукупною вартістю 100 тис.грн., зокрема але не обмежуючись цим щодо одержання Товариством грошових коштiв (майнових
прав на грошовi кошти) (кредитiв/позик, фiнансової допомоги, прийняття грошових зобов'язань), гарантiй, акредитивiв, цiнних паперiв
та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг; передача (купiвля-продаж) будь-якого майна (майнових прав), грошових
коштiв (майнових прав на грошовi кошти), фiнансової допомоги, нерухомого майна, цiнних паперiв, що належать Товариству в заставу/
iпотеку та/або укладання iнших договорiв забезпечення виконання
зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення
зобов'язань будь-яких третiх осiб; договорiв купiвлi-продажу майна (в
тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу; договорiв поставки, купiвлi-продажу,
фiнансової допомоги, позик, надання послуг Товариством, договорiв про
спiльну дiяльнiсть, договорiв про комплексну забудову, договорiв доручень, комiсiї.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 24 квітня 2018 року (станом на 24 годину).
Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 30 квітня 2018 року
з 09:00 до 09:45 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 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 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 учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника,
повідомивши про це реєстраційну комісію та Виконавчого 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, 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.
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. 1 Травня, 1-А, 2-й поверх,
приймальня Виконавчого директора, 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 – Виконавчий директор Калита Андрій Володимирович. Акціонери мають право не пізніше 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 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 най
менування 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 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 Виконавчого директора Калити Андрія Володимировича за наведеним нижче номером
телефону.
Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 19.03.2018 року, загальна
кількість простих іменних акцій Товариства становить 130000 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 129344 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: http://hyundaibort.com.ua/.
Довідки за телефоном: (044) 564-84-76.
Наглядова рада

Приватне акціонерне товариство «Коммунтранс»
До уваги акціонерів ПАТ «Коммунтранс»!
Приватне акціонерне товариство «Коммунтранс» (ідентифікаційний
код - 32026358, місцезнаходження: 07400, Україна, Київська область,
місто Бровари, вулиця Кірова, 90,офіс 18, кабінет 4, далі - Товариство),
повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства
(далі – загальні збори), які відбудуться 26 квітня 2018 року об 11:00 годині за адресою: 07400 місто Бровари, вулиця Олега Онікієнка 2/1,
2-й поверх, приміщення ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП»
Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів
лічильну комісію у складі Поспішної Яни Сергіївни та Шалієвського Володимира Івановича.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
Проект рішення: Обрати головою загальних зборів Глушка Олексія
Григоровича, секретарем загальних зборів – Лукяненко Наталію Володимирівну.
3. Схвалення рішення наглядової ради Товариства про затвердження
порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних
зборах.
Проект рішення: Схвалити рішення наглядової ради від
01.03.2018 року про затвердження порядку та способу засвідчення бю-
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летенів для голосування на загальних зборах акціонерів.
4. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2017 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.
Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства
за 2017 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.
5. 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.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансовогосподарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.
Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за
2017 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.
7. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
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Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.
8. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Збиток, отриманий Товариством в 2017 році, у
розмірі 37829 тис. грн. буде покриватися за рахунок чистого прибутку
майбутніх періодів.
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради
Товариства Бебешко Олександра Леонiдовича, Бурова Михайла Володимировича, Болквадзе Полiна Мурадiївна.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом
кумулятивного голосування.
11. Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення: Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Машненкова Костянтина Анатолiйовича, Внукової Надiї
Анатолiївни, Зубкової Людмили Прокопiвни.
12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом
кумулятивного голосування.
13. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв’язку з приведенням у його відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити
Голову загальних зборів Глушка Олексія Григоровича та Секретаря загальних зборів Лукяненко Наталію Володимирівну підписати Статут
в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Глушка Олексія Григоровича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.
14. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства
шляхом викладення їх в новій редакції.
Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Положень Товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про наглядову раду», «Про Директора» та «Про Ревізійну комісію» у зв’язку з приведенням їх у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій
редакції. Визнати таким, що втратило чинність, положення.
15. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які
вчинятимуться Товариством протягом не більше одного року.
Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством
до 29.04.2019 року включно значних правочинів граничною сукупною вартістю 320 млн.грн. (триста двадцять мільйонів гривень 00 копійок) зокрема але не обмежуючись цим щодо відчудження основних засобів,
одержання Товариством грошових коштiв (майнових прав на грошовi
кошти) (кредитiв/позик, фiнансової допомоги, прийняття грошових
зобов'язань), гарантiй, акредитивiв, цiнних паперiв та/або одержання
будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг; передача (купiвля-продаж)
будь-якого майна (майнових прав), грошових коштiв (майнових прав на
грошовi кошти), фiнансової допомоги, нерухомого майна, цiнних паперiв,
що належать Товариству в заставу/iпотеку та/або укладання iнших
договорiв забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки)
Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третiх осiб;
договорiв купiвлi-продажу майна (в тому числi нерухомого майна),
вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та
лiзингу; договорiв поставки, купiвлi-продажу, фiнансової допомоги, позик, надання послуг Товариством, договорiв про спiльну дiяльнiсть,
договорiв про комплексну забудову, договорiв доручень, комiсiї.
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне то-

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

вариство "Унiверситет
вiйськових мистецтв"

01004905
49000 м.Днiпро пр. Дмитра Яворницького, буд. 60, оф. 514
4. Міжміський код, телефон та факс 056 744-13-37 056 370-36-50
5. Електронна поштова адреса
dygil@privat-online.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтер- https://smida.gov.ua/site/01004905/
нет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення
про виплату дивідендів

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 20 квітня 2018 року (станом на 24 годину).
Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 26 квітня 2018 року
з 10:00 до 10:45 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 обмежуючись цим, представник акціонера за довіреністю повинен мати 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 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 учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника,
повідомивши про це реєстраційну комісію та Генерального директора,
або взяти 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: 07400, Україна, Київська
область, місто Бровари, вулиця Кірова, 90,офіс 18, кабінет 4, 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 директор Глушко
Олексій Григорович. Акціонери мають право не пізніше 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, 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 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 Глушка
Олексія Григоровича за наведеним нижче номером телефону.
Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 19.03.2018 року, загальна
кількість простих іменних акцій Товариства становить 10900 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 10900 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:
kommuntrans.emitents.net.ua
Телефон для довідок: (097) 751 70 71.
Наглядова рада
II. Текст повідомлення
Дата прийняття загальними зборами акцiонерного товариства рiшення
про виплату дивiдендiв: 28.03.2018р. Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв: станом на 16.04.2018р. Розмiр
дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв
(грн):256877,15. Строк виплати дивiдендiв: з 28.04.2018р. по 28.09. 2018 р.
Спосiб виплати дивiдендiв: безпосередньо акцiонерам. Порядок виплати дивiдендiв: виплата всiєї суми дивiдендiв кожному акцiонеру шляхом
перерахування грошових коштiв на банкiвськi рахунки акцiонерiв
здiйснюється протягом перiоду з 28.04.2018р. по 28.09. 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
Дягiль Євгенiй Григорович
Голова правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище
керівника)
М.П.
2018.03.29
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження
4. Міжміський код, телефон та факс
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації

ТОВАРИСТВО "КОСМЕД"
31841350
04078 м. Київ, вул. Сирецька, 49 Г
044 537 35 24 044 537 35 24
ceo@cosmed.com.ua
http://cosmed.ua/

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Наказом № 18-К вiд 28 березня 2018 року призначено на посаду головного
бухгалтера Давиденко Людмилу Миколаївну, паспорт серiї НК 148688, виданий Козелецьким РВ УМВС України в Чернігівській області. Посадова особа
призначена на невизначений строк. Протягом останніх п'яти років обiймала
посади: головний бухгалтер ТОВ СП «УКРАФЛОРА», головний бухгалтер ТОВ
РСГП «Столичний», головний бухгалтер ТОВ «Оксі Таксі» та заступник голов-

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АТ «ЗНКІФ «ПРОФІ-Т ІНВЕСТ»
Протокол № 120218-1
від 12 лютого 2018р.
ЗМІНИ ДО ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ АКЦІЙ

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРОФІ-Т ІНВЕСТ»

Викласти пункт 1.5. в наступній редакції:
«Строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів
(діяльності з управління активами): з 05/11/2015 до необмежений.»
Викласти пункт 1.6. в наступній редакції:
«Відомості про посадових осіб:
Посада
Прізвище, ім’я, по Пряме та/або опосередкобатькові
ване володіння часткою в
Статутному капіталі Фонду
(відсотки щодо кожного)
1
2
3
Директор КУА
Могилястий
0
Костянтин Вікторович
Ревізор
Могиляста Світлана
0
Миколаївна
Наглядова рада КУА не
створена
Відповідальна особа за Могиляста Світлана
0
проведення внутрішнього
Миколаївна
аудиту (контролю)
Інші посадові особи не обирались
Викласти пункт 2.3. в наступній редакції:
«2.3. Місцезнаходження, телефон: Україна, 03179, м. Київ, БрестЛитовське шосе, буд. 8А, телефон/факс (044) 364-51-53.»
Викласти пункт 2.10. в наступній редакції:
«2.10. Дані про голову та членів наглядової ради Фонду:
Голова наглядової ради Фонду – Бабур Сергій Миколайович
Члени наглядової ради Фонду: Менжинська Ольга Іванівна, Березняк
Євген Володимирович.»
Викласти пункт 5.10. в наступній редакції:
«5.10. Адреси розміщення акцій Фонду: Україна, 03179, м. Київ, БрестЛитовське шосе, буд. 8А.»
Викласти пункт 6 в наступній редакції:
«6. Відомості про оцінювача майна.
1. Назва – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТИТАН».
2. Код за ЄДРПОУ – 32557350.
3. Місцезнаходження – 04128, Україна, місто Київ, вулиця Академіка
Туполєва, будинок 17.
4. Строк дії сертифікату суб’єкта оціночної діяльності – з 24/05/2017 по
24/05/2020.»
Викласти пункт 8 в наступній редакції:
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ного бухгалтера з податкового обліку ТОВ «Компанія Май Україна». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пакетом акцій Товариства та часткою у Статутному капіталі Товариства не володіє.
Згiдно Протоколу Наглядової ради № 258 вiд 28.03.2018 року достроково припинено повноваження, члена Правлiння Щербачової Ірини Валеріївни. Посадова особа перебувала на посадi з 14.09.2017 року, непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пакетом акцій Товариства та часткою у Статутному капіталі Товариства не володіє.
За рішенням засідання Наглядової ради від 28.03.2018 року (протокол
№258 від 28.03.2018 р.) було обрано нового члена Правління: Давиденко
Людмилу Миколаївну (паспорт серiї НК 148688, виданий Козелецьким РВ
УМВС України в Чернігівській області). Протягом останніх п'яти років
обiймала посади: головний бухгалтер ТОВ СП «УКРАФЛОРА», головний
бухгалтер ТОВ РСГП «Столичний», головний бухгалтер ТОВ «Оксі Таксі»
та заступник головного бухгалтера з податкового обліку ТОВ «Компанія
Май Україна». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. Пакетом акцій Товариства та часткою у Статутному капіталі Товариства не володіє. Строк, на який призначено особу: 3 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
Лавров Вячеслав Веніамінович
Голова правління
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
2018.03.29
(дата)

«8. Відомості про аудиторську фірму.
1. Назва – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«БЕНТАМС АУДИТ».
2. Код за ЄДРПОУ – 40182892.
3. Місцезнаходження – 04107, Україна, місто Київ, вулиця Татарська,
будинок 7, офіс 89.
4. Строк дії свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України – з 24/12/2015 по 24/12/2020.
5. Строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які
можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів – з 19/07/2016 по 24/12/2020.»
Викласти пункт 1.6. Регламенту Фонду в наступній редакції:
«1.6. Місцезнаходження Фонду: Україна, 03179, м. Київ, БрестЛитовське шосе, буд. 8А.»
Викласти пункт 3.1.4. в наступній редакції:
«3.1.4. Протягом 30 днів з моменту призупинення діяльності Компанії
щодо управління активами Фонду Загальні збори Фонду зобов’язані затвердити рішення щодо зміни Компанії з управління активами та укладення
договору з іншою компанією з управління активами.»
Викласти пункт 3.2.4. Регламенту Фонду в наступній редакції:
«3.2.4. Протягом 30 днів з моменту призупинення діяльності Зберігача
щодо обслуговування активів Фонду Загальні збори учасників Фонду
зобов’язані затвердити рішення щодо зміни Зберігача та укладення договору з іншим Зберігачем.»
Викласти пункт 4.6. Регламенту Фонду в наступній редакції:
«4.6. Розрахунки з учасниками Фонду при його ліквідації здійснюються за
розрахунковою вартістю акції Фонду. Розрахункова вартість однієї акції Фонду
на дату початку розрахунків з учасниками Фонду визначається як загальна
вартість чистих активів Фонду, поділена на загальну кількість акцій Фонду, що
належать учасникам Фонду на дату прийняття рішення про його ліквідацію.»
Викласти абзац перший інвестиційної декларації Фонду в наступній
редакції:
«Основні напрями інвестиційної діяльності:
Пріоритетним буде інвестування в фінансово-кредитний сектор, будівельну та торгівельну галузь народного господарства та сектор державних фінансів, шляхом вкладення коштів в цінні папери, нерухомість підприємств зазначених галузей з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством
України, та в інші активи, дозволені чинним законодавством України.»
Особа, на яку покладено ведення
____
бухгалтерського обліку
ФОП Войцеховський С.Ю.
Начальник управління супроводження
операцій казначейства блоку
«Операційний»
____ Терещенко В.В.
(Уповноважена особа зберігача)
АТ «ЗНКІФ «ПРОФІ-Т ІНВЕСТ» (далі-Фонд)
(Уповноважена особа Фонду)
____ Бабур С.М.
Директор ТОВ «КУА «ПРОФІ-Т АКТИВ»
(директор компанії з управління активами
Фонду)

____ Могилястий К.В.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Річна інформація емітентів,
які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а
також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних
акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування
емітента, код за ЄДРПОУ,
місцезнаходження, міжміський
код та телефон емітента

2. Дата розкриття повного
тексту річної інформації у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки
в мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну річну
інформацію

Приватне акцiонерне
товариство
"Унiверситет вiйськових
мистецтв",

01004905 , Дніпропетровська
Шевченкiвський 49000 м.Днiпро
проспект Дмитра Яворницького, 60,
оф.514 (056) 744-13-37
29.03.2018

http://smida.gov.ua/site/01004905/

Акціонерне товариство
«ПРАВЕКС БАНК»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про
емітента
1. Загальні відомості
1.Повне найменування емітента – Акціонерне товариство «ПРАВЕКС БАНК»
2.Організаційно-правова форма емітента – Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 14360920
4. Місцезнаходження емітента – 01021, м. Київ, Кловський узвіз, будинок 9/2
5. Міжміський код, телефон та факс емітента – тел. (044) 201-16-61,
факс (044) 201-17-80
6. Електронна поштова адреса емітента – bank@pravex.kiev.ua
7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації – https://www.pravex.com.
ua/o-banke/pro-nas/rozkrittya-informaciyi
8. Вид особливої інформації – відомості про зміну типу акціонерного товариства
2. Відомості про зміну типу акціонерного товариства
№
Дата
Повне найменування Повне найменування
з/п вчинення дії акціонерного товариакціонерного
ства до зміни
товариства після
зміни
1
2
3
4
1
28.03.2018
Публічне акціонерне
Акціонерне товариство
товариство комерційний
«ПРАВЕКС БАНК»
банк «ПРАВЕКС-БАНК»
Зміст інформації:
2.1. Акціонерне товариство «ПРАВЕКС БАНК» (надалі – Банк) повідом
ляє, що єдиним Акціонером Банку прийнято рішення № 1/2018 від
«26» лютого 2018 р. про зміну типу акціонерного товариства з публічного на приватне, а також зміну найменування Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРАВЕКС-БАНК» на Акціонерне товариство «ПРАВЕКС БАНК» з дати державної реєстрацiї Статуту
Банку у новiй редакцiї. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до
вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному
реєстрі – 28.03.2018 р. Повне найменування Банку до змiни – Публічне акціонерне товариство комерційний банк «ПРАВЕКС-БАНК», повне
найменування Банку пiсля змiни – Акціонерне товариство «ПРАВЕКС
БАНК».
3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно із законодавством України.
Голова Правління
ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК»
Кириченко Т. О.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

товариство
"Унiверситет
вiйськових мистецтв"

01004905
49000 м.Днiпро пр. Дмитра Яворницького, буд. 60, оф. 514
(056) 744-13-37 (056) 370-36-50

4. Міжміський код, телефон та
факс
5. Електронна поштова адреса dygil@privat-online.net
6. Адреса сторінки в мережі
https://smida.gov.ua/site/01004905/
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення про
попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
II. Текст повідомлення
28.03.2018р. загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Унiверситет
вiйськових мистецтв» (протокол № 38 вiд 28.03.2018р.) прийнято рiшення
про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року з моменту ухвалення цього
рiшення, а саме такi правочини: з надання в оренду нежитлових примiщень,
якщо сума правочину бiльше 10 % вартостi активiв за даними рiчної
фiнансової звiтностi за 2017 рiк; з розмiщення вiльних грошових коштiв на
депозитних рахунках банкiвських установ, якщо сума правочину бiльше
10 % вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк; з
продажу майна товариства, якщо вартiсть майна, що є предметом правочину, бiльше 10% вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi за
2017рiк; з купiвлi майна, якщо вартiсть майна, що є предметом правочину,
бiльше 10% вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi за
2017рiк.
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв не може становити бiльше
60 000 тис. грн.
Вартiсть активiв ПрАТ «Унiверситет вiйськових мистецтв» за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 7479 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi становить 802,25%
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 346 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах 277 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення 277 шт. Кiлькiсть
голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення 0 шт.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Дягiль Євгенiй Григорович
Голова правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище
керівника)
М.П.
2018.03.29
(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 акціонерних товариств, які здійснили
приватне (закрите) розміщення цінних паперів для опублікування в
офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товаемітента, код за ЄДРПОУ,
риство
"Авiакомпанiя Конмісцезнаходження,
станта"
,
20508143, Запорізька обл. ,
міжміський код та телефон
Шевченкiвський р-н, 69013, м.Запорiжжя, Блаемітента
китна, 4 (061) 721-43-07, 721-43-23,
2. Дата розкриття повного 28.03.2018
тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі www.constantaairlines.com
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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
Приватне акцiонерне
емітента
2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

товариство "Унiверситет
вiйськових мистецтв"

01004905
49000 м.Днiпро пр. Дмитра Яворницького,
буд. 60, оф. 514
(056) 744-13-37 (056) 370-36-50

4. Міжміський код, телефон
та факс
5. Електронна поштова
dygil@privat-online.net
адреса
6. Адреса сторінки в мережі https://smida.gov.ua/site/01004905/
Інтернет, яка додатково
використовується емітентом
для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента
II. Текст повідомлення
Припинено повноваження Ревiзора Шандиби Павла Павловича (згоди
на розкриття паспортних даних не надано) на пiдставi рiшення загальних

зборiв акцiонерного товариства (Протокол № 38 вiд 28.03. 2018 р.), згiдно
зi Статутом Товариства, Положенням про Ревiзора i договором вiд
13.04.2017р. - закiнчення строку повноважень. Часткою в статутному
капiталi емiтента не володiє. Цiй особi не належить пакет акцiй емiтента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi
перебував з 13.04.2017р.
Обрано Ревiзором Шандибу Павла Павловича (згоди на розкриття
паспортних даних не надано) на пiдставi рiшення загальних зборiв
акцiонерного товариства ( Протокол № 38 вiд 28.03. 2018 р.). Часткою в
статутному капiталi емiтента не володiє. Цiй особi не належить пакет акцiй
емiтента. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: начальника вiддiлу
Днiпропетровської обласної ради (2010-2013р.р.), з 2013 року заступника
директора КП «Головний iнформацiйно-комунiкацiйний i наукововиробничий центр Днiпропетровської обласної ради». Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк повноважень до
наступних чергових загальних зборiв акцiонерного товариства.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Дягiль Євгенiй Григорович
Голова правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище
керівника)
М.П.
2018.03.29
(дата)

ПРИВАТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БУДМАТЕРIАЛИ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДМАТЕРIАЛИ»
2. Код за ЄДРПОУ: 06959287
3. Місцезнаходження: 21100 м. Вінниця вулиця Данила Нечая, будинок 55
4. Міжміський код, телефон та факс: 0432-68-98-67 68-98-67
5. Електронна поштова адреса: mail@kirpich-vin.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: kirpich-vin.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення:
Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
26.03.2018 р. було припинено повноваження члена Наглядової ради
Андреєва Миколи Валерійовича (паспорт: серія СН номер 329102 виданий
16.09.1996 р. Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві). Підстава припинення повноважень- подання заяви про припинення повноважень за
власним бажанням. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента
0,000013%, що складає 0,75 грн. статутного капіталу. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, протягом якого
особа перебувала на посаді: 11 місяців.Замість звільненої особи нікого не
призначено на посаду.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
Голова правління
Білоносов Олег Юрійович

СьогоднІ в номерІ опублІкованІ:
1.

ПРАТ

АБС-УКР

51

2.

ПРАТ

АВІАКОМПАНІЯ КОНСТАНТА

79

3.

АТЗТ

АВТОПОБУТСЕРВІС

33

4.

ПАТ

АГРОБУДТЕХЦЕНТР

52

5.

ПАТ

АГРОСЕРВІС

53

6.

ПРАТ

АКЦІОНЕРНИЙ ЦЕНТР «ВОСТОК»

37

7.

ПРАТ

АЛЕКО-СЕРВІС

75

8.

ПРАТ

АРТВИН

17

9.

ПРАТ

АСНОВА ХОЛДИНГ

14

10.

ПРАТ

АФ ДЕ ВІЗУ

51

11.

ПРАТ

БАРИШІВСЬКА МТС

23

12.

ПРАТ

БАХМУТСЬКИЙ ЗАВОД «БУДДЕТАЛЬ»

55

13.

ПРАТ

БЕРДИЧІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ТА ІНФОРМАТИКИ

21

14.

ПРАТ

БІЛОКУРАКИНСЬКИЙ

55

15.

ПРАТ

БІЛОЦЕРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА

62

16.

ПРАТ

БРОВАРСЬКА ДРУКАРНЯ

60
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СьогоднІ в номерІ опублІкованІ:
17.

ПРАТ

БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДМЕХАНІЗАЦІЯ»

41

18.

ПРАТ

БУДМАТЕРІАЛИ

80

19.

ПРАТ

БУДТРАНС

26

20.

ПРАТ

ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО - 16543

32

21.

ПРАТ

ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД

36

22.

ПАТ

ВЕСКО

61

23.

ПРАТ

ВЗП-2

51

24.

ПРАТ

ВИННИКІВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ

64

25.

ПРАТ

ВІННИЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ № 574

31

26.

ПРАТ

ВІННИЦЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД

22

27.

ПРАТ

ГК БРАТИСЛАВА

21

28.

ПРАТ

ГОТЕЛЬ «ПОДІЛЛЯ»

19

29.

ПРАТ

ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «БРИГАНТИНА»

34

30.

ПРАТ

ГРОНА

12

31.

ПРАТ

ДБК №4

65

32.

ПАТ

ДНІПРОТЕЛЕКОМ

60

33.

ПРАТ

ДОБРЯНКА

44

34.

ПРАТ

ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ

4

35.

ПРАТ

ДОНЕЦЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД

29

36.

ПАТ

ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ

51

37.

ПРАТ

ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ

70

38.

ПРАТ

ЕПОС

22

39.

ПРАТ

ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

24

40.

ПРАТ

ЖМИЇВСЬКЕ

21

41.

ПРАТ

ЗАВОД «НЕВА»

61

42.

ПРАТ

ЗАВОД «ФРЕГАТ»

5

43.

ПРАТ

ЗАВОД «ФРЕГАТ»

7

44.

ПРАТ

ЗАВОД «ФРЕГАТ»

9

45.

ПРАТ

ЗАВОД «ФРЕГАТ»

11

46.

ПРАТ

ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ

57

47.

ПРАТ

ЗАПОРІЖКОКС

19

48.

ПРАТ

ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ

40

ЗНКІФ «ПРОФІ-Т ІНВЕСТ» ТОВ «КУА «ПРОФІ-Т АКТИВ»

78

49.
50.

ПАТ

ІВАНІВСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД

29

51.

ПАТ

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА АГЕНЦІЯ «СТАТІНФОРМКОНСАЛТИНГ»

25

52.

ПАТ

ІЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ

71

53.

ПРАТ

КВІТИ ЛЬВОВА

48

54.

ПАТ

КИЇВЗООВЕТПОСТАЧ

28

55.

ПАТ

КИЇВСІЛЬСПЕЦБУД

74

56.

ПРАТ

КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА

13

57.

ПАТ

КИЇВСЬКИЙ БУДПРОЕКТ

35

58.

ПАТ

КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «РАДАР»

15

59.

ПАТ

КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ»

48

60.

ПАТ

КОММУНТРАНС

76

61.

ПРАТ

КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «ЛАГОДА»

12
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СьогоднІ в номерІ опублІкованІ:
62.

ПРАТ

КОСІВСЬКЕ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СКІФ-АВТО»

53

63.

ПРАТ

КОСМЕД

78

64.

ПРАТ

КОСТОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ

42

65.

ПРАТ

КОСТОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ

49

66.

ПРАТ

ЛУЦЬКИЙ ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ

62

67.

ПРАТ

ЛЮКС

56

68.

ПАТ

ЛЬВІВСЬКИЙ ХІМІЧНИЙ ЗАВОД

16

69.

ПРАТ

МАКАРІВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ

24

70.

ПРАТ

МАНОМЕТР-ХАРКІВ

46

71.

ПРАТ

МАРІУПОЛЬ-АВТО

39

72.

ПАТ

МАРІУПОЛЬСЬКА ПАНЧІШНА ФАБРИКА

32

73.

ПРАТ

МЕДТЕХСЕРВІС

68

74.

ПРАТ

МЕРИДІАН-РП

41

75.

ПРАТ

МЕХТРАНС

46

76.

ПРАТ

МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ

37

77.

ПАТ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ЗАВОД МАСТИЛЬНОГО ТА ФІЛЬТРУЮЧОГО ОБЛАДНАННЯ

38

78.

ПРАТ

МЛИБОР

15

79.

ПРАТ

МЛИБОР

16

80.

ПРАТ

МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД

48

81.

ПАТ

НИЖНЬОСІРОГОЗЬКИЙ МІЖРАЙАГРОПОСТАЧ

32

82.

ПРАТ

НІКОНД

29

83.

ПРАТ

НІКСТРОМ

29

84.

ПАТ

НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД

11

85.

ПАТ

НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД

58

86.

ПАТ

ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ

36

87.

ПРАТ

ОРАНТА

27

88.

ПРАТ

ПБК РАДОМИШЛЬ

62

89.

ПРАТ

ПЕЧАНІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ

25

90.

ПРАТ

ПЛАТИ

26

91.

ПРАТ

ПОЛОНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД

6

92.

ПАТ

ПОЛТАВАПЛЕМСЕРВІС

10

93.

ПАТ

ПОЛТАВАПЛЕМСЕРВІС

17

94.

ПРАТ

ПОЛТАВСЬКИЙ МОНТАЖНО-ЗАГОТІВЕЛЬНИЙ ЗАВОД

79

95.

АТ

ПРАВЕКС БАНК

41

96.

ПРАТ

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТИТУТ
ЕКОНОМІКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»

13

97.

ПРАТ

ПРІОКОМ

27

98.

ПАТ

ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «ХЕРСОНБУД»

23

99.

ПРАТ

ПРОЖЕКТОР

20

100.

ПРАТ

ПРОМВИБУХ

8

101.

ПРАТ

РАДІОКОМПАНІЯ «ГАЛА»

63

102.

ПАТ

РАДОМИШЛЬСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО 11848

18

103.

ПРАТ

РАДОМИШЛЬСЬКИЙ «АГРОХІМ»

53

104.

ПРАТ

РАТНІВСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

50

105.

ПРАТ

РІВНЕАВТОШЛЯХБУД

64

106.

ПРАТ

РІВНЕЗАЛІЗОБЕТОН

17
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107.

ПРАТ

РІТМ

31

108.

ПАТ

РОГАНСЬКА КАРТОННА ФАБРИКА

31

109.

ПАТ

СБЕРБАНК

16

110.

ПАТ

СВІТЛОВОДСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС

50

111.

ПРАТ

СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ

59

112.

АТ

СК АХА СТРАХУВАННЯ

66

113.

ПРАТ

СКАДОВСЬКПОБУТСЕРВІС

20

114.

ПРАТ

СМАРТ-ХОЛДИНГ

54

115.

ПРАТ

СПЕЦЛІСМАШ

28

116.

ПРАТ

СПЕЦЛІСМАШ

28

117.

ПРАТ

СПЕЦМЕБЛІ

6

118.

ПРАТ

СУМСЬКА АВТОБАЗА №1

54

119.

ПРАТ

СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ

19

120.

ПРАТ

ТД УКРАЇНА-УЗБЕКИСТАН

23

121.

ПРАТ

ТЕХНОЛОГІЯ

69

122.

ПРАТ

ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1

45

123.

ПРАТ

ТУЛЬЧИНСЬКЕ АТП 10507

15

124.

ПРАТ

ТУРИСТИЧНА КОМПАНІЯ «ВИЗИТ-ЦЕНТР»

42

125.

ПРАТ

УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ ДЕЗІНФЕКЦІЇ

22

126.

ПРАТ

УКРПРОМТЕХСЕРВІС

28

127.

ПРАТ

УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ

18

128.

ПРАТ

УКРРАДІОПРИЛАД

34

129.

ПРАТ

УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ

38

130.

ПРАТ

УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ

39

131.

ПРАТ

УМАНСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА

67

132.

ПРАТ

УНІВЕРСИТЕТ ВІЙСЬКОВИХ МИСТЕЦТВ

77

133.

ПРАТ

УНІВЕРСИТЕТ ВІЙСЬКОВИХ МИСТЕЦТВ

79

134.

ПРАТ

УНІВЕРСИТЕТ ВІЙСЬКОВИХ МИСТЕЦТВ

79

135.

ПРАТ

УНІВЕРСИТЕТ ВІЙСЬКОВИХ МИСТЕЦТВ

80

136.

ПРАТ

ФІРМА «РЕАГЕНТ»

36

137.

ПРАТ

ФЛЕКСТРОНІКС СЕРВІС УА

26

138.

ПРАТ

ХАРКІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №16327

43

139.

ПРАТ

ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО УСТАТКУВАННЯ

43

140.

ПАТ

ХЕРСОНСЬКИЙ «ТОРГРІЧТРАНС»

29

141.

ПРАТ

ХЕРСОНСЬКИЙ ЗАВОД «ПРИЛАД»

37

142.

ПРАТ

ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ

27

143.

ПРАТ

ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ

48

144.

ПАТ

ХІМФАРМЗАВОД «ЧЕРВОНА ЗІРКА»

47

145.

ПРАТ

ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШБУ №56

73

146.

ПРАТ

ЧЕРКАСЬКА ФІРМА МЕБЛІ

70

147.

ПАТ

ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС

67

148.

ПАТ

ЧЕРНІГІВТОРГБУД

35

149.

ПРАТ

ЧУГУЇВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД

19

150.

ПРАТ

ЧУГУЇВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД

21

151.

ПРАТ

ЧУДНІВСЬКЕ ХПП

4
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