
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМПАНІЯ "ЕЛЬБА"  
(код за ЄДРПОУ: 31826636, місцезнаходження: 08600, Київська обл., місто Васильків, вулиця Володимирська, 

будинок 22 ), 
 

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 12 квітня 2018 
року об 11:00 годині за адресою:  04070, місто Київ, вулиця Григорія Сковороди, будинок 7/9 літера А, кабінет 
№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, Секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту 

зборів). 
4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік та визначення 

основних напрямів діяльності на 2018 рік. 
5. Звіт Генерального директора Товариства, Наглядової ради, Ревізора Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності за 2017 рік. 
6. Звіт зовнішнього аудитора про перевірку річної фінансової звітності за 2017 рік. Затвердження звіту 

зовнішнього аудитора. 
7. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік. 
8. Про затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених 

Законом України «Про акціонерні товариства». 
9. Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства. 
10. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення 

розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними. 
11. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора  та обрання Ревізора Товариства. 
12. Затвердження умов договору, що укладатиметься з Ревізором, встановлення розміру його винагороди; 

обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з ним. 
 

Проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного: 
1. Обрати лічильну комісію  у складі: Голова лічильної комісії Лісніченко Ольга Михайлівна, член лічильної 

комісії Красюк Сергій Федорович, член лічильної комісії Данилюк Тетяна Володимирівна. 
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 Гулеватого Олександра Івановича, Секретарем зборів Московку Світлану 
Анатоліївну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):  

- оголошення питання порядку денного та проекту рішення до 5 хвилин;  
- виступ доповідача з питання порядку денного до 15 хвилин;   
- обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та ін.) до 

10 хвилин;  
- голосування з питань порядку денного до 5 хвилин;  
- збори провести без перерви. 

4. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік та визначити основні 
напрями діяльності на 2018 рік. 

5. Затвердити звіт Генерального директора Товариства, Наглядової ради, Ревізора Товариства про 
результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік. 

6. Затвердити звіт зовнішнього аудитора про перевірку річної фінансової звітності за 2017 рік.  
7. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік. 
8. Затвердити порядок розподілу прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених 

Законом України «Про акціонерні товариства». 
9. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Гулеватого Олександра Івановича  та 

М’яснікова Анатолія Юрійовича. Повноваження Голови Наглядової ради Клікуна Юрія Олексійовича 
припинено 23.02.2018 року за власним бажанням згідно поданої заяви на підставі  частини 1 статті 57 
Закону України «Про акціонерні товариства». Обрати Наглядову раду у наступному складі: Голова 
Наглядової ради Гулеватий Олександр Іванович (акціонер), Член Наглядової ради Жук Людмила 
Володимирівна (акціонер), Член Наглядової ради М’ясніков Анатолій Юрійович (представник акціонера).  

10. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та Членами Наглядової ради Товариства; 
винагороду не сплачувати; уповноважити Генерального директора на підписання відповідних договорів з 
Головою та членами Наглядової ради Товариства. 

11. Прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора Вашеки Вікторії Анатоліївни згідно 
поданої заяви та обрати Ревізора Товариства Богушевича Ігоря Олександровича. 

12. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства; винагороду не сплачувати; 



уповноважити Генерального директора на підписання відповідного договору з Ревізором Товариства. 
Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 10.00 до 10.45 год. Дата 

складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 05.04.2017 року на 24 годину. Для 
участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та  доручення 
на право представляти інтереси акціонерів на  загальних зборах, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства. 
Акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно загальних зборів у 
робочі дні з 10.00 до 17.00 год. за адресою: 04070, місто Київ, вулиця Григорія Сковороди, будинок 7/9 літера А і 
в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.  Посадова особа, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з матеріалами — Генеральний директор Вагiн Костянтин Олександрович.  

Телефон для довідок: (044)4675310.  
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, 

включених до проекту порядку денного: www.ledocool.com.ua  
 

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

Найменування показника Період 

звітний попередній 

Усього активів 32874 38013 

Основні засоби (за залишковою вартістю) 10531 11107 

Запаси 3777 5589 

Сумарна дебіторська заборгованість 18362 21257 

Гроші та їх еквіваленти 38 2 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (55567) -51629 

Власний капітал 1022 2916 

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 30808 30808 

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 18531 18516 

Поточні зобов'язання і забезпечення 15365 16581 

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (3916) (5327) 

Середньорічна кількість акцій (шт.) 30808206 30808206 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) (0,12711) (0,17291) 

 

Повідомлення про проведення загальних 
зборів опубліковано 

12.03.2018 року №48 (2801) Бюлетень «Відомості 
НКЦПФР»  

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. 
 

Генеральний директор 
ПАТ Компанія «Ельба» 

 Вагін К.О. 

  12.03.2018 року 

 

 

 

http://www.ledocool.com.ua/

