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У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

Що ден не офі цій не дру ко ва не ви дан ня Національної ко мі сії з цін них па пе рів та фон до во го рин ку

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«19» квітня 2016  м. Київ  №437

Щодо видачі ліцензії на прова-
дження професійної діяльності 
на фондовому ринку – депози-
тарної діяльності, а саме депо-
зитарної діяльності депозитар-
ної установи, ТОВ «УНІБУД 
ФІНАНС»

За підсумками розгляду заяви та документів, поданих 
заявником до Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку (далі – Комісія) на видачу ліцензії на 
провадження професійної діяльності на фондовому рин-
ку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяль-
ності депозитарної установи, відповідно до Порядку та 
умов видачі ліцензії на провадження окремих видів про-
фесійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних 
паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та 
копії ліцензії, затверджених рішенням Національної комі-

сії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 
№ 817 (зі змінами), зареєстрованих в Міністерстві юсти-
ції України 01.06.2013 за № 854/23386, 

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:
1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ «УНІБУД ФІНАНС» (04070, м. Київ, вулиця 
Петра Сагайдачного, будинок 11; код за ЄДРПОУ 
40226384) ліцензію на провадження професійної діяль-
ності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а 
саме депозитарної діяльності депозитарної установи.

2. Департаменту інформаційних технологій та діло-
водства (Є. Фоменко) забезпечити оприлюднення цього 
рішення на офіційному веб-сайті Комісії.

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

4. Департаменту регулювання депозитарної та клірин-
гової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити внесення від-
повідних змін до ліцензійного реєстру професійних учас-
ників фондового ринку.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 437–439 від 19.04.2016 р. 
Рішення Комісії № 448–451 від 19.04.2016 р.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

РОЗ КРИТ ТЯ ІН ФОР МА ЦІЇ НА ФОН ДО ВО МУ РИН КУ

НОВИНИ

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №77, 21 квітня 2016 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

2

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
«19» квітня 2016  м. Київ  № 438

Про видачу ліцензій на прова-
дження професійної діяльності 
на фондовому ринку-діяльності 
з торгівлі цінними паперами 
ТОВ «ТАСК-БРОКЕР» (код за 
ЄДРПОУ 34300570) 

За підсумками розгляду заяви від 25.03.2016 вих. 
№25/03/16/43 та відповідних документів, поданих заяв-
ником до Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку на видачу ліцензій на провадження професій-
ної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі 
цінними паперами, відповідно до Порядку та умов видачі 
ліцензії на провадження окремих видів професійної ді-
яльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), пе-
реоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 14.05.2013 № 817 та за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.06.2013 
за № 854/23386 (із змінами), Національна комісія з цін-
них паперів та фондового ринку (далі - Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1. Видати з 13.05.2016 ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАСК-БРОКЕР» (код за ЄДРПОУ 
34300570; місцезнаходження: 01601, м. Київ, провулок 
Рильський, будинок 6) ліцензії на провадження профе-
сійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з тор-
гівлі цінними паперами, а саме брокерську діяльність, 
дилерську діяльність, андеррайтингу.

2. Департаменту інформаційних технологій та діло-
водства (Є. Фоменко) забезпечити оприлюднення цього 
рішення на офіційному веб-сайті Комісії.

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

4. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забез-
печити внесення відповідних змін до ліцензійного реє-
стру професійних учасників ринку цінних паперів.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
«19» квітня 2016 р.  м. Київ  №439

Про анулювання ліцензії на 
провадження професійної ді-
яльності на фондовому рин-
ку –діяльності з управління ак-
тивами інституційних інвесторів 
(діяльності з управління акти-
вами) ТОВ «КУА «СКІФ»

За підсумками розгляду заяви та документів, поданих 
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СКІФ» до На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
(далі - Комісія) на анулювання ліцензії на провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності 
з управління активами інституційних інвесторів (діяль-
ності з управління активами) відповідно до Ліцензійних 
умов провадження професійної діяльності на фондово-
му ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління 
активами інституційних інвесторів (діяльності з управлін-
ня активами), затверджених рішенням Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 23 липня 
2013 року № 1281, зареєстрованих в Міністерстві юстиції 
України від 12 вересня 2013 року за № 1576/24108 (зі 
змінами),

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензію серії АЕ № 286799 від 

22.01.2014, видану ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИ-
ВАМИ «СКІФ» (02090, м. Київ, вулиця Володимира Со-
сюри, будинок 6, офіс 203, ідентифікаційний код 
юридичної особи 39012521) на провадження професій-
ної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управ-
ління активами інституційних інвесторів (діяльності з 
управління активами), на підставі заяви про анулювання 
ліцензії.

2. Департаменту інформаційних технологій та діло-
водства (Є. Фоменко) забезпечити оприлюднення цього 
рішення на офіційному веб-сайті Комісії протягом п’яти 
робочих днів.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному друкованому виданні Комісії протягом п’яти 
робочих днів.

4. Департаменту спільного інвестування та регулюван-
ня діяльності інституційних інвесторів (О. Симоненко) за-
безпечити внесення відповідних змін до ліцензійного реє-
стру професійних учасників ринку цінних паперів.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«19» квітня 2016  м. Київ  № 448

Про видачу ліцензій на прова-
дження професійної діяльності 
на фондовому ринку-діяльності 
з торгівлі цінними паперами 
ТОВ «УНІБУД ФІНАНС» (код за 
ЄДРПОУ 40226384) 

За підсумками розгляду заяви від 28.03.2016 вих. 
№1/04 та відповідних документів, поданих заявником до 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
на видачу ліцензій на провадження професійної діяль-



№77, 21 квітня 2016 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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ності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними 
паперами, відповідно до Порядку та умов видачі ліцензії 
на провадження окремих видів професійної діяльності 
на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформ-
лення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 14.05.2013 № 817 та зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 01.06.2013 за 
№  854/23386 (із змінами), Національна комісія з цінних 
паперів та фондового ринку (далі - Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ «УНІБУД ФІНАНС» (код за ЄДРПОУ 
40226384; місцезнаходження: 04070, м. Київ, вулиця Пе-
тра Сагайдачного, будинок 11) ліцензії на провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності 
з торгівлі цінними паперами, а саме: брокерської діяль-
ності, дилерської діяльності.

2. Департаменту інформаційних технологій та діло-
водства (Є. Фоменко) забезпечити оприлюднення цього 
рішення на офіційному веб-сайті Комісії.

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

4. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забез-
печити внесення запису про видачу відповідних ліцензії 
до ліцензійного реєстру професійних учасників ринку 
цінних паперів.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«19» квітня 2016  м. Київ № 449

Про видачу ліцензій на прова-
дження професійної діяльності 
на фондовому ринку-діяльності 
з торгівлі цінними паперами 
ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР» 
(код за ЄДРПОУ 24513000) 

За підсумками розгляду заяви від 09.03.2016 №131 та 
відповідних документів, поданих заявником до Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 
видачу ліцензії на провадження професійної діяльності 
на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними папе-
рами, відповідно до Порядку та умов видачі ліцензії на 
провадження окремих видів професійної діяльності на 
фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформ-
лення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 14.05.2013 № 817 та зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 01.06.2013 за 
№ 854/23386 (із змінами), Національна комісія з цінних 
паперів та фондового ринку (далі - Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР» (69068, Запорізь-
ка обл., місто Запоріжжя, вулиця Омельченка, буди-
нок 21; (код за ЄДРПОУ 24513000) ліцензію на 
провадження професійної діяльності на фондовому рин-
ку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме бро-
керської діяльності.

2. Департаменту інформаційних технологій та діло-
водства (Є. Фоменко) забезпечити оприлюднення цього 
рішення на офіційному веб-сайті Комісії.

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

4. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забез-
печити внесення запису про видачу відповідної ліцензії 
до ліцензійного реєстру професійних учасників ринку 
цінних паперів.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«19» квітня 2016  м. Київ  № 450

Про видачу ліцензії на прова-
дження професійної діяльності 
на фондовому ринку-діяльності 
з торгівлі цінними паперами 
ТОВ «АЙ ПІ СЕК’ЮРІТІЗ» (код 
за ЄДРПОУ 36301402) 

За підсумками розгляду заяви від 17.03.2016  
№17/03-2016-1 та відповідних документів, поданих заяв-
ником до Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку на видачу ліцензії на провадження професій-
ної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі 
цінними паперами, відповідно до Порядку та умов видачі 
ліцензії на провадження окремих видів професійної ді-
яльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), пе-
реоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 14.05.2013 № 817 та за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.06.2013 
за № 854/23386 (із змінами), Національна комісія з цін-
них паперів та фондового ринку (далі - Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ «АЙ ПІ СЕК’ЮРІТІЗ» (01025, м. Київ, вули-
ця Велика Житомирська, будинок 6/11; код за ЄДРПОУ 
36301402) ліцензію на провадження професійної діяль-
ності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними 
паперами, а саме андеррайтингу.

2. Департаменту інформаційних технологій та діло-
водства (Є. Фоменко) забезпечити оприлюднення цього 
рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

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

4. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забез-
печити внесення запису про видачу відповідної ліцензії 
до ліцензійного реєстру професійних учасників ринку 
цінних паперів.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«19» квітня 2016  м. Київ  № 451

Щодо видачі ліцензії на прова-
дження професійної діяльності 
на фондовому ринку – депози-
тарної діяльності, а саме депо-
зитарної діяльності депозитар-
ної установи, ТОВ «ПЕРША 
ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА»

За підсумками розгляду заяви та документів, поданих 
заявником до Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку (далі – Комісія) на видачу ліцензії на 
провадження професійної діяльності на фондовому рин-
ку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяль-

ності депозитарної установи, відповідно до Порядку та 
умов видачі ліцензії на провадження окремих видів про-
фесійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних 
паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та 
копії ліцензії, затверджених рішенням Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 
№ 817 (зі змінами), зареєстрованих в Міністерстві юсти-
ції України 01.06.2013 за № 854/23386, 

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:
1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ «ПЕРША ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА» 
(04086, м. Київ, вулиця Петропавлівська, будинок 50 - Б; 
код за ЄДРПОУ 40164260) ліцензію на провадження про-
фесійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної 
діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної 
установи.

2. Департаменту інформаційних технологій та діло-
водства (Є. Фоменко) забезпечити оприлюднення цього 
рішення на офіційному веб-сайті Комісії.

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

4. Департаменту регулювання депозитарної та клірин-
гової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити внесення від-
повідних змін до ліцензійного реєстру професійних учас-
ників фондового ринку.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ
НКЦПФР інформує про результати свого чергового засідання

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) оприлюднює результати засідання регулято-
ра фондового ринку, що відбулося 19 квітня 2016 року.

За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:
1. Щодо видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитар-
ної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, ТОВ «УНІБУД ФІНАНС»

прийнято 
рішення

2. Про видачу ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з 
торгівлі цінними паперами ТОВ «ТАСК-БРОКЕР» (код за ЄДРПОУ 34300570) (брокерська діяль-
ність, дилерська діяльність, андеррайтинг)

прийнято 
рішення

3. Про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяль-
ності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) ТОВ «КУА 
«СКІФ»

прийнято 
рішення

4. Про затвердження доповнення до Плану діяльності Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.12.15 № 2075

прийнято 
рішення

5. Про затвердження Змін до Плану роботи Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку на 2016 рік і Змін до Плану роботи Комітетів Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку на 2016 рік

прийнято 
рішення

6. Щодо реєстрації випуску акцій Приватного акціонерного товариства «ТЕРМОРОК» прийнято 
рішення

7. Щодо реєстрації випуску акцій Приватного акціонерного товариства «ТЕРМОПЛИТА» прийнято 
рішення

8. Щодо реєстрації випуску та проспекту емісії акцій Публічного акціонерного товариства «Банк 
«Український Капітал»

прийнято 
рішення

9. Щодо реєстрації випуску та проспекту емісії акцій Публічного акціонерного товариства «Комер-
ційний банк «Земельний капітал»

прийнято 
рішення
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

10. Щодо реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій Товариства з обмеженою відповідальніс-
тю «ЕНЕРГОПОСТАВКА» (серія В), що пропонуються для публічного розміщення

прийнято 
рішення

11. Щодо реєстрації випуску та проспекту емісії акцій Публічного акціонерного товариства «Сбер-
банк»

прийнято 
рішення

12. Про видачу ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку-діяльності з 
торгівлі цінними паперами ТОВ «УНІБУД ФІНАНС» (код за ЄДРПОУ 40226384) (брокерська діяль-
ність, дилерська діяльність)

прийнято 
рішення

13. Про видачу ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку-діяльності з 
торгівлі цінними паперами ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР» (код за ЄДРПОУ 24513000) (брокерська 
діяльність)

прийнято 
рішення

14. Про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку-діяльності з 
торгівлі цінними паперами ТОВ «АЙ ПІ СЕК’ЮРІТІЗ» (код за ЄДРПОУ 36301402) (андеррайтинг)

прийнято 
рішення

15. Щодо видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депози-
тарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, ТОВ «ПЕРША ДЕПОЗИ-
ТАРНА УСТАНОВА»

прийнято 
рішення

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
I. Основні відомості про емітента. 1.Повне найменування емітента 

Публiчне акцiонерне товариство «Житомир Райагрохiм», код за ЄДРПОУ 
05488526, місцезнаходження 10025, м. Житомир, вул. Корольова, буд.171, 
міжміський код та телефон емітента (0412) 33-50-15. 2.Дата розкриття по-
вного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі да-
них Комісії 18.04.2016 р. 3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій роз-
міщено регулярну річну інформацію www.zhtagrohim.ho.ua. 4.Найменування 
аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності Товари-
ство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Наталія», код за 
ЄДРПОУ 33253896. 5.Інформація про загальні збори: Черговi загальнi збо-
ри були проведені 18.09.2015 р. На зборах розглядались питання: 1.Об-
рання членів лічильної комісії. 2.Обрання секретаря загальних зборів. 
Прий няття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. 3.При-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2014 рік, 
звіту виконавчого органу за 2014 рік, звіту Ревізійної комісії за 2014 рік.  
4.Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2014 рік. 5.Затвердження 
річного звіту за 2014 рік. 6.Розподіл прибутку і збитків за 2014 рік. 7.При-
йняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової 
ради. 8.Обрання членів Наглядової ради. 9.Обрання членів Ревізійної комі-
сії. 10.Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуть-
ся з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії, встановлення 
розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
вищевказаних договорів. 11.Про відчуження частки в статутному капіталі 
ТОВ «Житомирліс» (код за ЄДРПОУ 31986723), яка належить ПАТ «Жито-
мир Райагрохім». Затвердження порядку та умов відчуження частки. Осо-
би, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного зборів, 
відсутні. З усіх питань, що розглядалися на зборах, прийняті рішення. 6.Ін-
формація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього років 

рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)
Найменування

показника
період

звітний попередній
Усього активів  859  870
Основні засоби (за залишковою вартістю)  335  362
Довгострокові фінансові інвестиції  40  40
Запаси  22  11
Сумарна дебіторська заборгованість  460  455
Грошові кошти та їх еквіваленти  --  -- 
Власний капітал  263  280
Статутний капітал  241  241
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  -916  -899
Довгострокові зобов’язання і забезпечення  11  11
Поточні зобов’язання і забезпечення  585  579
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

-0.017672  0.001039

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.) 

-0.017672  0.001039

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  961928  961928
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періо-
ду 

загальна номінальна 
вартість 

-- -- 

у відсотках від статутного 
капіталу 

-- -- 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних 
паперів власних випусків протягом періоду 

-- -- 

Директор ____________  Мазяр Микола Володимирович

ПУБЛiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИР РАЙАГРОХiМ»

Річна інформація емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента 1. Повне найменування емітента: ПУ-

БЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГ-
НЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ», код за ЄДРПОУ 00191721, місцезнаходження 
вул. Заводська, будинок 1, смт. Володимирiвка, Волноваський р-н, Доне-
цька область, 85721, Україна, міжміський код та телефон емітента 
0623320060. 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загаль-

нодоступній інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2016. 3. Адреса сто-
рінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію 
vaok.pat.ua. 4. Найменування, аудиторської фірми, якою проведений  
аудит фінансової звітності: Аудиторська фірма в формі товариства з об-
меженою відповідальністю «Ніка — аудит», код за ЄДРПОУ 24647491.  
5. Інформація про загальні збори: У 2015 році відбулися чергові річні за-
гальні збори акціонерів за підсумками роботи 2014 року, кворум зборів 

Річна інформація емітента за 2015 рік
1.Основні відомості: Повне найменування — Публiчне акцiонерне 

товариство «Ольгiвське»; код ЄДР: 00856089; адреса: 74332, Херсон обл., 
с.Ольгiвка вул.Миру, буд.11в; тел.: (05546)2-27-30; повний текст інформа-
ції у БД Комісії розкрито 19.04.2016; адреса в мережі Інтернет:  
http://olgovka.jimdo.com; аудитор ТОВ «Грантьє», код ЄДР: 21026423. 
Черговi ЗЗА вiдбулися 28.10.2015р. Порядок денний: 1.Обрання голови, 
секретаря та лiчильної комiсiї. 2-4.Прийняття рiшення за наслiдками роз-
гляду звiтів Правлiння, Наг.Ради, Рев.комiсiї за 2012-2014рр. 5.Затвер-
дження звiтностi за 2012-2014рр. 6.Розподiл збитків та дивiдендiв за 
2012-2014рр. 7.Про забезпечення ЦП у бездокументарнiй формi. 8-9.Про 

обрання депозитарію та деп.установи. 10.Про змiну найменування.  
11-12.Про затвердження Статуту та Положень. 13.Про вiдкликання членiв 
органiв управлiння i контролю. 14.Про обрання Наг.ради. Всі питання роз-
глянуто, прийнято відповідні рішення. 2.Основні показники фін.-
господарської діяльності за 2015/2014рр.(тис.грн.).: Усього акти-
вів  -1719/1763; осн.засоби — 1526/1468; запаси — 86/86; сумарна деб. 
заборг. — 17/15; грошові кошти– 1/3; власний капітал — (-58)/(-56); непо-
критий збиток — 16773/16771; СК — 4136/4136; довгостр. зобов'язання  — 
497/497; поточні зобов’язання — 1280/1322; чистий збиток на 1 просту 
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77,034274613 % або 4 663 239 голосів від загальної кількості акцій (голо-
сів) Товариства, що забезпечує кворум Зборів, визначений діючим законо-
давством України. Дата проведення зборів 22.04.2015р. Порядок денний 
Зборів: 1.Про обрання лічильної комісії Зборів. 2.Про розгляд звіту Гене-
рального директора Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за його 
наслідками. 3. Про розгляд звіту Наглядової ради за 2014 рік та прийняття 
рішення за його наслідками. 4. Про затвердження річного звіту Товари-
ства. 5. Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) 
Товариства, отриманого за результатами його роботи у 2014 році. 6.Від-
кликання та обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження 
бюджету і умов цивільно-правових договорів з посадовими особами, і об-
рання уповноваженої особи, на підписання цих договорів. 7. Про надання 
попередньої згоди на укладення значних правочинів. Пропозиції до пере-
ліку питань порядку денного від акціонерів не надходили. Під час прове-
дення Зборів від їх учасників не надходило скарг та заперечень. За ре-
зультатами розгляду питань порядку денного були прийняті такі рішення: 
По 1 питанню «Обрання лічильної комісії Зборів». Голосування: «За» 
4 663 239 голосів, що становить 100 % голосів присутніх акціонерів, акції 
яких є голосуючими з усіх питань порядку денного. Рішення: 1) Обрати 
лічильну комісію у складі: Добровольська Галина Борисівна — голова ко-
місії; Марченко Юлія Василівна — член комісії, Марченко Юлія Вікторів-
на — член комісії. 2) Визначити термін повноважень лічильної комісії до 
моменту оголошення, підписання протоколу підсумків голосування з пи-
тань порядку денного. По 2 питанню «Про розгляд звіту Генерального ди-
ректора Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за його наслідка-
ми». Голосування: «За» 4663239 голосів, що становить 100% голосів 
присутніх акціонерів, акції яких є голосуючими з усіх питань порядку ден-
ного. Рішення: 1) Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 
2014 рік. 2) Визнати роботу Генерального директора задовільною, та та-
кою, що цілком відповідає інтересам акціонерів та меті діяльності Товари-
ства. По 3 питанню «Про розгляд звіту Наглядової ради за 2014 рік та 
прийняття рішення за його наслідками». Голосування: «За» 4663239 голо-
сів, що становить 100% голосів присутніх акціонерів, акції яких є голосую-
чими з усіх питань порядку денного. Рішення: 1) Затвердити звіт Наглядо-
вої ради Товариства у 2014р. 2) Визнати роботу Наглядової ради 
задовільною та такою, що в повній мірі забезпечує ефективний контроль 
за діяльністю виконавчого органу та захист прав акціонерів Товариства. 
По 4 питанню: «Про затвердження річного звіту Товариства». Голосуван-
ня: «За» 4663239 голосів, що становить 100% голосів присутніх акціоне-
рів, акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного. Рішення: За-
твердити Річний звіт Товариства за 2014 рік. По 5 питанню: « Про 
затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства, 
отриманого за результатами його роботи у 2014р. ». Голосування: «За» 
4663239 голосів, що становить 100% голосів присутніх акціонерів, акції 
яких є голосуючими з усіх питань порядку денного. Рішення: Збитки Това-
риства, що відображені в фінансовій звітності Товариства станом на 
31.12.2014р. у сумі 28 918 тис.грн. покрити за рахунок нерозподіленого 
прибутку Товариства. По 6 питанню: «Відкликання та обрання членів На-
глядової ради Товариства. Затвердження бюджету і умов цивільно-
правових договорів з посадовими особами, і обрання уповноваженої осо-
би, на підписання цих договорів». Це питання вийшло об'ємним, тому для 
спрощення підрахунку голосів, формулювання рішення питання було роз-
бите на два бюлетені (№ 6 та № 7). По першому бюлетені (№ 6) шостого 
питання прийнято рішення: 1) У зв’язку з закінченням терміну повнова-
жень припинити повноваження наглядової ради у діючому складі: голова 
Наглядової ради: Рибінцев Роман Олександрович; член Наглядової ради: 
Соловйов Геннадій Васильович; член Наглядової ради: Бриганцев Воло-
димир Віталійович; 2) Затвердити бюджет наглядової ради Товариства та 
умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради. 3)Уповно-
важеним на підписання договорів з посадовими особами затвердити го-
лову загальних зборів акціонерів. Голосування: «За» 4663239 голосів, що 
становить 100% голосів присутніх акціонерів, акції яких є голосуючими з 
усіх питань порядку денного. По другому бюлетені (№7) шостого питання 
прийнято рішення: Обрати Наглядову раду Товариства, терміном на 
3 роки, з 3 осіб в складі: 1. Рибінцев Роман Олександрович; 2. Бриганцев 
Володимир Віталійович; 3. Шатов Євген Станіславович. Підсумки кумуля-
тивного голосування до складу Наглядової ради: кількість кумулятивних 
голосів загалом за дійсними бюлетенями 13 989 717, подано голосів «ЗА» 
кандидатів: 1) Рибінцев Роман Олександрович — 4 663 239 голосів, від за-
гальної кількості кумулятивних голосів за дійсними бюлетенями 33,33 % ; 
від загальної кількості кумулятивних голосів осіб, які беруть участь у збо-
рах 33,33 %. 2) Бриганцев Володимир Віталійович — 4 663 239 голосів, 
від загальної кількості кумулятивних голосів 33,33 % ; від загальної кіль-
кості кумулятивних голосів осіб, які беруть участь у зборах 33,33 %.  
3) Шатов Євген Станіславович — 4 663 239 голосів, від загальної кількос-
ті кумулятивних голосів 33,33 % ; від загальної кількості кумулятивних го-
лосів осіб, які беруть участь у зборах 33,33 %. По 7 питанню: «Про надан-
ня попередньої згоди на укладення значних правочинів». Голосування: 
«За» 4663239 голосів, що становить 100% голосів присутніх акціонерів, 

акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного. Рішення: 1) По-
передньо схвалити укладення значних правочинів, які вчинятимуться То-
вариством протягом не більш як одного року з дати проведення цих за-
гальних зборів акціонерів , щодо: — значних правочинів з реалізації 
продукції власного виробництва на суму, що перевищує 25% вартості ак-
тивів Товариства за даними фінансової звітності за 2014 рік; — значних 
правочинів з придбання природного газу, незалежно від вартості угод 
предметом яких є придбання природного газу; — купівлі сировини, комісії 
на суму, що перевищує 25% вартості активів Товариства за даними фінан-
сової звітності за 2014 рік. 2) Уповноважити виконавчий орган Товариства 
в особі Генерального директора Товариства протягом 1 (одного) року з 
дати проведення цих загальних зборів на підписання від імені Товариства 
вищезазначених правочинів з безумовним виконанням Статуту Товари-
ства та внутрішніх положень Товариства. 

У 2015 році відбулися позачергові загальні збори акціонерів, кворум 
зборів 77,034274613% або 4663239 голосів від загальної кількості акцій 
(голосів) Товариства, що забезпечує кворум Зборів, визначений діючим 
законодавством України. Дата проведення зборів 14.09.2015р. Особа, яка 
ініціювала проведення позачергових загальних зборів акціонерів — На-
глядова Рада Товариства. Порядок денний Зборів: 1.Про обрання лічиль-
ної комісії Зборів. 2. Про схвалення значних правочинів, що укладені То-
вариством з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ 
УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК». Пропозиції до переліку питань 
порядку денного від акціонерів не надходили. Під час проведення Зборів 
від їх учасників не надходило скарг та заперечень. За результатами роз-
гляду питань порядку денного були прийняті такі рішення: По 1 питанню: 
«Обрання лічильної комісії Зборів». Голосування: «За» 4663239 голосів, 
що становить 100% голосів присутніх акціонерів, акції яких є голосуючими 
з усіх питань порядку денного. Рішення: 1) Обрати лічильну комісію у 
складі: Добровольська Галина Борисівна — голова комісії; Марченко Юлія 
Василівна — член комісії Ульяницька Тетяна Василівна — член комісії; 
2) Визначити термін повноважень лічильної комісії до моменту оголошен-
ня, підписання протоколу підсумків голосування з питань порядку денно-
го. По 2 питанню: «Про схвалення значних правочинів, що укладені Това-
риством з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ 
УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК». Голосування: «За» 4663239 голо-
сів, що становить 100% голосів присутніх акціонерів, акції яких є голосую-
чими з усіх питань порядку денного. Рішення: Схвалити значні правочини, 
що укладені Товариством з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК в період з 13.07.2015р. 
до дати підписання цього Протоколу, а саме: 1. Договір іпотеки № 2133-Іп 
( без видачі заставної) від 13.07.2015р., з такими змінами та доповнення-
ми до нього:- Договір про внесення змін та доповнень № 1 від 14.07.2015р. 
до Договору іпотеки № 2133-Іп ( без видачі заставної) від 13.07.2015р.; — 
Договір про внесення змін та доповнень № 2 від 15.07.2015р. до Договору 
іпотеки № 2133-Іп ( без видачі заставної) від 13.07.2015р.;- Договір про 
внесення змін та доповнень № 3 від 16.07.2015р. до Договору іпотеки  
№ 2133-Іп ( без видачі заставної) від 13.07.2015р.;- Договір про внесення 
змін та доповнень № 4 від 17.07.2015р. до Договору іпотеки № 2133-Іп 
( без видачі заставної) від 13.07.2015р.

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

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Найменування показника Період

звітний попере-
дній

Усього активів 166852 137302
Основні засоби (за залишковою вартістю) 44890 47174
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 49247 43228
Сумарна дебіторська заборгованість 66282 41987
Грошові кошти та їх еквіваленти 552 491
Власний капітал 20062 50152
Статутний капітал 3027 3027
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3844 34003
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 146790 87150
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-4,98 -4,78

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-4,98 -4,78

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 6053460 6053460
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість 

0 0

 у відсотках від статутного 
капіталу 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних 
паперів власних випусків протягом періоду

0 0
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Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Основні відомості про емітента
1. Повне найменуван-
ня емітента, код за 
ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код 
та телефон емітента

Публiчне акцiонерне товариство «АРТЕМ-БАНК», 
26253023м. Київ , Шевченкiвський, 04050, Київ, 
Артема 103 044-483-30-65,

2. Дата розкриття 
повного тексту річної 
інформації у загально-
доступній інформацій-
ній базі даних Комісії

19.04.2016

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

www.artembank.com.ua

4. Найменування, код 
за ЄДРПОУ аудитор-
ської фірми (П. І. Б. ау-
дитора — фізичної осо-
би — підприємця), 
якою проведений аудит 
фінансової звітності

Незалежна аудиторська фiрма Товариство з 
обмеженною вiдповiдальнiстю «КИЇВАУДИТ», 
01204513 ТОВ «КИЇВАУДИТ», 01204513

5. Інформація про 
загальні збори (розділ 
заповнюється у 
випадку, якщо 
емітент — акціонерне 
товариство)

Чергові загальні збори від 30.04.2015. 
Порядок денний 1.Обрання голови та секретаря за-
гальних зборiв. 2.Обрання лiчильної комiсiї загаль-
них зборiв. 3. Про порядок проведення загальних 
зборiв та затвердження порядку денного загальних 
зборiв акцiонерiв.4. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту Спостережної ради за 
2014 рiк.5. Прийняття рiшення за наслiдками роз-
гляду звiту Правлiння про результати фiнансово-
господарської дiяльностi АТ «АРТЕМ-БАНК» за 
2014 рiк. 6. Прийняття рiшення за наслiдками роз-
гляду звiту Ревiзiйної Комiсiї за 2014 рiк.7. Прийнят-
тя рiшення за наслiдками розгляду висновку 
зовнiшнього аудитора за 2014 рiк.8. Затвердження 
рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi)  
АТ «АРТЕМ-БАНК» за 2014 рiк.9. Розподiл прибутку 
за результатами дiяльностi АТ «АРТЕМ-БАНК» за 
2014 рiк.10. Прийняття рiшення про збiльшення ста-
тутного капiталу АТ «АРТЕМ-БАНК», шляхом при-
ватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої 
номiнальної вартостi за рахунок додаткових 
внескiв.11. Прийняття рiшення про приватне 
розмiщення акцiй АТ «АРТЕМ-БАНК» iз зазначен-
ням перелiку осiб, якi є учасниками такого 
розмiщення. 12. Визначення уповноваженого орга-
ну емiтента, якому надаються повноваження 
щодо:внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй; при-
йняття рiшення про дострокове закiнчення укладан-
ня договорiв з першими власниками у процесi при-
ватного розмiщення акцiй; затвердження результатiв 
укладання договорiв з першими власниками у 
процесi приватного розмiщення акцiй; затверджен-
ня результатiв приватного розмiщення акцiй; за-
твердження звiту про результати приватного 
розмiщення акцiй; повернення внескiв, внесених в 
оплату за акцiї, у разi не затвердження у встановленi 
законодавством строки результатiв укладання 
договорiв з першими власниками у процесi приват-
ного розмiщення акцiй органом емiтента, 

уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi 
прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення 
акцiй; письмове повiдомлення кожного акцiонера, 
який має переважне право на придбання 
розмiщуваних акцiонерним товариством акцiй, про 
можливiсть реалiзацiї такого права та опублiкування 
повiдомлення про це в офiцiйному друкованому 
органi.13. Визнання уповноваженої особи емiтента, 
якiй надаються повноваження: отримувати вiд 
акцiонерiв письмове пiдтвердження про вiдмову 
вiд використання свого переважного права на при-
дбання акцiй, стосовно яких прийняте рiшення про 
розмiщення; проводити дiї щодо забезпечення 
укладання договорiв з першими власниками у 
процесi приватного розмiщення акцiй; проводити 
дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерам свого 
переважного права на придбання акцiй, стосовно 
яких прийнято рiшення про розмiщення; проводити 
всi необхiднi дiї щодо приватного розмiщення акцiй; 
проводити дiї щодо здiйснення обов`язкового ви-
купу акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують право вима-
гати здiйснення викупу емiтентом належних їм 
акцiй.14. Розгляд та затвердження рiшення про 
припинення повноваження членiв, голови 
Ревiзiйної комiсiї та лiквiдацiя Ревiзiйної комiсiї.  
15. Внесення змiн до Статуту АТ «АРТЕМ-БАНК» 
та затвердження Статуту в новiй редакцiї.
Позачергові загальні збори від 08.12.2015. 
Порядок денний 1. Про обрання Лiчильної комiсiї 
позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 
АТ «АРТЕМ-БАНК». 2. Про затвердження результатiв 
приватного розмiщення акцiй АТ «АРТЕМ-БАНК» та 
Звiту про результати приватного розмiщення акцiй 
АТ «АРТЕМ-БАНК». 3. Про внесення змiн до Стату-
ту АТ «АРТЕМ-БАНК» та затвердження Статуту АТ 
«АРТЕМ-БАНК» у новiй редакцiї. 4. Про уповнова-
ження Голови Правлiння на пiдписання змiн до Ста-
туту АТ «АРТЕМ-БАНК» та Статуту АТ «АРТЕМ-
БАНК» у новiй редакцiї. Збори скликанi за iнiцiативою 
Спостережної ради Емiтента.

6. Інформація про дивіденди.
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

ii. Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 483083 523054
Грошові кошти та їх еквіваленти 45079 44821
Кошти в інших банках 2492 68954
Кредити та заборгованість клієнтів 403377 347520
Усього зобов’язань 412705 426327
Кошти банків 0 69135
Кошти клієнтів 291393 255808
Усього власного капіталу та частка меншості 70378 96727
Статутний капітал 86000 86000
Чистий прибуток/(збиток) -60814 2159
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

-7.08 0.23

Скоригований чистий прибуток/(збиток) на 
одну просту акцію (грн.)

0 0

Голова Правління  Д.О. Ганзя 

ПУБЛiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АРТЕМ-БАНК»

Річна інформація емітента за 2015 рік
1.Основні відомості: Повне найменування — Публiчне акцiонерне 

товариство «Херсонський «Торгрiчтранс»; код ЄДР:14130054; 
місцезнаходження:73007, м.Херсон, вул. Червонофлотська, 38; тел.: 
0552 46-10-65; повний текст інформації у БД Комісії розкрито 13.04.2016р.; 
адреса в мережі Інтернет: http://htrt.jimdo.com; аудит проведено  
ППФ «Миколаїв-Аудит», код ЄДР:19301508. Черговi ЗЗА вiдбулися 
10.02.2015р. Порядок денний: 1.Про обрання робочих органiв та регла-
менту. 2.Звiт виконавчого органу за 2013-2014рр. 3.Звiт Наг.ради за 2013-
2014рр. 4.Звiт Рев.комiсiї за 2013-2014рр. 5.Затвердження рiчної фiн.

звiтностi за 2013-2014рр. 6.Розподiл прибутку/(порядок покриття збиткiв) 
за 2013-2014рр. Рішення прийняті з усіх питань порядку денного. Рішен-
ня щодо виплати дивідендів не приймалось. 2.Основні показники 
фінансово-господарської діяльності за 2015/2014рр.(тис.грн.).: Усьо-
го активів  -1472/827; осн.засоби — 494/521; запаси — 10/8; сумарна деб. 
заборгованість — 17/17; грошові кошти в нац.валюті — 1/3; власний капі-
тал за звітний період -605/569; нерозподілений прибуток — 68/32; СК — 
148/148; довгостр. зобов'язання — 1/15; поточні зобов’язання — 866/243; 
чистий прибуток на одну просту акцію — 4.7/4.7; середньорічна кількість 
простих акцій — 144608/144608. Голова правління червонящій О.М.

ПУБЛiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОНСЬКИЙ «ТОРГРiчТРАНС»
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

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

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 
«АРТЕМ-БАНК»

2. Код за ЄДРПОУ 26253023
3. Місцезнаходження 04050, м.Київ, Артема , буд. 103, 
4. Міжміський код, телефон та факс 044-483-30-65 

osl@artembank.com.ua
5. Електронна поштова адреса osl@artembank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.artembank.com.ua 

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

ii. Текст повідомлення
Припинено повноваження посадової особи Медведєва Артема Едуар-

довича у зв’язку iз виходом 01.12.2015 iз складу Спостережної ради членiв 
Спостережної ради Рожкової Олени Євгенiвни та Козеровського Аркадiя 
Абрамовича без рiшення Загальних зборiв Акцiонерiв, керуючись части-
ною 2 статтi 57 Закону України «Про акцiонернi товариства» достроково 
без прийняття рiшення вiдповiдним органом управлiння емiтента. В з’язку 
з цим виникла необхiднiсть достроково припинити повноваження стосовно 
всiх членiв Спостережної ради. Згоди на розкриття паспортних даних не 
отримано. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi з 
22.04.2014. Замiсть звiльненої особи на посаду нiкого не призначено. 

Припинено повноваження посадової особи Онiцевої Наталiї Олегiвни у 
зв’язку iз виходом 01.12.2015 iз складу Спостережної ради членiв Спосте-
режної ради Рожкової Олени Євгенiвни та Козеровського Аркадiя Абрамо-
вича без рiшення Загальних зборiв Акцiонерiв, керуючись частиною 2 
статтi  57 Закону України «Про акцiонернi товариства» достроково без при-
йняття рiшення вiдповiдним органом управлiння емiтента. В з’язку з цим 
виникла необхiднiсть достроково припинити повноваження стосовно всiх 
членiв Спостережної ради. Згоди на розкриття паспортних даних не отри-
мано. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi з 
22.04.2014. Замiсть звiльненої особи на посаду нiкого не призначено. 

Припинено повноваження посадової особи Крутя Валерiя Костянтино-
вича у зв’язку iз виходом 01.12.2015 iз складу Спостережної ради членiв 
Спостережної ради Рожкової Олени Євгенiвни та Козеровського Аркадiя 
Абрамовича без рiшення Загальних зборiв Акцiонерiв, керуючись части-
ною 2 статтi 57 Закону України «Про акцiонернi товариства» достроково 
без прийняття рiшення вiдповiдним органом управлiння емiтента. В з’язку 

з цим виникла необхiднiсть достроково припинити повноваження стосовно 
всiх членiв Спостережної ради. Згоди на розкриття паспортних даних не 
отримано. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi з 
14.03.2013. Замiсть звiльненої особи на посаду нiкого не призначено. 

Згiдно заяви посадової особи Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 
19.04.2016 (Протокол №1) обрано Голову Спостережної ради Медведєва 
Артема Едуардовича. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 
Згоди на розголошення паспортних данних не надав. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призна-
чено особу: три роки. Обiймав протягом останнiх п’яти рокiв наступнi по-
сади: Ген. Директор ТОВ «Формула кредит», Радник Голови Правлiння «РД 
Банк», член Спосережної ради АТ «АРТЕМ-БАНК», Голова Спосережної 
ради АТ «АРТЕМ-БАНК». 

Згiдно заяви посадової особи Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 
19.04.2016 (Протокол №1) обрано Члена Спостережної ради Онiцеву 
Наталiю Олегiвну. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Зго-
ди на розголошення паспортних данних не надав. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 
три роки. Обiймав протягом останнiх п’яти рокiв наступнi посади: Голова 
Правлiння «РД Банк», Президент «РД Банк», заступник ген.директора 
ТОВ  «Формула Кредит», Радник Голови Правлiння АТ «АРТЕМ-БАНК», 
член Спосережної ради АТ «АРТЕМ-БАНК». 

Згiдно заяви посадової особи Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 
19.04.2016 (Протокол №1) обрано Члена Спостережної ради Крутя Валерiя 
Костянтиновича. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Згоди 
на розголошення паспортних данних не надав. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 
три роки. Обiймав протягом останнiх п’яти рокiв наступнi посади: член Спо-
сережної ради АТ «АРТЕМ-БАНК». 

Згiдно заяви посадової особи Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 
19.04.2016 (Протокол №1) обрано Члена Спостережної ради Щербину 
Сергiя Ярославовича. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 
Згоди на розголошення паспортних данних не надав. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який при-
значено особу: три роки. Обiймав протягом останнiх п’яти рокiв наступнi 
посади: радник з банкiвського та фiнансового права ТОВ «Астапов i 
партнери».

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 Ганзя Дмитро Олексiйович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 19.04.2016
(дата)

ПУБЛiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АРТЕМ-БАНК»

ПУБЛiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕАЛ БАНК»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «РЕАЛ БАНК»

2. Код за ЄДРПОУ 14360721
3. Місцезнаходження 61072, м. Харкiв , пр. Ленiна, 60 
4. Міжміський код, телефон та факс (057)7661966 -
5. Електронна поштова адреса bank@realbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

realbank.com.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

ii. Текст повідомлення
Рiшенням виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб 

№ 508 вiд 14.04.2016р. вiдкликано всi повноваження лiквiдатора 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕАЛ БАНК» (далi — 
ПАТ «РЕАЛ БАНК»), визначеннi Законом, у провiдного професiонала з пи-
тань врегулювання неплатоспроможностi банкiв вiддiлу запровадження 
процедури тимчасової адмiнiстрацiї та лiквiдацiї департаменту врегулюван-
ня неплатоспроможносмтi банкiв Федорченка Андрiя Володимировича з 
15.04.2016р. та призначено уповноважену особу Фонду на лiквiдацiю 
ПАТ «РЕАЛ БАНК» провiдного професiонала з питань врегулювання 
неплатоспроможностi банкiв вiддiлу запровадження процедури тимчасової 
адмiнiстрацiї та лiквiдацiї департаменту врегулювання неплатоспроможносмтi 
банкiв Єрмака Валерiя Олександровича з 15.04.2016р. 

Акцiями ПАТ «РЕАЛ БАНК» Єрмак Валерiй Олександрович не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на 
розкриття паспортних даних не надано. 

Рiшенням виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних 
осiб № 508 вiд 14.04.2016р. вiдкликано всi повноваження лiквiдатора 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕАЛ БАНК» (далi — 
ПАТ «РЕАЛ БАНК»), визначенi Законом, у провiдного професiонала з пи-
тань врегулювання неплатоспроможностi банкiв вiддiлу запровадження 
процедури тимчасової адмiнiстрацiї та лiквiдацiї департаменту врегулю-
вання неплатоспроможностi банкiв Федорченка Андрiя Володимировича з 
15.04.2016р. та призначено уповноважену особу Фонду на лiквiдацiю 
ПАТ «РЕАЛ БАНК» провiдного професiонала з питань врегулювання 
неплатоспроможностi банкiв вiддiлу запровадження процедури тимчасової 
адмiнiстрацiї та лiквiдацiї департаменту врегулювання неплатоспроможностi 
банкiв Єрмака Валерiя Олександровича з 15.04.2016р. 

Акцiями ПАТ «РЕАЛ БАНК» Федорченко Андрiй Володимирович не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

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 Єрмак Валерiй 
Олександрович

Уповноважена особа Фонду гаран-
тування вкладiв фiзичних осiб на 
лiквiдацiю ПАТ «РЕАЛ БАНК»

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника)

М.П. 18.04.2016
(дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації 
ПРИВАТНОГО АКЦiОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДРОГО-
БИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПiДПРИЄМСТВО 24655»

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
«Дрогобицьке автотранспортне пiдприємство 24655»

2. Код за ЄДРПОУ 03117659
3. Місцезнаходження 82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Пилипа 

Орлика 22. 
4. Міжміський код, телефон та факс (03244) 22095 20490
5. Електронна поштова адреса: grossbuh@westukrtrans.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http:// westukrtrans.com/
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

Текст повідомлення
Згiдно рiшення загальних зборів акціонерів ПрАТ « Дрогобицьке авто-

транспортне пiдприємство 24655» вiд 16.04.2016 року (Протокол загаль-
них зборів акціонерів Приватного Акціонерного Товариства « Дрогобицьке 
автотранспортне пiдприємство 24655» вiд 16.04.2016 року):

Звільнено з посади Голову Наглядової ради Павець Тараса Ярославо-
вича (паспорт КА № 840668 виданий 02.06.1998 року Дрогобицьким МВ 
УМВС України у Львiвськiй областi, частка у статутному капіталі — 0,0%) 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Звільнено в зв’язку з зміною складу посадових осіб. Перебував на 
посадi Голови Наглядової ради з 30.04.2010 року, 6 років. 

Звільнено з посади Члена Наглядової ради Цицик Степан Миколайо-
вич (паспорт КА № 468674 виданий 31.10.1997 року Дрогобицьким МВ 
УМВСУ у Львiвськiй областi, частка у статутному капіталі — 0,0172%) По-
садова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Звільнено в зв’язку з зміною складу посадових осіб. Перебував на 
посадi Члена Наглядової ради з з 30.04.2010 року, 6 років. 

Звільнено з посади Члена Наглядової ради Жгута Євгенiй Гiлярович 
(паспорт КА № 919254 виданий 31.10.1997 року Дрогобицьким МВ УМВСУ 
у Львiвськiй областi, частка у статутному капіталі — 0,0%) Посадова особа 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Звільнено 
в зв’язку з зміною складу посадових осіб. Перебував на посадi Члена На-
глядової ради з з 30.04.2010 року, 6 років. 

Призначено на посаду Голови Наглядової ради Павець Тараса Ярос-
лавовича (паспорт КА № 840668 виданий 02.06.1998 року Дрогобицьким 
МВ УМВС України у Львiвськiй областi, частка у статутному капіталі — 
0,0%) Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Призначено на посаду Голови Наглядової ради на 3 роки. 
Попередня посада Голова Наглядової ради. Перебував на посадi Голови 
Наглядової ради з 30.04.2010  року, 6 років.

Призначено на посаду Члена Наглядової ради Цицик Степан Миколайович 
(паспорт КА № 468674 виданий 31.10.1997 року Дрогобицьким МВ УМВСУ у 
Львiвськiй областi, частка у статутному капіталі — 0,0172%) Посадова особа 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначено на 
посаду Члена Наглядової ради на 3 роки. Попередня посада Член Наглядової 
ради. Перебував на посадi Члена Наглядової ради з 30.04.2010 року, 6 років.

Призначено на посаду Члена Наглядової ради Вишневськиого Iгоря 
Омеляновича ( паспорт КА 143062 виданий Ватутінським Дрогобицьким 
МВ УМВСУ у Львiвськiй областi 26.05.1996 року, частка у статутному капі-
талі — 0) . Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Призначено на посаду Члена Наглядової ради на 3 роки. 
Протягом останнiх пяти рокiв Посадова особа не обiймала iнших посад.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. Найменування посади Генеральний директор Па-
вець Ярослав Миколайович, 18.04.2016 року

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «УКР-
ТРАНСНАФТАБЕЗПЕКА», 
код 3044629839612, Україна, 
Полтавська обл., м.Кременчук, вул.
Леонова, 26, тел. (0536) 74-34-06

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

20.04.2016

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

www.utnb.prat.in.ua

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕЛІТА»

Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери,

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне 
товариство «Еліта»

2. Код за ЄДРПОУ 00310120
3. Місцезнаходження 16100, Чернігівська обл., 

Сосницький р-н,
смт Сосниця,

вул. Освіти, 10
4. Міжміський код, телефон та факс (04655) 21346

(04655) 21346
5. Електронна поштова адреса post@elіta.bіz.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.elіta.bіz.ua

7. Вид особливої інформації відповідно 
до вимог глави 1 розділу ІІІ або 
інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідно до вимог глави 
2 розділу ІІІ Положення про розкриття 
інформації емітентами цінних паперів, 
затвердженого рішенням НКЦПФР від 
03.12.2013 № 2826:

Зміна складу посадових 
осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення
Згідно з рішенням річних Загальних зборів акціонерів Публіч-

ного акціонерного товариства «Еліта» (протокол від 15.04.2016) 
на підставі Закону України «Про акціонерні товариства» припине-
но повноваження голови Ревізійної комісії Уляненко Ірини Олек-
сандрівни. Вона перебувала на цій посаді з 28.02.2011, володіє 
акціями ПАТ «Еліта» у розмірі 0,0044% статутного капіталу, непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Зго-
ди на розкриття паспортних даних особою не надано.

Згідно з рішенням річних Загальних зборів акціонерів Публічно-
го акціонерного товариства «Еліта» (протокол від 15.04.2016) на 
підставі Закону України «Про акціонерні товариства» припинено 
повноваження члена Ревізійної комісії Піц Тамари Юріївни. Вона 
перебувала на цій посаді з 28.02.2011, акціями ПАТ «Еліта» не 
володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.

Згідно з рішенням річних Загальних зборів акціонерів Публічно-
го акціонерного товариства «Еліта» (протокол від 15.04.2016) на 
посаду голови Ревізійної комісії обрано Уляненко Ірину Олексан-
дрівну у зв'язку з вакантністю цієї посади. Вона обрана на посаду 
на невизначений строк, володіє акціями ПАТ «Еліта» у розмірі 
0,0044% статутного капіталу, непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних 
особою не надано. Посади, які обіймала особа протягом останніх 
5 років: Полікомбанк, аудитор відділу внутрішнього аудиту.

Згідно з рішенням річних Загальних зборів акціонерів Публіч-
ного акціонерного товариства «Еліта» (протокол від 15.04.2016) 
на посаду члена Ревізійної комісії обрано Ісаєву Світлану Анато-
ліївну у зв'язку з вакантністю цієї посади. Вона обрана на посаду 
на невизначений строк, акціями ПАТ «Еліта» не володіє, непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди 
на розкриття паспортних даних особою не надано. Посади, які 
обіймала особа протягом останніх 5 років: Полікомбанк, началь-
ник сектору податкового обліку.

ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-

мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе від-
повідальність згідно із законодавством. 
2. Найменування 
посади С.Г. Пономаренко

Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 18.04.2016

(дата)
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Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

Публiчне акцiонерне товариство «Будiвельнi 
матерiали та будiвництво», 01235047Дніпро-
петровська , Баглiйський, 51900, м. 
Днiпродзержинськ, вул.Дорожна, 64 
(0569)59-08-24 ,

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інфор-
маційній базі даних Комісії

20.04.2016

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

01235047.smida.gov.ua

4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської 
фірми (П. І. Б. аудитора — 
фізичної особи — підпри-
ємця), якою проведений 
аудит фінансової звітності

ТОВ Аудиторська фiрма «АленАудит», 
35281710

5. Інформація про загальні 
збори (розділ заповнюєть-
ся у випадку, якщо 
емітент  — акціонерне 
товариство)

Чергові загальні збори акціонерів були прове-
дені 23.04.2015року, кворум зборів 68,87%. 
Перелік питань, що розглядалися на загаль-
них зборах:
1. Про обрання лiчильної комiсiї. Про затвер-
дження регламенту роботи загальних зборiв. 
2.Розгляд звiту Голови правлiння Товариства 
за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками 
його розгляду. 
3. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства 
за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками 
його розгляду. 
4. Розгляд звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства 
за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками 
його розгляду. Затвердження висновкiв 
Ревiзiйної комiсiї.
5. Затвердження рiчного звiту Товариства ( у 
складi балансу, фiнансового звiту) за 2014рiк.
6. Затвердження розподiлу прибутку (покрит-
тя збиткiв) Товариства за 2014 рiк. 
7. Визначення основних напрямiв дiяльностi 
Товариства. Затвердження плану розподiлу 
прибутку на 2015р.
8. Про попереднє схвалення значних 
правочинiв, якi можуть вчинятися Товари-
ством протягом одного року з дня проведення 
Загальних зборiв. Надання згоди Головi 
правлiння на їх ухвалення.
Пропозицiй по включенню до порядку денного 
iнших питань у порядку, передбаченому чин-
ним законодавством, не надходило.
По 1- му питанню — обрано лiчильну комiсiю у 
кiлькостi 3 осiб. Повноваження членiв лiчильної 
комiсiї Зборiв припиняються пiсля остаточного 
пiдрахунку голосiв з усiх питань порядку ден-
ного та складання протоколу Зборiв та прото-
колу про пiдсумки голосування на Зборах.

По 2- му питанню — затверджено звiт 
Правлiння за 2014 рiк.
По 3- му питанню — затверджено звiт Нагля-
дової ради за 2014 рiк.
По 4- му питанню — затверджено звiт i висно-
вки Ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк.
По 5- му питанню — затверджено рiчний 
фiнансовий звiт i баланс Товариства за 
2014 рiк., в якому Товариство понесло збиток 
у сумi 1143,00 грн.
По 6- му питанню — затверджено порядок по-
криття збиткiв. Збитки у сумi 1143,00 тис. грн. 
вiднести на рахунок нерозподiленого прибут-
ку минулих рокiв. Дивiденди не нараховувати 
i не виплачувати.
По 7- му питанню: Визначенi основнi напрями 
дiяльностi Товариства. Затверджено план 
розподiлу прибутку на 2015 рiк:
По 8- му питанню прийнято рiшення про по-
переднє схвалення значних правочинiв, якi 
можуть вчинятися Товариством протягом од-
ного року з дня проведення Загальних зборiв. 
Надана згода Головi правлiння на їх ухвален-
ня.

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 попере-

дній
Усього активів 11046 12649
Основні засоби (за залишковою вартістю) 8757 9998
Довгострокові фінансові інвестиції 1493 1493
Запаси 172 149
Сумарна дебіторська заборгованість 26 130
Грошові кошти та їх еквіваленти 500 831
Власний капітал 10320 12094
Статутний капітал 7789 7789
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1797 3571
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 506 154
Поточні зобов’язання і забезпечення 220 401
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-0.34165 -0.22013

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-0.34165 -0.22013

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 5192460 5192460
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

- -

у відсотках від статутного 
капіталу

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних 
паперів власних випусків протягом періоду 

0 0

Голова правління  Скирда Віталій Максимович.

ПУБЛiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДiВЕЛЬНi МАТЕРiАЛИ ТА БУДiВНИЦТВО»

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ДЖЕЙ ТІ ІН-
ТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ 
УКРАї НА» , 19345204, Спаська, 30а, 
м.Київ, м.Київ, 04070, 044-490-78-00

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

18.04.2016

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

http://jti.pat.ua
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РІчНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів

ПУБЛІчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БЕРЕЗНiВСЬКИЙ РАЙАГРОХiМ»

І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код 
за ЄДРПОУ, місцезнаходження, між-
міський код та телефон емітента

Публічне акцiонерне товариство 
«Березнiвський райагрохiм», 
05490463, Андрiївська 63, м. Бе-
резне, Березнiвський, Рiвненська 
область, 34600, Україна, 8-03653-
5-48-87

2. Дата розкриття повного тексту річної 
інформації у загальнодоступній інфор-
маційній базі даних Комісії

22.04.2016

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
на якій розміщено регулярну річну ін-
формацію

berrayagrohim.pat.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ ау-
диторської фірми (П.І.Б. аудитора  — 
фізичної особи — підприємця), якою 
проведений аудит фінансової звітності

Приватне підприємство аудитор-
ська фірма «Веріф-Аудит», 
30681472

5. Інформація про загальні 
збори (розділ заповнюється у 
випадку, якщо емітент — ак-
ціонерне товариство).* За-
значається інформація про 
проведення або непроведен-
ня загальних чергових та по-
зачергових зборів та у разі їх 
непроведення вказуються 
причини, також зазначається 
перелік питань, що розгляда-
лися на загальних зборах, 
особи, що подавали пропози-
ції до переліку питань поряд-
ку денного, у разі проведення 
позачергових зборів зазнача-
ється особа, що ініціювала 
проведення загальних збо-
рів, результати розгляду пи-
тань порядку денного. У разі 
якщо загальні збори не відбу-
лися, вказуються причини

Вид загальних зборів — чергові. Дата про-
ведення: 06.04.2015 року. Кворум зборів: 
51,3% до загальної кількості голосів.  
1.Прийняття рішення з питань порядку 
проведення Загальних зборів акціонерів.
Обрання лічильної комісії та затвердження 
її складу. Обрання Голови і Секретаря За-
гальних зборів акціонерів Товариства. Ви-
рішили — обрати. 2. Звіт виконавчого орга-
ну по результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2014 рік.Виріши-
ли- затвердити.3. Звіт Наглядової ради То-
вариства за 2014 рік. Вирішили- 
затвердити.4. Звіт та висновки Ревізійної 
комісії за результатами фінансово-
господарської діяльності Товариства за 
2014 рік. Вирішили- затвердити..5. Затвер-
дження річної фінансової звітності та ба-
лансу Товариства за 2014 рік. Вирішили- 
затвердити.6. Порядок розподілу прибутку 
і покриття збитків Товариства. Вирішили- 
затвердити.7. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звітів Наглядової ради, 
виконавчого органу та Ревізійної комісії. 
Вирішили- затвердити.8. Переобрання 
членів Наглядової ради. Затвердження 
умов цивільно-правових договорів з чле-
нами Наглядової ради. Вирішили -залиши-
ти без зімн. П

6. Інформація про дивіденди. Дивіденди не нараховувались та не 
виплачувались

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 717 946
Основні засоби (за залишковою вартістю) 667 876
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 15 13
Сумарна дебіторська заборгованість 31 33
Грошові кошти та їх еквіваленти 4 24
Власний капітал 673 908
Статутний капітал 10 10
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1558 -1323
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 44 38
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-251,61 -8,56

Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію (грн)

-251,61 -8,56

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 934 934
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість 

0 0

 у відсотках від 
статутного капіталу 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
цінних паперів власних випусків протягом 
періоду

0 0

РІчНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів 

ПУБЛiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАРiчНЕНСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»,

І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код 
за ЄДРПОУ, місцезнаходження, між-
міський код та телефон емітента

Публiчне акцiонерне товариство 
«Зарiчненський молокозавод», 
00423982, Центральна 65,  
смт. Зарiчне, Зарiчненський, 
Рiвненська область, 34000, Укра-
їна, 8-0505637550

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

29.04.2016

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
на якій розміщено регулярну річну ін-
формацію

zarmoloko.pat.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ ау-
диторської фірми (П.І.Б. аудитора — 
фізичної особи — підприємця), якою 
проведений аудит фінансової звітності

Приватне підприємство аудитор-
ська фірма «Веріф-Аудит», 
30681472

5. Інформація про 
загальні збори (

Вид загальних зборів — чергові. Дата проведення: 
28.04.2015 року. Кворум зборів: 61,5% до загальної 
кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися 
на загальних зборах: 1.Прийняття рішення з питань 
порядку денного проведення Загальних зборів акці-
онерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її 
складу. Обрання Голови та секретаря Загальних 
зборів акціонерів Товариства. Вирішили -обрати.
2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2014 рік.Ви-
рішили -затвердити.3. Звіт Наглядової ради Товари-
ства за 2014 рік. Вирішили -затвердити.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами 
фінансово-господарської діяльності за 2014 рік. Ви-
рішили- затвердити.5. Затвердження річної фінансо-
вої звітності та балансу Товариства за 2014 рік. Ви-
рішили -затвердити.6. Порядок розподілу прибутку 
або покриття збитку Товариства.А\Вирішили- 
затвердити.7. Відкликання та обрання Наглядової 
ради Товариства. Вирішили- обрати.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань 
порядку денного: Наглядова. позачергові збори не 
проводились.

6. Інформація про дивіденди. Дивіденди не нараховувались та не 
виплачувались.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 825 910
Основні засоби (за залишковою вартістю) 666 709
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 16 25
Сумарна дебіторська заборгованість 65 62
Грошові кошти та їх еквіваленти 39 73
Власний капітал 667 511
Статутний капітал 240 240
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -265 -421
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 22 22
Поточні зобов’язання і забезпечення 136 377
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0,16 0,08

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0,16 0,08

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 960305 960305
Цінні папери 
власних випусків, 
викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номінальна 
вартість 

0 0

 у відсотках від статутного 
капіталу 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
цінних паперів власних випусків протягом 
періоду

0 0
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ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
i. Загальні відомості

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КИїВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ДИЛЕРСЬКЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «АГРОСЕРВІС»

Код за ЄДРПОУ: 20571354
Місцезнаходження: 07454, Київська обл., Броварський р-н, с. Требухів, 

вул. Кільцева дорога, 1
Міжміський код, телефон та факс: (044) 521-14-34
Електронна поштова адреса: agroservice@atrep.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://20571354.infosite.com.ua
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
ii. Текст повідомлення

Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОДП «АГРО-
СЕРВІС» (Протокол №6 від 18.04.2016р.) відбулися наступні зміни складу 
посадових осіб емітента:

Припинено повноваження. Голова Наглядової ради — Іващук Петро Во-
лодимирович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не 
надано) з 18.04.2016р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на під-
ставі рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол №6 від 18.04.2016р.). 
Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 22.01.2010р. 
по 18.04.2016р.

Припинено повноваження. Член Наглядової ради — Бондарук Володи-
мир Васильович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою 
не надано) з 18.04.2016р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на 
підставі рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол №6 від 
18.04.2016р.). Володіє часткою в статутному капіталі емітента — 7,877209%. 
Пакет акцій емітента, який належить цій особі: 296 887 шт. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 
22.01.2010р. по 18.04.2016р.

Припинено повноваження. Член Наглядової ради — Іващук Оксана Гри-
горівна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) 
з 18.04.2016р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рішен-

ня Загальних зборів акціонерів (Протокол №6 від 18.04.2016р.). Часткою в 
статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді з 22.01.2010р. по 
18.04.2016р.

Обрано. Голова Наглядової ради — Іващук Петро Володимирович (згоду 
на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 18.04.2016р. 
у зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рішення Загальних 
зборів акціонерів (Протокол №6 від 18.04.2016р.), та рішення засідання На-
глядової ради (Протокол №4/2016 від 18.04.2016р.). Строк, на який призна-
чено особу — 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші по-
сади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Генеральний ди-
ректор ТОВ НВА «Перлина Поділля», Голова Наглядової ради ПрАТ «КОДП 
«АГРОСЕРВІС», Голова Спостережної ради ТОВ НВА «Перлина Поділля».

Обрано. Член Наглядової ради — Бондарук Володимир Васильович 
(згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 
18.04.2016р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рішення 
Загальних зборів акціонерів (Протокол №6 від 18.04.2016р.). Строк, на який 
призначено особу — 3 роки. Володіє часткою в статутному капіталі емітен-
та — 7,877209%. Пакет акцій емітента, який належить цій особі: 296 887 шт. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші по-
сади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Член Наглядової 
ради ПрАТ «КОДП «АГРОСЕРВІС», Виконавчий директор ТОВ НВА «Пер-
лина Поділля».

Обрано. Член Наглядової ради — Іващук Оксана Григорівна (згоду на 
розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 18.04.2016р. у 
зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рішення Загальних 
зборів акціонерів (Протокол №6 від 18.04.2016р.). Строк, на який призна-
чено особу — 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші по-
сади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Заступник голо-
ви правління з комерційних питань ВАТ Київське ОДП «Агросервіс», Член 
Наглядової ради ПрАТ «КОДП «АГРОСЕРВІС», Менеджер ТОВ НВА «Пер-
лина Поділля».

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

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

Голова правління Іващук Володимир Петрович,            19.04.2016р.

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНiЯ 

«ПАНТЕОН»
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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ «ПАНТЕОН»; 33770334; Дніпропе-
тровська, Бабушкiнський, 49029, м. Днiпропетровськ, вул. Виконкомiвська, 
будинок 56А; (056) 744-32-53.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 19.04.2016.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: www.pantheon.dp.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТОРГОВИЙ 

ЦЕНТР «ВЕСНА»
Річна інформація емітента цінних паперів  

за 2015 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТОРГО-
ВИЙ ЦЕНТР «ВЕСНА», 20275288, Дніпропетровська область, 
Кiровcький район, 49038, м. Днiпропетровськ, вулиця Горького, 
будинок 22, тел. (0562)388899.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 18.04.2016р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію: dtcvesna.pat.ua

РІчНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) 
розміщення цінних паперів

1. Повне найменування: Приватне акцiонерне товариство «Готель-

ний комплекс «Бригантина», код за ЄДР: 14118343, місцезнаходжен-
ня: 73021, м.Херсон, вул.Патона, буд.4, тел.: (0552) 41-19-27. 2. По-
вний тексту річної інформації у загальнодоступній БД Комісії розкрито: 
13.04.2016р. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено 
інформацію: http://prat-brigantina.jimdo.com.

РІчНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне 
(закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних 
(закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали 

публічне (відкрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування: Приватне акцiонерне товариство 

«Оптiкомедсервiс», код за ЄДР: 03568571, місцезнаходження: 
73000, м. Херсон, площа Свободи, 2, тел.: (0552) 22-63-17. 2. Пов-
ний тексту річної інформації у загальнодоступній БД Комісії роз-
крито: 13.04.2016р. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій 
розміщено інформацію: http://optika-kherson.pat.ua.

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «БРИГАНТИНА»

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ОПТiКОМЕДСЕРВiС»
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Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ОДЕСЬКА ТЕЦ" , 05471158 Одеська 
Суворiвський 65003 м. Одеса, вул. 
Церковна, 29 (048) 738-62-51

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

20.04.2016

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

otec.odessa.ua

4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської 
фірми (П. І. Б. аудитора — 
фізичної особи — підприєм-
ця), якою проведений аудит 
фінансової звітності

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Аудиторська фірма "Капітал Груп", 
33236268

5. Інформація про загальні 
збори (розділ заповнюється 
у випадку, якщо емітент — 
акціонерне товариство)

Вид загальних зборів — чергові. Дата прове-
дення: 25.03.2015 року. Кворум зборів: 0,0018% 
до загальної кількості голосів. Перелік питань, 
що виносилися на голосування (порядок ден-
ний): 1. Обрання членів лічильної комісії За-
гальних зборів, прийняття рішення про припи-
нення їх повноважень.2. Обрання голови та 
секретаря Загальних зборів.3. Прийняття рі-
шень з питань порядку проведення Загальних 
зборів.4. Звіт виконавчого органу Товариства 
про результати фінансово — господарської ді-
яльності Товариства у 2014 році та його 
затвердження.5. Звіт та висновок Ревізійної 
комісії Товариства за 2014 рік та його 
затвердження.6. Прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звітів Ревізійної комісії, Вико-
навчого органу Товариства. 7. Затвердження 
річного звіту Товариства за 2014 рік.8. Розпо-
діл прибутку і збитків Товариства з урахуван-
ням вимог, передбачених чинним законодав-
ством. 9. Прийняття рішення про виплату 
дивідендів.10. Визначення основних напрям-
ків діяльності Товариства на 2015 рік.11. Прий-
няття рішення про попереднє схвалення зна-
чних правочинів на 2015 рік.12. Затвердження 
значних правочинів, вчинених в 2014 році. 
13. Прийняття рішення про дострокове припи-
нення повноважень члена Правління 
Товариства.14. Обрання члена Правління То-
вариства, уповноваження Голови правління на 
підписання договору з членом Правління.
Причини, чому загальні збори не відбулися: 
За результатами реєстрації участників річ-
них загальних зборів акціонерів, з включених 
до реєстру акціонерів 7 осіб зареєстровано 
всього 1 особу, що становить 0,0018 % від 
загальної кількості голосуючих акцій. Відпо-
відно до ст. 41 Закону України " Про акціо-
нерні товариства", кворум для проведення 
загальних зборів не досягнуто. Тому річні за-
гальні збори Публічного акціонерного това-
риства "Одеська ТЕЦ" 25 березня 2015 року 
є не правомочними.
Вид загальних зборів — позачергові. Дата 
проведення: 19.08.2015 року. Кворум зборів: 
0% до загальної кількості голосів. Перелік 
питань, що виносилися на голосування (по-
рядок денний): 1. Обрання членів лічильної 
комісії позачергових Загальних зборів, прий-
няття рішення про припинення їх 
повноважень.2. Обрання голови та секрета-
ря позачергових Загальних зборів.3. При-
йняття рішень з питань порядку проведення 
(регламенту) позачергових Загальних 
зборів.4. Звіт Правління Товариства про ре-
зультати фінансово — господарської діяль-
ності Товариства у 2014 році та прийняття 
рішення за наслідками його розгляду.

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 
рік та прийняття рішення за наслідками його 
розгляду.6. Затвердження висновків Ревізій-
ної комісії Товариства за 2014 рік. 7. Затвер-
дження річного звіту Товариства за 2014 рік. 
8. Розподіл прибутку (затвердження порядку 
покриття збитків) Товариства, отриманого за 
підсумками роботи за 2014 рік, у тому числі 
затвердження розміру річних дивідендів. 
9. Визначення основних напрямів діяльності 
Товариства на 2015 рік.10. Припинення по-
вноважень Голови Правління Товариства. 
11. Обрання Голови Правління Товариства. 
12. Внесення змін до Статуту Товариства. 
13. Внесення змін до внутрішніх положень То-
вариства: Положення про Правління, Поло-
ження про Ревізійну комісію. Затвердження 
внутрішніх положень Товариства: Положення 
про Загальні збори, Положення про Наглядо-
ву Раду.14. Обрання членів Наглядової ради 
Товариства.15. Затвердження умов договорів 
з членами Наглядової ради Товариства. Об-
рання особи, яка уповноважується на підпи-
сання договорів з членами Наглядової ради 
Товариства.16. Прийняття рішення про до-
строкове припинення повноважень Голови та 
членів Ревізійної комісії Товариства.17. Об-
рання членів Ревізійної комісії Товариства. 
18. Затвердження умов договорів з членами 
Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, 
яка уповноважується на підписання договорів 
з членами Ревізійної комісії Товариства. 
19. Прийняття рішення про попереднє схва-
лення значних правочинів на 2015 рік.20. За-
твердження значних правочинів, вчинених в 
2014 році.21. Прийняття рішення про достро-
кове припинення повноважень члена Прав-
ління Товариства.22. Обрання члена Прав-
ління Товариства, уповноваження Голови 
правління на підписання договору з членом 
Правління.
Причини, чому загальні збори не відбулися: 
У зв`язку з хворобою членів реєстраційної 
комісії не відбулося реєстрації участників по-
зачергових загальних зборів акціонерів. Тому 
позачергові загальні збори Публічного акціо-
нерного товариства "Одеська ТЕЦ" 
19.08.2015р. Є не правомочними.
Вид загальних зборів — позачергові. Дата 
проведення: 22.10.2015 року. Кворум зборів: 
0,0018% до загальної кількості голосів. Пе-
релік питань, що виносилися на голосування 
(порядок денний):1. Обрання членів лічиль-
ної комісії позачергових Загальних зборів, 
прийняття рішення про припинення їх 
повноважень.2. Обрання голови та секрета-
ря позачергових Загальних зборів.3. Прий-
няття рішень з питань порядку проведення 
(регламенту) позачергових Загальних 
зборів.4. Звіт Правління Товариства про ре-
зультати фінансово — господарської діяль-
ності Товариства у 2014 році та прийняття 
рішення за наслідками його розгляду.5. Звіт 
Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та 
прийняття рішення за наслідками його 
розгляду.6. Затвердження висновків Ревізій-
ної комісії Товариства за 2014 рік.7. Затвер-
дження річного звіту Товариства за 2014 рік. 
8. Розподіл прибутку (затвердження порядку 
покриття збитків) Товариства, отриманого за 
підсумками роботи за 2014 рік, у тому числі 
затвердження розміру річних дивідендів. 
9. Визначення основних напрямів діяльності 
Товариства на 2015 рік. 10. Припинення по-
вноважень Голови Правління Товариства. 
11. Обрання Голови Правління Товариства. 
12. Внесення змін до Статуту Товариства. 
13. Внесення змін до внутрішніх положень 
Товариства:

ПУБЛІчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ОДЕСЬКА ТЕЦ”
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Положення про Правління, Положення про 
Ревізійну комісію. Затвердження внутрішніх 
положень Товариства: Положення про За-
гальні збори, Положення про Наглядову 
Раду.14. Обрання членів Наглядової ради 
Товариства.15. Затвердження умов догово-
рів з членами Наглядової ради Товариства. 
Обрання особи, яка уповноважується на під-
писання договорів з членами Наглядової 
ради Товариства.16. Прийняття рішення про 
дострокове припинення повноважень Голо-
ви та членів Ревізійної комісії Товариства. 
17. Обрання членів Ревізійної комісії 
Товариства.18. Затвердження умов догово-
рів з членами Ревізійної комісії Товариства. 
Обрання особи, яка уповноважується на під-
писання договорів з членами Ревізійної комі-
сії Товариства.19. Прийняття рішення про 
схвалення значних правочинів з ПАТ «НАК 
«Нафтогаз України», вчинених на 2015  рік. 
20. Прийняття рішення про попереднє схва-
лення правочинів з КП «Теплопостачання 
міста Одеси».21. Прийняття рішення про по-
переднє схвалення правочину щодо переда-
чі житлового фонду ПАТ «Одеська ТЕЦ» від 
державної до комунальної власності.22. За-
твердження значних правочинів, вчинених в 
2014 році.23. Прийняття рішення про до-
строкове припинення повноважень члена 
Правління Товариства.24. Обрання члена 
Правління Товариства, уповноваження Голо-
ви правління на підписання договору з чле-
ном Правління.
Причини, чому загальні збори не відбулися: 
За результатами реєстрації участників річ-
них загальних зборів акціонерів, з включених 
до реєстру акціонерів 7 осіб зареєстровано 
всього 1 особу, що становить 0,0018 % від 
загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до ст. 41 Закону України " Про ак-
ціонерні товариства", кворум для проведен-
ня загальних зборів не досягнуто. Тому річні 
загальні збори Публічного акціонерного то-
вариства "Одеська ТЕЦ" 22 жовтня 2015  року 
є не правомочними.

6. Інформація про дивіденди.
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

ii. Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 381542 286761
Основні засоби (за залишковою вартістю) 103291 87466
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 3010 1456
Сумарна дебіторська заборгованість 157971 84966
Грошові кошти та їх еквіваленти 13315 15086
Власний капітал -328781 -268891
Статутний капітал 43525 43525
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -372306 -312416
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 26287 26648
Поточні зобов'язання і забезпечення 684036 529004
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0.34 0.52

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 174101600 174101600
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

0

у відсотках від 
статутного капіталу

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
цінних паперів власних випусків протягом 
періоду

0 0

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 ПАТ КБ "Центр" 
2. Код за ЄДРПОУ 37119553
3. Місцезнаходження 02002 м.Київ Проспект Науки 54-Б
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 393-74-00 (044) 393-74-06
5. Електронна поштова адреса avegera@bankcenter.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації 

www.bankcenter.com.ua

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

ii. Текст повідомлення
Згідно Рішення АКЦІОНЕРА ПАТ КБ» ЦЕНТР» б/н від 18.04.2016 прий-

нято рішення погодити звільнення з 18.04.2016р Гордієнка Петра Леонідо-
вича (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних), який займав 
посаду Голова Ревізійної комісії. Посадова особа не володiє часткою в ста-
тутному капіталі емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Акціями емітента не володіє. Строк, протягом якого особа 
перебувала на посаді: з 08.12.2010р. 

Згідно Рішення АКЦІОНЕРА ПАТ КБ» ЦЕНТР» б/н від 18.04.2016 прий-
нято рішення погодити звільнення з 18.04.2016р Весельської Аліси Камі-
лівни (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних), яка займала 

посаду член Ревізійної комісії. Посадова особа не володiє часткою в ста-
тутному капіталі емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Акціями емітента не володіє. Строк, протягом якого особа 
перебувала на посаді: з 08.12.2010р. 

Згідно Рішення АКЦІОНЕРА ПАТ КБ «ЦЕНТР» б/н від 18.04.2016 р. прий-
нято рішення призначити Мір Джаваді Мохаммад Реза (особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних ) на посаду Член Ревізійної комісії з 19.04.2016р.
Посадова особа не володiє часткою в статутному капіталі емiтента. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який при-
значено особу: не визначено. Акціями емітента не володіє 

Згідно Рішення АКЦІОНЕРА ПАТ КБ «ЦЕНТР» б/н від 18.04.2016 р. 
прий нято рішення призначити Дмитрієву Вікторію Вікторівну (особа не на-
дала згоду на розкриття паспортних даних), на посаду члена Ревізійної 
комісії з 19.04.2016р.Посадова особа не володiє часткою в статутному ка-
піталі емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, на який призначено особу: невизначено. Інші посади, які обі-
ймала особа протягом останніх п'яти років: Провідний спеціаліст відділу 
розвитку корпоративного бізнесу Департаменту корпоративного бізнесу 
ПАТ «МАРФІН БАНК». Акціями емітента не володіє. 

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 Глотов О.І.
Т.в.о. Голови Правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

М.П. 2016.04.19
(дата)

ПАТ КБ “ЦЕНТР”

Річна інформація емітента цінних паперів  
за 2015 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товари-
ство «Броварська друкарня», 02467191, вул. Київська, 154, м. Брова-

ри, Київська, 07400, (04594) 40-140.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії: 19.04.2016.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: 02467191.infosite.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«БРОВАРСЬКА ДРУКАРНЯ»
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Річна інформація  
емітента цінних паперів

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

міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС»; 05476747; 50027, Дніпропетровська 
область, м. Кривий Рiг, вул. Димитрова буд. 71 прим. 2; тел. (056) 409 76 10.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 19.04.2016 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: Elps.dp.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФIРМА ФОРУМ», 23070374.

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів* Чергові позачергові

X
Дата проведення 24.04.2015
Кворум зборів** 96.422
Опис
Згiдно Проколу №25 вiд 24.04.2015 року чергових загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ «ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС»:Мiсце проведення загаль-
них зборiв: Україна, м.Кривий Рiг, вул.Електрозаводська, 34Г, 2-й поверх, 
актовий зал (№б/н).Дата проведення загальних зборiв: 24 квiтня 2015  року.
Час початку реєстрацiї учасникiв зборiв: 08 год.00 хв.Час закiнчення 
реєстрацiї учасникiв зборiв: 08 год.45 хв.Час вiдкриття зборiв: 09 год.00 хв. 
Голова реєстрацйної комiсiї позачергових загальних зборiв акцiонерiв  
ПАТ «ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС» Акопян О.Є. повiдомила учасникiв 
зборiв, що реєстрацiю акцiонерiв та їх представникiв, якi прибули на 
загальнi збори акцiонерiв ПАТ «ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС», провади-
ла реєстрацiйна комiсiя (договiр №5 вiд 20.04.2015р), в наступному 
складi:1. Акопян О.Є. — Голова комiсiї2. Дрьомiна О.В. — Член 
комiсiїГолова реєстрацiйної комiсiї Акопян О.Є. доповiла, що реєстрацiю 
акцiонерiв та їх представникiв, якi прибули для участi в загальних зборах 
акцiонерiв ПАТ «ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС», здiйснено у вiдповiдностi 
з перелiком акцiонерiв ПАТ «ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС», складеним на 
дату облiку — 20 квiтня 2015 року, наданим депозитарiєм ПАТ «НДУ».За 
даними перелiку акцiонерiв:-загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку 
акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах: 1078;-кiлькiсть 
розмiщених акцiй: простих 8923900 шт;-кiлькiсть акцiй, що беруть участь у 
голосуваннi: 69145200 шт.ПОРЯДОК ДЕННИЙ:1. Про обрання ТОВ «АФТ», 
як особи, що виконує повноваження лiчильної комiсiї Товариства, для 
роз’яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших пи-
тань, пов’язаних iз забезпеченням проведення голосування на загальних 
зборах. Затвердження умов договору на виконання повноважень лiчильної 
комiсiї.2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборiв Товариства, 
затвердження регламенту роботи Загальних зборiв Товариства.3.Про за-
твердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк.4.Про затвердження звiту 
Правлiння Товариства за 2014 рiк.5.Про затвердження звiту Наглядової 
ради Товариства за 2014 рiк.6.Про затвердження звiту Ревiзiйної комiсiї 
Товариства за 2014 рiк.7.Про розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 
2014 рiк.8.Прийняття рiшення про вчинення значного правочину, що пере-
вищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними фiнансової звiтностi товари-
ства за 2014 рiк.9. Про обрання членiв Наглядової Ради Товариства. 
10. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладати-
муться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру 
оплати / безоплатностi таких договорiв.11. Про затвердження умов трудо-
вого договору (контракту), що укладатиметься з Головою Наглядової ради 
Товариства, встановлення розмiру його винагороди.12. Про обрання осо-
би, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами 
Наглядової ради Товариства.По першому питанню порядку денного збори 
прийняли рiшення: Обрати ТОВ «АФТ», як особу, що виконує повноважен-
ня лiчильної комiсiї Товариства, для роз’яснення щодо порядку голосуван-
ня, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов’язаних iз забезпеченням про-
ведення голосування на загальних зборах, у складi Акопян О.Є., 
Молодецька О.М., Дрьомiна I.В. Затвердити умови договору на виконання 
повноважень лiчильної комiсiї.По другому питанню порядку денного збори 
прийняли рiшення: обрати головою Загальних зборiв Товариства Тере-
щенко Валентину Миколаївну, секретарем Загальних зборiв Товариства — 
Сємєнцову Наталiю Андрiївну. Затвердити запропонований регламент 
роботи Загальних зборiв Товариства, а саме: Заяви для надання слова з 
питань Порядку денного надавати письмово секретарю зборiв, який буде 
провадити їх реєстрацiю та укладати список доповiдаючи з кожного питан-
ня в порядку надходження заяв. Питання до доповiдачiв надавати в 
письмовiй формi секретарю зборiв. Питання, якi будуть надаватися секре-
тарю, повиннi бути пiдписаними. Питання надавати тiльки стосовно По-
рядку денного. Доповiдаючим при обговореннi питань не ставити. 

Визначений спосiб голосування бюлетенями по всiм питанням порядку 
денного.По третьому питанню порядку денного збори прийняли рiшення 
затвердити рiчний звiт Товариства за 2014 рiк.По четвертому питанню по-
рядку денного збори прийняли рiшення затвердити звiт Правлiння Товари-
ства за 2014 рiк.По п’ятому питанню порядку денного збори прийняли 
рiшення затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2014 рiк.По шос-
тому питанню порядку денного збори прийняли рiшення затвердити звiт 
Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014 рiк.По сьомому питанню порядку 
денного збори прийняли рiшення 100% результуту 2014 року, тобто 5886 
тис.грн., спрямувати у непокритий збиток.По восьмому питанню порядку 
денного збори прийняли наступне рiшення: Попередньо схвалити вчинен-
ня значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одно-
го року з дати прийняття цього рiшення, а саме:- з ПУБЛIЧНИМ 
АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» про надання послуг (виконання робiт) з 
ремонту обладнання на граничну сукупну вартiсть 80 000 000 (вiсiмдесят 
мiльйонiв) грн.;- з ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЦЕН-
ТРАЛЬНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» про надання послуг 
(виконання робiт) з ремонту обладнання на граничну сукупну вартiсть  
50 000 000 (п’ятдесят мiльйонiв) грн.;- з ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТО-
ВАРИСТВОМ «IНГУЛЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» 
про надання послуг (виконання робiт) з ремонту обладнання на граничну 
сукупну вартiсть 60 000 000 (шiстьдесят мiльйонiв) грн.;- з ПУБЛIЧНИМ 
АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПIВДЕННИЙ ГIРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» про надання послуг (виконання робiт) з 
ремонту обладнання на граничну сукупну вартiсть 50 000 000 (п’ятдесят 
мiльйонiв) грн.;з ПРИВАТНИМ ПIПРИЄМСТВОМ «ЕЛЕКТРОГРУП» про 
здiйснення поставки продукцiї (обладнання, тмц, тощо) на граничну сукуп-
ну вартiсть 70 000 000 (сiмдесят мiльйонiв) грн.По девятому питанню по-
рядку денного було прийнято рiшення: за результатами голосування до 
складу Наглядової Ради Товариства обрано наступних осiб:Гусака Андрiя 
Олександровича;Гусак Галину Миколаївну;Кулiш Олену Миколаївну.По 
десятому питанню порядку денного було прийнято рiшення: затвердити 
оголошенi умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з чле-
нами Наглядової ради Товариства, встановити, що такi договори уклада-
тимуться на безоплатнiй основi (окрiм трудового договору (контракту) з 
Головою Наглядової ради Товариства).По одинадцятому питанню порядку 
денного було прийнято рiшення: затвердити оголошенi умови трудового 
договору (контракту), що укладатиметься з Головою Наглядової ради То-
вариства, встановити розмiр його винагороди в сумi 62 000 грн. 00 коп. на 
мiсяць.По дванадцятому питанню порядку денного було прийнято рiшення: 
обрати голову чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС», як особу, 
яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами На-
глядової ради Товариства.Голова зборiв Терещенко В.М. повiдомила, що 
всi питання порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства ви-
черпано, нiяких скарг, пропозицiй та зауважень щодо ведення зборiв не 
надходило. Збори о 10 годинi 30 хвилин оголошенi закритими. 

6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не при-
ймалось.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 189868 155559
Основні засоби (за залишковою вартістю) 111335 97451
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 22422 23133
Сумарна дебіторська заборгованість 1942 2223
Грошові кошти та їх еквіваленти 12164 2766
Власний капітал 18077 10788
Статутний капітал 9370 9370
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -23269 -18957
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 60335 80348
Поточні зобов’язання і забезпечення 111456 64423
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0 0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 0 0
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

у відсотках від статутно-
го капіталу

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
цінних паперів власних випусків протягом періоду 

0 0

ПУБЛiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВiС»
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Річна інформація  
емітента цінних паперів

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

міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товариство «За-
падинське»; 19410232; Київська, Василькiвський, 08600, м. Василькiв, По-
льова, 61; (045712) 4005.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 19.04.2016 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: kolhoz.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Аудиторська фiрма «Кволiтi Аудит, 33304128.

5. Інформація про загальні збори 
Загальні збори акціонерів проведені 16.04.2015р. Кворум — 60,0695%.
Питання порядку денного:
1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв  

ПАТ «Западинське»;
2. Про обрання лічильної комiсiї;
3. Про розгляд та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту на-

глядової ради ПАТ «Западинське» за 2014 рiк;
4. Про розгляд та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ви-

конавчого органу ПАТ «Западинське» за 2014 рiк;
5. Про розгляд та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 

ревiзiйної комiсiї ПАТ «Западинське» за 2014 рiк;
6. Затвердження рiчного звiту ПАТ «Западинське» за 2014 рiк;
7. Розподiл прибутку i збиткiв ПАТ «Западинське»;
По всім питанням рішення прийнято.

Особи, якi подавали пропозицiї до перелiку питань до порядку денно-
го — вiдсутнi.

6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не 
прий малось.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 13150 13507
Основні засоби (за залишковою вартістю) 8243 8244
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 8 163
Сумарна дебіторська заборгованість 511 745
Грошові кошти та їх еквіваленти 23 16
Власний капітал 13133 13278
Статутний капітал 1500 1500
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2812 2957
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 17 229
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0 0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 6000 6000
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом звітного періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
цінних паперів власних випусків протягом 
періоду 

0 0

Річна інформація емітента цінних паперів
i. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПУБЛiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «НОВОВОЛИНСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБ-
НИЙ КОМБiНАТ», код ЄДРПОУ 01267053, 45400, Волинська обл., 
м.Нововолинськ, вул.Шахтарська, 55, тел.0(3344)40471.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 19.04.2016р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: ndok.pat.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Аудиторська фiрма «Вiталiна–Аудит» у 
формi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, код ЄДРПОУ 20124767.

5. Інформація про загальні збори. Вiдповiдно до протоколу засiдання 
Наглядової Ради ПАТ «НДОК» вiд 27.02.2015р. (голова Наглядової Ради — 
Карасюк С.М., члени Наглядової Ради: Новотарскi Б., Сколярчик М. — 
акцiонери, якi володiють 91,79% акцiями товариства), прийнято рiшення 
про проведення загальних зборiв акціонерів акціонерів, які відбулися 
24.04.2015р. Порядок денний: 1. Прийняття рiшення з питань порядку про-
ведення Загальних зборiв акцiонерiв. Обрання та затвердження складу 
лiчильної комiсiї. Обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства. 2. Затвердження звiту правлiння про результати фiнансово-
господарської дiяльностi ПАТ за 2014 рiк. 3. Затвердження звiту Наглядо-
вої Ради про дiяльнiсть та стан Товариства за 2014 рiк. 4. Затвердження 
звiту Ревiзiйної комiсiї про дiяльнiсть Товариства в 2014 роцi. 5. Затвер-
дження рiчного звiту та балансу Товариства за 2014 рiк за наслiдками звiтiв 
Правлiння, Наглядової Ради та Ревiзiйної комiсiї. 6. Розподiл прибутку 
(збитку) Товариства отриманого у 2014 роцi. 7. Про попереднє схвалення 
значних правочинiв, якi можуть вчинятися ПАТ «НДОК» протягом наступно-

го календарного року. Результати розгляду питань порядку денного: з усіх 
питань, запропонованих у порядку денному Загальних зборів акціонерів 
рішення прийняті та

затверджені. Осiб, якi б подавали пропозицiї до перелiку питань поряд-
ку денного, не було.

6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не 
прий малось.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 949 1231
Основні засоби (за залишковою вартістю) 868 1127
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 18 42
Сумарна дебіторська заборгованість 1 3
Грошові кошти та їх еквіваленти 44 32
Власний капітал 639 709
Статутний капітал 25 25
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 859 1006
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 91 428
Поточні зобов’язання і забезпечення 219 94
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 507780 507780
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
цінних паперів власних випусків протягом періоду 

0 0

ПУБЛiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПАДИНСЬКЕ»

РІчНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Страхова компанія «Поінт»; 32670627; Круглоунiверситетська, 14, м. Київ, 
Печерський, 01024; (044) 364-57-47.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 19.04.2016 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: http://sk-point.com

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений 
аудит фінансової звітності: Товариством з обмеженою відповідальністю 
«Аудиторська фірма «Блискор Гарант», 16463676.

5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів — чергові. Дата проведення: 27.04.2015 року. Кво-

рум зборів: 100% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розгля-
далися на загальних зборах:

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту.

3. Звіт Наглядової Ради Товариства та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту.

4. Звіт Ревізора та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт внутрішнього аудитора за 2014 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПОІНТ»
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7. Про затвердження порядку розподілу прибутку і порядку покриття 
збитків Товариства за 2014 рік.

Результати розгляду питань порядку денного: питання розглянуто по ним 
прийнято рішення.

6. Дивіденди за результатами діяльності Товариства в 2014 році не на-
раховувались та не виплачувались. Рішення про виплату дивідендів за ре-
зультатами 2015 року буде прийнято на загальних зборах акціонерів това-
риства, які будуть затверджувати результати фінансового-господарської 
діяльності у звітному році.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 75975 85379
Основні засоби (за залишковою вартістю) 20 45
Довгострокові фінансові інвестиції 63000 79648
Запаси 0 15

Сумарна дебіторська заборгованість 896 854
Грошові кошти та їх еквіваленти 5480 4285
Власний капітал 67660 76241
Статутний капітал 9800 9800
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -5314 19267
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 6880 6169
Поточні зобов’язання і забезпечення 1435 2969
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

0 0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 0 0
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних 
паперів власних випусків протягом періоду

0 0

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АВМ ІНВЕСТ ГРУП»

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО «АВМ IНВЕСТ ГРУП», код за ЄДРПОУ 34936785, 
місцезнаходження: 01023, м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд. 19

тел. (044) 220-15-70 
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії: 19.04.2016 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: http://www.istilgroup.com/ 

Річна інформація емітента цінних паперів
i. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПУБЛiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНiЯ «УКРГАЗ ПРОМ-
ПОЛiС»; 21664129; м. Київ, Днiпровський, 02098, м. Київ, вул. Днiпровська 
Набережна, 13; (044) 235-25-00.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 19.04.2016 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: www.ugpp.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Рiал Аудит», 38013592.

5. Інформація про загальні збори
Вид — річні, дата проведення — 28.04.2015, кворум — 63,656% від за-

гальної кількості голосів. Перелiк питань, що розглядалися на загальних 
зборах: 1. Обрання Голови та секретаря чергових загальних зборiв 
акцiонерiв, затвердження кiлькiсного складу лiчильної комiсiї та обрання 
членiв лiчильної комiсiї. 2. Розгляд звiту Правлiння про роботу Товариства 
за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 3. Розгляд 
звiту Наглядової ради Товариства про роботу за 2014 рiк та прийняття 
рiшення за наслiдками його розгляду. 4. Розгляд звiту та висновкiв Ревiзiйної 
комiсiї Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його 
розгляду. 5. Затвердження звiту служби внутрiшнього аудиту за 2014 рiк.  
6. Затвердження рiчного звiту (результатiв дiяльностi) та балансу Товари-
ства за 2014 рiк. 7. Розподiл прибутку та збиткiв Товариства. 8. Про схва-
лення значних правочинiв, що укладенi/планується укласти протягом 
2014 — 2015 року. 9. Припинення повноважень членiв та голови Наглядо-
вої Ради Товариства. 10. Обрання членiв Наглядової Ради Товариства.  
11. Обрання голови Наглядової Ради Товариства. 12. Затвердження умов 
договорiв, для укладання з головою та iншими членами Наглядової Ради 
Товариства, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв 
з членами Наглядової Ради Товариства. 13. Прийняття рiшення про при-
пинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.  
14. Затвердження кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї та обрання членiв 
Ревiзiйної комiсiї. 15. Затвердження умов договорiв, якi укладатимуться з 
членами Ревiзiйної комiсiї, обрання особи, уповноваженої на пiдписання 
договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї. Особи, що подавали пропозицiї до 
перелiку питань порядку денного: збори скликанi Наглядовою радою, по-
рядок денний затверджено Наглядовою радою, iнших пропозицiй не над-
ходило. Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних 
зборiв: збори черговi. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Об-

рано Голову та секретаря зборiв, лiчильну комiсiю в складi 2 (двох) осiб. 
2.  Затверджено звiт Правлiння про роботу Товариства за 2014 рiк. 3. За-
тверджено звiт Наглядової ради про роботу Товариства за 2014 рiк. 4. За-
тверджено звiт Ревiзiйної комiсiї про роботу Товариства за 2014 рiк. 5. За-
тверджено звiт Служби внутрiшнього аудиту за 2014 рiк. 6. Затверджено 
рiчний звiт (результати) дiяльностi та баланс Товариства за 2014 рiк.  
7. Прийнято рiшення дивiденди не нараховувати та не виплачувати, весь 
отриманий прибуток направити на покриття збиткiв минулих перiодiв.  
8. Схвалено значнi правочини, укладенi в 2014-2015 роках. 9. Вiдкликано 
Наглядову раду в повному складi. 10. Обрано до складу Наглядової ради 
Рибчича I. Й., Сухину Я. I. та Сухину Яр. I. 11. Обрано Головою Наглядової 
ради Рибчича  I. Й. 12. Затверджено умови договорiв, що укладатимуться з 
членами Наглядової ради, уповноважено на їх пiдписання Голову правлiння 
Товариства. 13. Вiдкликано Ревiзiйну комiсiю в повному складi. 14. Обрано 
членами Ревiзiйної комiсiї Попова С. П., Нiколаєнко М. А. та Антюхову А. I. 
15.  Затверджено умови договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної 
комiсi, уповноважено на їх пiдписання Голову правлiння Товариства. При-
чини, чому загальнi збори не вiдбулися: збори вiдбулись.

6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не при-
ймалось.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 52114 80373
Основні засоби (за залишковою вартістю) 3192 3665
Довгострокові фінансові інвестиції 23886 24531
Запаси 40 45
Сумарна дебіторська заборгованість 7616 11323
Грошові кошти та їх еквіваленти 9953 39434
Власний капітал 46728 52339
Статутний капітал 25000 25000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 990 1077
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 789 1721
Поточні зобов’язання і забезпечення 4597 26313
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

-0.09 1.54

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

-0.09 1.54

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1000000 1000000
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом 
періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних 
паперів власних випусків протягом періоду 

0 0

ТОВАРНА БІРЖА 
«УКРАїНСЬКІ КОНТРАКТИ» 

інформує про внесення змін до інформаційного повідомлення про 
продаж на аукціоні майна Публічного акціонерного товариства «Дер-
жавний експортно-імпортний банк України», надрукованого у газеті 
«Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку» від 07.04.2016 р. №67, а саме абзаци 2 та 3 слід читати в такій 
редакції:

«Лот №1: комплекс будівель та споруд, загальною площею 
3544,8 кв.м, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Хімічна, 4, по-
чаткова вартість 1 260 000,0 грн., ПДВ не нараховується; комплекс 
будівель та споруд, загальною площею 7580,2 кв.м, що знаходиться за 
адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 53, початкова вартість 
22 680 000,0 грн., ПДВ не нараховується.

Загальна початкова вартість лоту — 23 940 000,00 (двадцять три 
мільйони дев’ятсот сорок тисяч грн. 00 коп.), ПДВ не нараховується.»

Решта інформаційного повідомлення залишається без змін.
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КП МЕДІА»

Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, 04073, м. Київ, провулок КУРЕНІВСЬКИЙ, будинок 17, літера Г

Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КП МЕДІА» повідомляє Вас, 

що 29 квітня 2016 року о 12.00 годині за адресою: Україна, м. Київ, про-
вулок КУРЕНІВСЬКИЙ, будинок 17, літера Г, зал для переговорів, від-
будуться загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 29 квітня 2016 року з 11.30 год. до 11.55 год. за адресою: Укра-
їна, м. Київ, провулок КУРЕНІВСЬКИЙ, будинок 17, літера Г, зал для пере-
говорів.

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) робо-
чих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 
23 квітня 2016 року.

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 збо-
рах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акці-
онера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера 
(його представника), а в разі участі представника акціонера - також доку-
ментів, що підтверджують повноваження представника на участь у загаль-
них зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають 
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбуваєть-
ся від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 28 квітня 2016 
року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 09.00 год. до 16.00 год. (обідня 
перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: Україна, м. Київ, провулок 
КУРЕНІВСЬКИЙ, будинок 17, літера Г, приймальня Генерального директо-
ра ПАТ «КП МЕДІА». Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів 
особа – Бречко Володимир Олександрович, член Наглядової Ради 
ПАТ  «КП МЕДІА».

29 квітня 2016 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці 
проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення 
загальних зборів акціонерів.

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

1. Обрання складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів 

акціонерів.
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Виконавчого органу ПАТ «КП МЕДІА» про результати 

фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.

5. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «КП МЕДІА» про результати 
фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Наглядової ради.

6. Розгляд висновків Ревізійної комісії ПАТ «КП МЕДІА» про результати 
перевірки фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

7. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «КП МЕДІА» за 2015 рік.
8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 

ПАТ «КП МЕДІА» за підсумками роботи в 2015 році. Прийняття рішення про 
виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства.

9. Визначення основних напрямів діяльності ПАТ «КП МЕДІА» на 2016 рік.
Основні показники 

фінансово-господарської діяльності ПАТ «КП МЕДІА»
 (тис. грн.)

 Найменування показника 2014 рік 2015 рік
Усього активів 27 328 27110
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 8091 7962
Грошові кошти та їх еквіваленти 4 -
Нерозподілений прибуток 1410 1384
Власний капітал 29 745 26719
Статутний капітал 25 200 25200
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 583 391
Чистий прибуток (збиток) (45) 45
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10 500 10 500
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 1

10. Телефон для довідок: (044) 205-43-01.
ПАТ «КП МЕДІА»

 Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
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 у офіційному друкованому виданні)

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

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ СТРА-
ХОВЕ ТОВАРИСТВО "АСТРО-
ДНiПРО", 13626422, 69091 Запорiзька 
область Орджонiкiдзевський м. Запорiжжя 
бул. Гвардiйський, буд. 153, 
(061) 224-09-12

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

19.04.2016

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

http://astro-dnepr.com.ua

 Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
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 у офіційному друкованому виданні)

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

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ СТРА-
ХОВЕ ТОВАРИСТВО "НОВИЙ 
ДНiПРО", 20473887, 69091 Запорiзька 
область Орджонiкiдзевський м. Запорiжжя 
бул. Гвардiйський, буд. 153, (061)220-28-27

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

19.04.2016

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

http://newdnepr.com.ua

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ГІРНИК», код 13928815
39631, Україна, Полтавська обл., м. Кремен-
чук, вул.Київська, 85 А, тел. (0536) 77-35-90

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у за-
гальнодоступній інформацій-
ній базі даних Комісії

20.04.2016

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

www.girnik.prat.in.ua

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 
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «КРАСНОАРМiЙСЬКЕ АВТОПiДПРИЄМСТВО «УКРБУД», 
01236070, 85303 Донецька область д/н м.Красноармiйськ 
вул. Днiпропетровська,31, (06239) 2 10 12

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 19.04.2016

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію http://ukrstroy.prat.ua/

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРАСНОАРМiЙСЬКЕ АВТОПiДПРИЄМСТВО «УКРБУД»

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

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

Приватне акціонерне товариство «Виробничо-торгівельне підпри-
ємство «ВЕГА», 

код 2456396639740, Україна, Полтавська обл., Кременчуцький р-н, 
с.П'ятихатки, вул.Робітнича, буд.1, тел. (0536) 71-65-40

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 20.04.2016

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію www.vega.prat.in.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИчО-ТОРГІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА»

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

ли приватне (закрите) розміщення цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «КРИВОРiЗЬКА БУДi-
ВЕЛЬНА КОМПАНiЯ», 31123365 Дні-
пропетровська , Дзержинський, 50005, м. 
Кривий Рiг, вул. Каховська,33 056-404-49-95,

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

29.04.2016

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

www.kbk.com.ua

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

емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента

ПУБЛiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ВГП"

2. Код за ЄДРПОУ 01880724
3. Місцезнаходження 43020, м. Луцьк, вул. Георгiя Гонгадзе, 25
4. Міжміський код, телефон 
та факс

0332 789105 0332 789150

5. Електронна поштова адреса Pavel.bud@vgp.in.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації 

http://ruta.ua/ua/shareholders/

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

ii. Текст повідомлення
15.04.2016 року достроково припинено повноваження члена Ревiзiйної 

комiсiї Антонюк Лариси Адамiвни на пiдставi особистої заяви (згода поса-
дової особи на розкриття паспортних даних не надавалася). Частка, якою 
володiє в статутному капiталi емiтента - 0%. Розмiр пакета акцiй емiтента, 
якi належать Антонюк Л.А. - 0%. На данiй посадi перебувала з 24.04.2015 
р.: одинадцять мiсяцiв двадцять один день . Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. На посаду члена Ревiзiйної комiсiї 
замiсть Антонюк Лариси Адамiвни нiкого не призначено.

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 Саковська Світлана Леонтіївна
В.о. Генерального 
директора ПАТ «ВГП»

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 15.04.2016
(дата)

РІчНА ІНФОРМАЦІЯ за 2015 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 «АВТОМОБIЛЬНА КОМПАНIЯ IСУЗУ, 
УКРАЇНА», 34539354, 04080 м. Київ вул. Новокостянтинiвська, буд. 8, 
(044) 359 00 91

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2016

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: www.isuzu.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОМОБiЛЬНА КОМПАНiЯ iСУЗУ, УКРАїНА»

РІчНА ІНФОРМАЦІЯ 
за 2015 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне 
товариство «Фондова компанія «Автоальянс-iнвест», 22926761, Укра-

їна, 04116 м. Київ, вул. Старокиївська, 10; (044) 490-28-96.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-

доступній інформаційній базі даних Комісії: 21.04.2016 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-

лярну річну інформацію: http://avtoalians.com

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ФОНДОВА КОМПАНІЯ «АВТОАЛЬЯНС-iНВЕСТ»
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Річна інформація емітента цінних паперів
ПУБЛІчНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ»
за 2015 рік

i. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

ПУБЛiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЕКСiМНАФТОПРОДУКТ», 
22465515, 65003 Одеська область 
Суворовський р-н м. Одеса 
вул. Наливна, 15, (048) 778-61-13

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

19.04.2016 

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

http://eximneft.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ 
аудиторської фірми (П. І. Б. 
аудитора - фізичної особи - підпри-
ємця), якою проведений аудит 
фінансової звітності

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
АУДИТОРСЬКО – КОНСАЛТИНГО-
ВА ФІРМА «ЮГТ ПЛЮС»,
ЄДРПОУ 34597924

5. Інформація про загальні збори.
Річні загальні збори акціонерів проведено 22.04.2015р. з наступним по-

рядком денним: 1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв. 
2.  Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв 
акцiонерiв. 3. Розгляд звiту Правлiння Товариства про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi в 2014 роцi. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства. 4. Розгляд звiту Наглядо-
вої ради Товариства про пiдсумки дiяльностi в 2014 роцi. Прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 5. Розгляд висновкiв 
Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки фiнансово-
господарської дiяльностi в 2014 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї. 6. Затвердження рiчного звiту 
та балансу Товариства за 2014 рiк. 7. Визначення порядку розподiлу чисто-
го прибутку (покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи в 2014 
роцi. 8. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2015 рiк. 
9. Прийняття рiшення про вчинення Товариством значних правочинiв. 
10.  Прийняття рiшення про припинення повноважень дiючого складу На-
глядової ради Товариства. 11. Обрання членiв Наглядової ради Товари-
ства. 12. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв або трудових 
договорiв (контрактiв), що укладатимуться з обраними членами Наглядо-
вої ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, 
яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами На-
глядової ради.

Порядок денний попередньо було затверджено Наглядовою радою То-
вариства. Пропозицій до порядку денного загальних зборів акціонерного 
Товариства не надходило.

Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрано лiчильну 
комiсiю з числа працiвникiв Депозитарної установи ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «УКРНАФТО-
ГАЗ»; Затвержджено умови договору про надання послуг по iнформацiйному 

та органiзацiйному забезпеченню проведення Загальних зборiв з ПРИВАТ-
НИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «УКР-
НАФТОГАЗ»; 2. Затверджено регламент проведення загальних зборiв 
акцiонерiв; 3. Затверджено звiт Правлiння Товариства про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2014 роцi; 4. Затвердже-
но звiт Наглядової ради Товариства за 2014 рiк; 5. Затверджено звiт i ви-
сновки Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства в 2014 роцi; 6. Затверджено рiчну 
фiнансову звiтнiсть (рiчнi звiт та баланс) Товариства за 2014 рiк; 7. При-
йнято рiшення вiдрахувати на оновлення та пiдтримання технiчного стану 
основних фондiв та поповнення обiгових коштiв - 7 125 346,02 грн. (сiм 
мiльйонiв сто двадцять п’ять тисяч триста сорок шiсть гривень 02 копiйки), 
що складає 100 % вiд суми чистого прибутку. Вiдрахування до фонду ви-
плати дивiдендiв за пiдсумками дiяльностi Товариства в 2014 роцi не про-
водити. Дивiденди за результатами роботи Товариства в 2014 роцi не на-
раховувати та не сплачувати. 8. Затверджено основнi напрями дiяльностi 
Товариства на 2015 рiк; 9. Прийнято рiшення про вчинення Товариством 
значних правочинiв з 22.04.2015 року строком на 1 рiк.; 10. Припинено по-
вноваження дiючого складу Наглядової ради Товариства. 11. Обрано 
членiв Наглядової ради Товариства. 12. Затверджено умови договору, що 
укладатиметься з обраними членами Наглядової ради Товариства. Затвер-
джено, що виконання обов’язкiв членами Наглядової ради Товариства 
здiйснюється за договорами на безоплатнiй основi. Особою на пiдписання 
договорiв з членами Наглядової ради Товариства обрано Голову Правлiння 
Товариства. 

6. Інформація про дивіденди. 
За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати 

Товариством дивідендів не приймалось.
ii. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства (тис. грн.)

Найменування
показника

період
звітний попередній

Усього активів 493 256 477344
Основні засоби (за залишковою вартістю) 196 301 201923
Довгострокові фінансові інвестиції 115 929 115935
Запаси 35 275 9733
Сумарна дебіторська заборгованість 115 545 114491
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 190 5169
Власний капітал 202 838 253599
Статутний капітал 30165 30165
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 97 362 168750
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 182 858 94482
Поточні зобов'язання і забеспечення 107 560 129263
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (0,4197) 0,059
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.) 

(0,4197) 0,059

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 120660173  120660173
Цінні папери власних випусків протягом звітного періоду не викуповува-
лись.

Тимчасово виконуючий обов’язки
Голови Правлiння _____ Марковський Олександр Володимирович

Додаток 44 до Положення про розкриття інформації 
емітентами цінних паперів (пункт 5 глави 4 розділу ІІ)

РІчНА ІНФОРМАЦІЯ 
емітента цінних паперів

НАУКОВО-ВИРОБНИчА ФiРМА «СТРОМКОМПЛЕКТ» 
У ФОРМi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВiДПОВiДАЛЬНiСТЮ
І. Основні відомості про емітента:

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, між-
міський код та телефон емітента: НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФIРМА «СТРОМ-
КОМПЛЕКТ» У ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ, 
04946783, 02068, м. Київ, вул. Драгоманова, 17, (044) 499 22 85

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 19.04.2014 року

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудито-
ра  - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звіт-
ності: Приватна аудиторська фiрма «Олександр i К», 30525809

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство). Зазначається інформація про проведення 
або непроведення загальних чергових та позачергових зборів та у разі їх не-
проведення вказуються причини, також зазначається перелік питань, що 
розглядалися на загальних зборах, особи, що подавали пропозиції до пере-
ліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазна-

чаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати роз-
гляду питань порядку денного. У разі якщо загальні збори не відбулися, 
вказуються причини: Емітент не є акціонерним товариством

6. Інформація про дивіденди. Інформація про дивіденди заповнюється у разі 
прийняття рішення про виплату дивідендів. У разі якщо за результатами звітно-
го та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось, про 
це зазначається: Згідно зареєстрованих проспектів емісії випущених облігацій 
дивіденди по облігаціям не нараховуються та не сплачуються

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб’єкта 
малого підприємництва (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 414 517,3 119 305,7
Основні засоби (за залишковою вартістю) 209,7 38,7
Довгострокові фінансові інвестиції 4,0 -
Виробничі запаси 138 954,9 74 684,4
Сумарна дебіторська заборгованість 250 681,2 43 511,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 465,2 1 047,3
Власний капітал 7 436,3 17 435,6
Статутний капітал 18 000,0 18 000,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -10 563,7 -564,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 392 304,8 98 764,6
Поточні зобов'язання і забезпечення 14 776,2 3 105,5
Чистий прибуток (збиток) -9 999,3 -381,8

{Додаток 44 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №77, 21 квітня 2016 р. 
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РІчНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів 

І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: ВiДКРИТЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ВiДЕОТЕХНiКА» , 13748958, Героїв Сталін-
града, будинок 29, місто Кіровоград, Кіровський, Кiровоградська об-
ласть, 25009, Україна, (0522)373163

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2016

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: www.videoteh.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора – 
фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Аналітик-Аудит», 31008476

5. Інформація про загальні збори: Вид загальних зборів - чергові. Дата 
проведення: 28.04.2015 року. Кворум зборів: 99,9655% до загальної кіль-
кості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1.  Обрання лічильної комісії 2. Прийняття рішень з питань порядку про-
ведення загальних зборів. 3. Переобрання члена ліквідаційної комісії. 
4.  Затвердження звіту ліквідаційної комісії про результати господарської 
діяльності товариства у 2014 році. 5. Затвердження річного звіту товари-
ства, розподіл прибутків і збитків товариства. 6. Затвердження звіту лікві-
даційної комісії. 7. Затвердження ліквідаційного балансу. Пропозиції до 
переліку питань порядку денного: До порядку денного, який було затвер-
джено ліквідаційною комісією, пропозиції не подавались.

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: 
ніхто не ініціював.

За результатами розгляду порядку денного були прийняті такі рішення: 
1. Обрати лічильну комісію у складі 3 осіб, а саме: Голова комісії – Гурто-
вий Михайло Олександрович. Члени комісії: Степаненко Вадим Олексан-
дрович, Гарсіа Торрес Кароліна. 2. Порядок розгляду питань порядку ден-
ного та регламент затвердити. Питання доповідачам ставити в письмовій 
формі. Голосування на загальних зборах акціонерів проводити з викорис-
танням бюлетенів для голосування. Принцип голосування: «одна акція – 
один голос. 3. Припинити повноваження члена ліквідаційної комісії Фреюк 
Марини Юріївни. Призначити членом ліквідаційної комісії Харченко Тетя-
ну Сергіївну (реєстраційний номер облікової картки платника податку - 
2782507829). Покласти на члена ліквідаційної комісії Харченко Т.С. вико-
нання обов’язків заступника голови ліквідаційної комісії. 4. Роботу 
ліквідаційної комісії з ведення господарської діяльності товариства у 2014 
році визнати не задовільною. Звіт ліквідаційної комісії про результати гос-
подарської діяльності Товариства у 2014 році затвердити. 5. Показники 
фінансової звітності Товариства за 2014 рік затвердити. Збитки від госпо-
дарської діяльності Товариства за 2014 рік складають 124 тис. грн. У 
зв’язку з відсутністю чистого прибутку звітного року не нараховувати диві-
денди на прості іменні акції за 2014 рік. 6. Роботу ліквідаційної комісії ви-
знати незадовільною. Звіт ліквідаційної комісії прийняти до уваги. 
7.  Зобов’язати ліквідаційну комісію ВАТ «Відеотехніка» здійснити всі не-
обхідні дії щодо складання ліквідаційного балансу у строк до 01 вересня 
2015 року.

Причини, чому загальні збори не відбулися: загальні збори відбулися.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попередньо-

го років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось, дивіденди не 
виплачувались.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 2957 3044
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 6
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1044 1117
Сумарна дебіторська заборгованість 713 421
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 0
Власний капітал -819 -914
Статутний капітал 2310 2310
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -3129 -3224
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 3776 3958
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0,12 -0,18
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-0,12 -0,18

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 679370 679370
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість 

0 0

 у відсотках від 
статутного капіталу 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цін-
них паперів власних випусків протягом періоду

0 0

Голова ліквідаційної комісії  О. В. Виноградов

Повідомлення
про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 

ПУБЛІчНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ІДЕЯ БАНК»

Спостережна рада Публічного акціонерного товариства «Ідея Банк» 
(далі – Банк), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Валова, 11, 
повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 
Банку, які відбудуться 28 квітня 2016 року о 08:00 в конференц-залі 
Банку на третьому поверсі Головного офісу за адресою: м. Львів, 
вул.  Валова,  11.

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів почнеться о 07:20 
та закінчиться за 10 хвилин до початку Загальних зборів акціонерів, 
тобто о 07:50, згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Загальних зборах, складеному депозитарієм станом на 
22.04.2016  року.

Порядок денний 
Загальних зборів акціонерів Банку складають такі питання : 
1) Обрання Лічильної комісії.
2) Обрання Голови та Секретаря зборів.
3) Збільшення статутного капіталу Банку на суму 50 761 422,00 грн. 

шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної 
вартості за рахунок додаткових внесків, за спрощеною процедурою у 
відповідності до вимог Закону України «Про заходи, спрямовані на 
сприяння капіталізації та реструктуризації банків» від 28.12.2014р. 
№78-VIII.

4) Про затвердження рішення про приватне розміщення акцій.
5) Про затвердження проспекту емісії акцій.
6) Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено 

розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розмі-
щення.

7) Про визначення уповноваженого органу Банку якому надаються 
повноваження щодо:

- прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розмі-
щення акцій (у разі якщо запланований обсяг акцій буде розміщено до-
строково та повністю оплачено);

- затвердження результатів приватного розміщення акцій та звіту 
про результати приватного розміщення акцій, в тому числі при недо-
сягненні запланованого обсягу розміщення; 

- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвер-

дження у встановлені законодавством строки результатів приватного 
розміщення акцій органом Банку, уповноваженим приймати таке рішен-
ня, або у разі невнесення (незатвердження) у встановлені законодав-
ством строки змін до статуту, пов’язаних із збільшенням статутного ка-
піталу Банку з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі 
прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне 
право на придбання розміщуваних Банком акцій, про можливість реалі-
зації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному 
друкованому органі. 

8) Про визначення уповноважених осіб Банку, яким надаються по-
вноваження: 

- отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від 
використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно 
яких прийняте рішення про розміщення (у разі якщо це передбачено 
умовами приватного розміщення акцій);

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого пе-
реважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення 
про розміщення;

- проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій.
Починаючи з 21.04.2016 року особам, які мають право на участь у 

Загальних зборах акціонерів Банку, надаються документи для озна-
йомлення під час підготовки до Загальних зборів у Секретаріаті Прав-
ління Банку, третій поверх Головного офісу ПАТ «Ідея Банк» за адре-
сою : м. Львів, вул.Валова, 11, у робочі дні з 10 до 16 години та в день 
Загальних зборів з 7:20 год.

Звертаємо увагу акціонерів, що збільшення статутного капіталу 
ПАТ  «Ідея Банк» за відповідними рішеннями цих позачергових Загаль-
них зборів здійснюватиметься за спрощеною процедурою у відповід-
ності до вимог Закону України «Про заходи, спрямовані на сприяння 
капіталізації та реструктуризації банків» від 28.12.2014 р. №78-VIII, під 
час якої не будуть застосовуватися деякі положення законодавства, зо-
крема й щодо обов´язкового викупу акцій на вимогу акціонерів. 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління  В.М. Власенко

20.04.2016 р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

i. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ДІАМАНТБАНК» 
2. Код за ЄДРПОУ 23362711
3. Місцезнаходження 04070 м.Київ Контрактова площа 10А
4. Міжміський код, телефон та факс 0445802384 0445802384
5. Електронна поштова адреса sdv@diamantbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації diamantbank.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 Змі-
на складу посадових осіб емітента

ii. Текст повідомлення 
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів 

19.04.2016 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі Протокол №17 черго-

вих загальних зборів акціонерів .
Посадова особа Керезь Ігор Михайлович (паспорт: серія СО номер 

430302 виданий 27.07.2000 р. Ленінградським РУГУ МВС України в м.Киє-
ві), яка займала посаду Голова Спостережної ради, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 21 липня 2015 р.
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів 

19.04.2016 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі Протокол №17 черго-

вих загальних зборів акціонерів .
Посадова особа Щукін Андрій Вікторович (паспорт: серія СН номер 

452639 виданий 02.04.1997 р. Харківським РУ ГУ МВС України в м.Києві), 
яка займала посаду Член Спостережної ради, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 21 липня 2015 р..
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів 

19.04.2016 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі Протокол №17 черго-

вих загальних зборів акціонерів .
Посадова особа Циганенко В’ячеслав Вікторович (паспорт: серія МК номер 

660609 виданий 14.01.1998 р. Фрунзенським МВ ХМУ УМВС України в Харків-
ській області), яка займала посаду Член Спостережної ради, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 21 липня 2015 р.
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів 

19.04.2016 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі Протокол №17 черго-

вих загальних зборів акціонерів .
Посадова особа Піонтковський Сергій Володимирович (паспорт: серія 

ТТ номер 181773 виданий 30.08.2013 р. Подільським РВ ГУ ДМС України в 
місті Києві), яка займала посаду Член Спостережної ради, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента %.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі %.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 21 липня 2015 р.
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів 

19.04.2016 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі Протокол №17 черго-

вих загальних зборів акціонерів .
Посадова особа Яковлев Володимир Володимирович (паспорт: серія 

СН номер 556750 виданий 02.10.1997 р. Печерським РУ ГУ МВС України в 
місті Києві), яка займала посаду Член Спостережної ради, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 21 липня 2015 р.
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів 

19.04.2016 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі Протокол №17 чер-

гових загальних зборів акціонерів.
Посадова особа Керезь Ігор Михайлович (паспорт: серія СО номер 

430302 виданий 27.07.2000 р. Ленінградським РУГУ МВС України в м.Киє-
ві), призначена на посаду Голова Спостережної ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: КУА 

«Максфілд Ассет Менеджмент», посада – Генеральний директор (2006-
2009); Адвокатська компанія «Керезь, Щукін та Соткілава», посада – За-
ступник директора (2009 - по теперішній час); ПП «ВЕКТОР ПЛЮС» поса-
да  – директор (2009 – по теперішній час); ТОВ «Росукрінвест» посада – 
генеральний директор (2010 – по теперішній час).

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0%.
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів 

19.04.2016 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі Протокол №17 чер-

гових загальних зборів акціонерів.
Посадова особа Антошко Михайло Олексійович (паспорт: серія СН но-

мер 006570 виданий 06.07.1995 р. Московським РУ ГУ МВС України в 
м.Києві), призначена на посаду Член Спостережної ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Головний 

юрист ТОВ «Укрнет» (2006-2012), Директор ТОВ «Джоб Сервіс» (2012-
2013), Директор ТОВ «Бізторг» (2013 по теперішній час), приватний підпри-
ємець (2008 по теперішній час).

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів 

19.04.2016 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі Протокол №17 чер-

гових загальних зборів акціонерів.
Посадова особа Борисов Сергій Вікторович (паспорт: серія СН номер 

758632 виданий 31.03.1998 р. Харківським РУ ГУ МВС України в м.Києві), 
призначена на посаду Член Спостережної ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 2011-

2012р. Заступник Голови Правління ПАТ «ВіЕйБі Банк», травень 2015р. 
Радник Голови Правління ПАТ «УПБ», вересень 2015р. Радник Голови 
Правління ПАТ «ДІАМАНТБАНК».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів 

19.04.2016 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі Протокол №17 чер-

гових загальних зборів акціонерів.
Посадова особа Юрчишин Василь Володимирович (паспорт: серія СН 

номер 375108 виданий 26.12.1996 р. Московським РУ ГУ МВС України в 
м.Києві), призначена на посаду Член Спостережної ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: з 2005 

директор економічних програм Центру Разумкова.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів 

19.04.2016 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі Протокол №17 чер-

гових загальних зборів акціонерів.
Посадова особа Резунік Юрій Анатолійович (паспорт: серія СО номер 

467931 виданий 12.12.2000 р. Дарницьким РУ ГУ МВС України в м.Києві), 
призначена на посаду Член Спостережної ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 1996-

1998р. заступник начальника валютного управління; 2011-2012р. Віце-
президент ДП НАЕК Енергоатом; 2013р. - Радник Президента ДП НАЕК 
Енергоатом; Незалежний економічний експерт.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
iii. Підпис 

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

2.
Голова Правління О.М. Ходачук

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

(дата) 
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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

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КОМПАНiЯ 
«БАСТiОН», 24992294, 
вулиця Аеропорт, будинок 145, 
село Старi Кодаки, Днiпропетровський 
район, Днiпропетровська область, 
52070, Україна, (056) 377-82-87

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

20.04.2016

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

www.bastion-fish.com.ua

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІчНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КИїВГАЗ»

2. Код за ЄДРПОУ: 03346331
3. Місцезнаходження: 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 4-б
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 498-73-06
5. Електронна поштова адреса: Maya.Kozachuk@kyivgaz.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.kyivgaz.com.ua
7. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення:
Згiдно Наказу №147-П вiд 18.04.2016 року ПАТ «КИЇВГАЗ» звiльнено 

на підставі поданої заяви за власним бажанням (ст.38 КЗпП України) з по-
сади головного бухгалтера – Нетесюк Галину Петрівну; не володiє част-
кою в статутному капiталi емiтента, на посадi з 15.12.2014р. Посадова 
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Згоди на розкриття паспортних даних не надала. На дату подання осо-
бливої iнформацiї посада головного бухгалтера згiдно штатного розкладу 
залишається вакантною.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
з законодавством Голова Правлiння Горовий Сергій Олександрович, 
19.04.2016р.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Основні відомості про емітента

Повне найменування – Публічне акціонерне товариство «Завод «Ар-
темзварювання»; Код за ЄДРПОУ – 22860631; Місцезнаходження – 04050, 
м. Київ, вул. Мельникова, 2/10; Міжміський код та телефон - ((044) 483-12-78; 
Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній ін-
формаційній базі даних Комісії –19.04.16р.; Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, на якій розміщено регулярну річну інформацію - http://artemsvarka.com.
ua; Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений 
аудит фінансової звітності - Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Аудиторсько-консалтингова група «ЕКСПЕРТ» (32346015). Річні загальні 
збори проведені 16.04.15р. Перелік питань: 1. Обрання лiчильної комiсiї. 
2.  Звiт правлiння. 3. Звiт наглядової ради. 4. Звiт ревiзiйної комiсiї. 5. За-
твердження рiчного звiту. 6. Затвердження розподiлу прибутку. 7. Про ви-
плату дивiдендiв. 8. Припинення повноважень членiв наглядової ради. 
9.  Обрання членiв наглядової ради. 10. Затвердження умов договорiв, що 
укладатимуться з членами наглядової ради. 11. Про вчинення значних 
правочинiв. Всi питання порядку денного було розглянуто. Звiти товари-
ства затвердженi. Прийнято рiшення про розподiл прибутку та виплату 
дивiдендiв. Обрано нових членiв наглядової ради та затверджено умови 
договорiв з ними, обрано особу уповноважену на пiдписання таких 
договорiв. Попередньо схвалено вчинення значних правочинiв. Осiб, що 
подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного не було.

Інформація про дивіденди
За результатами звітного 

періоду
За результатами періоду, що 

передував звітному
за 

простими 
акціями

За  привіле-
йованими 
акціями

за простими 
акціями

за привілейо-
ваними 
акціями

Сума нарахова-
них дивідендів, 
грн. 

2422137.36 0.00 2036000.00 0.00

Нараховані 
дивіденди на 
одну акцію, грн. 

1.38 0.00 1.16 0.00

Сума виплачених 
дивідендів, грн. 

0.00 0.00 2037646.58 0.00

Дата складення 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання 
дивідендів 

. . . . 10.06.2015 . .

Дата виплати 
дивідендів

. . . . 26.06.2015 . .

Опис На момент складання рiчної звiтностi дата складання 
перелiку осiб та дата виплати дивiдендiв за результа-

тами звітного періоду не визначенi.

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

Найменування
показника

період
звітний попередній

Усього активів 46784 39978
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1493 2145
Довгострокові фінансові інвестиції 50 50
Запаси 5421 11961
Сумарна дебіторська заборгованість 17622 12340
Грошові кошти та їх еквіваленти 22146 13438
Власний капітал 43461 37437
Статутний капітал 439 439
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 42695 36671
Довгострокові зобов’язання і забезпечення -- --
Поточні зобов’язання і забеспечення 3323 2541
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 4.592 2.319
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.) 

4.592 2.319

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1755172 1755172
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду 

загальна номінальна 
вартість 

-- --

у відсотках від статутно-
го капіталу 

-- --

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
цінних паперів власних випусків протягом 
періоду 

-- --

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «АРТЕМЗВАРЮВАННЯ»

Річна інформація емітента 
за 2015 рік

1.Основні відомості: Повне найменування - ПУБЛiчНЕ 
АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НИЖНЬОСiРОГОЗЬКИЙ 
МiЖРАЙАГРОПОСТАч»; код ЄДР 00908076; місцезнаходження – 
74722, Херсон.обл., Нижньосiрогозький р-н, с. Верхнi Сiрогози, Поштова, 1; 
тел.:05540 2-21-98; повний інформації у БД Комісії розкрито 13.04.2016р.; 
адреса сторінки в мережі Інтернет: http://mrap.jimdo.com; аудитор 
ТОВ  «Грантье», код ЄДР 21026423. Черговi ЗЗА вiдбулися 30.04.2015р. 
Порядок денний: 1.Обрання робочих органiв та регламенту ЗЗА. 2.Звiт ди-
ректора та Наг.ради. 3.Затвердження рiчної фiн. звiтностi. 4.Розподiлу при-
бутку/порядок покриття збиткiв. 5.Про обрання Директора. 6.Про переоб-

рання Наг.ради. 7.Про схвалення значних правочинiв. Результати розгляду 
питань порядку денного: обрано лiчильну комiсiю, голову, секретаря ЗЗА, 
регламент; прийнято рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого ор-
гану та Наг.ради; затверджено рiчну фін.звiтнiсть, прийнято рiшення щодо 
покриття збиткiв; рiшення про виплату дивiдендiв не прийнято; обрано Ди-
ректора та Наг.раду, схвалено значнi правочини. Пропозицiї до перелiку 
питань порядку денного не недавались. 

2.Основні показники фін.-госп. діяльності за 2015/2014рр. (тис.
грн.).: Усього активів -437/432; осн.засоби – 377/393; запаси – 29/21; су-
марна деб. заборг. – 26/16; грошові кошти – 5/2; власний капітал - 312/350; 
непокритий збиток – 69/31; СК – 255/255; поточні зобов’язання – 125/82; 
чистий збиток на одну просту акцію – 0.02/0.006; середньорічна кількість 
простих акцій – 1021560/1021560. Директор В.П. Борисенко
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента – Публічне акціонерне товариство 

«СКФ Україна»
2. Код за ЄДРПОУ - 05745160
3. Місцезнаходження – 43017, м. Луцьк, вул. Боженка, 34
4. Міжміський код, телефон та факс - 0332 783 302, 0332783334
5. Електронна поштова адреса - petro.filiuk@skf.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації - http://www.skf.com/ua/
7. Вид особливої інформації - Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення

Дата 
вчинення 

дії

Зміни 
(призна-

чено, 
звільне-

но, 
обрано 

або 
припине-

но 
повнова-

ження)

Посада

Прізвище, 
ім'я, по 

батькові 
фізичної 

особи або 
повне 

наймену-
вання 

юридич-
ної особи

Паспортні дані 
фізичної особи 
або ідентифіка-

ційний код за 
ЄДРПОУ 

юридичної 
особи

Розмір 
частки в 
статут-
ному 

капіталі 
емітента 

(у 
відсо-
тках)

1 2 3 4 5 6
14.04.2016 припине-

но 
повнова-

ження

Член 
Наглядо-
вої ради

Ханс-
Юрген Дау

С27Н8 
С27Н8H3YV
виданий у 
м.  Люхiв 

0

Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Публiного акцiонерного товари-
ства "СКФ Україна" вiд 14.04.2016 року (протокол № 34) припинено 
повноваження члена Наглядової ради Ханса Юрген Дау. Повноваження 
припинено у зв'язку з його виходом на пенсiю. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має, часткою у статутному капiталi 
емiтента не володiє. Перебував на посадi протягом 3 рокiв 
14.04.2016 припине-

но 
повнова-

ження

Член 
Наглядо-
вої ради

Норберт 
Штрунк

C27H45FGG
виданий у 
м.  Люхiв

0

Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Публiного акцiонерного товариства 
"СКФ Україна" вiд 14.04.2016 року (протокол № 34) припинено повноважен-
ня члена Наглядової ради Норберта Штрунка. Повноваження припинено у 
зв'язку з його обранням у члени Ради директорiв товариства. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою у статутному 
капiталi емiтента не володiє. Перебував на посадi протягом 3 рокiв.
14.04.2016 припине-

но 
повнова-

ження

Член 
Наглядо-
вої ради

Армiн 
Хайнц 
Клатт

CGGW5 
CGGW52YPF

виданий 
вiддiлом 

внутрiшнiх справ 
м.  Майбах

0

Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Публiного акцiонерного товариства 
"СКФ Україна" вiд 14.04.2016 року (протокол № 34) припинено повноваження 
члена Наглядової ради Армiна Хайнца Клатта. Повноваження припинено у 
зв'язку з його призначенням на iншу посаду в корпорацiї SKF. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою у статутному 
капiталi емiтента не володiє. Перебував на посадi протягом 17 рокiв.
14.04.2016 обрано Голова 

Наглядо-
вої ради

Торстен 
Рiкард 

Нордгрен

87570747
виданий 

вiддiлом полiцiї 
у Вестра 

Гьоталанд

0

Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Публiного акцiонерного товари-
ства "СКФ Україна" вiд 14.04.2016 року (протокол № 34) переобрано на 
посаду члена Наглядової ради Торстена Рiкарда Нордгрена строком на 3 
роки. Рiшенням Наглядової ради Публiного акцiонерного товариства 
"СКФ Україна" вiд 14.04.2016 року (протокол № 99) переобрано головою 
Наглядової ради Торстена Рiкарда Нордгрена. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має, часткою у статутному капiталi 
емiтента не володiє. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади 
Директора дивiзiону АБ СКФ з виробництва пiдшипникiв для вантажних 
автомобiлiв; Директора з виробництва у країнах Азiї в СКФ ГмбХ.

14.04.2016 обрано Член 
Наглядо-
вої ради

Манфред 
Ерiх 

Нойберт

C3FRK7Y62
виданий у м. 

Берлiн

0

Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Публiного акцiонерного товариства 
"СКФ Україна" вiд 14.04.2016 року (протокол № 34) переобрано на посаду 
члена Наглядової ради Манфреда Ерiха Нойберта строком на 3 роки. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою у 
статутному капiталi емiтента не володiє. Протягом останнiх п'яти рокiв 
обiймав посаду Президента компанiй СКФ у Захiднiй Європi, СКФ ГмбХ.
14.04.2016 обрано Член 

Наглядо-
вої ради

Усов 
Анатолiй 

Миколайо-
вич

4514828465 
виданий Вiддiлом 

УФМС Росiї по 
м.  Москва, по 
району Арбат 

0

Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Публiного акцiонерного товариства 
"СКФ Україна" вiд 14.04.2016 року (протокол № 34) переобрано на посаду 
члена Наглядової ради Усова Анатолiя Миколайовича строком на 3 роки. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою 
у статутному капiталi емiтента не володiє. Протягом останнiх п'яти рокiв 
обiймав посаду Регiонального директора з продажу у Росiї та країнах 
СНД, СКФ Євротрейд АБ, Москва.
14.04.2016 обрано Член 

Наглядо-
вої ради

Турин-
ський 
Вiктор 

Васильо-
вич

АС 310269
14.11.2016 вида-
ний Московсь-

ким РВХМУ 
УМВС України в 

Харкiвськiй 
областi 

0.000001

Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Публiного акцiонерного товариства 
"СКФ Україна" вiд 14.04.2016 року (протокол № 34) переобрано на посаду 
члена Наглядової ради Туринського Вiктора Васильовича строком на 3 роки. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, володiє 
часткою 0,000001 % у статутному капiталi емiтента. Протягом останнiх п'яти 
рокiв обiймав посаду заступника Генерального директора АТ ТД "Iрбiс".
14.04.2016 обрано Член 

Наглядо-
вої ради

Ленарт 
Роджер 
Єхандер

90375514
вiддiлом полiцiї 

у Мальме

0

Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Публiного акцiонерного товариства 
"СКФ Україна" вiд 14.04.2016 року (протокол № 34) обрано на посаду члена 
Наглядової ради Ленарта Роджера Єхандера строком на 3 роки. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою у статутному 
капiталi емiтента не володiє. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду 
фiнансового директора пiдроздiлу по виробництву пiдшипникiв в АБ СКФ.
14.04.2016 обрано Член 

Наглядо-
вої ради

Ульрiх 
Александр 

Зелiг

С8RLF8TWZ
виданий вiддiлом 
мiсцевої влади м. 

Аален

0

Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Публiного акцiонерного товари-
ства "СКФ Україна" вiд 14.04.2016 року (протокол № 34) обрано на 
посаду члена Наглядової ради Ульрiха Александра Зелiга строком на 3 
роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, 
часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Протягом останнiх 
п'яти рокiв обiймав посаду Директора з продажу в країнах Азiї, АБ СКФ.
14.04.2016 обрано Член 

Наглядо-
вої ради

Бернд 
Лехнер

C91CCPG78
виданий у м. 
Бiркенфельд

0

Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Публiного акцiонерного товари-
ства "СКФ Україна" вiд 14.04.2016 року (протокол № 34) обрано на 
посаду члена Наглядової ради Бернда Лехнера строком на 3 роки. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, 
часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Протягом останнiх 
п'яти рокiв обiймав посади у компанiї "Ideal Automotive".
14.04.2016 припине-

но  повно-
важення

Член Ради 
директорiв

Нiкi Хомс C22К5PWGH
виданий у м. За-
ль цхеммендорф

0

Зміст інформації:
14.04.2016 року припинено повноваження члена Ради директорiв Нiкi Хомса 
у зв'язку iз закiнченням строку, на який його було обрано. Строк повноважень 
закiнчився 19.03.2016, однак вiдповiдно до положення "Про Раду директорiв" 
Публiчного акцiонерного товариства "СКФ Україна" продовжував виконувати 
обов'язки до обрання нового члена Ради директорiв. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має, часткою у статутному капiталi 
емiтента не володiє. Перебував на посадi протягом 3 рокiв.

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СКФ УКРАїНА»
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14.04.2016 обрано Генраль-
ний 

директор

Цибуль-
ський 

Володи-
мир 

Iванович

АС 294620
19.06.1997 

Луцьким МВ 
УМВС у 

Волинськiй 
областi

0.000365

Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради Публiного акцiонерного товариства "СКФ 
Україна" вiд 14.04.2016 року (протокол № 99) переобрано на посаду Гене-
рального директора Цибульського Володимира Iвановича строком на 3 
роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, 
володiє часткою 0,000365% у статутному капiталi емiтента. Протягом 
останнiх п'яти рокiв обiймав посаду Генерального директора Публiчного 
акцiонерного товариства "СКФ Україна".
14.04.2016 обрано Член Ради 

директорiв
Качор 
Ганна 

Миколаїв-
на

АС 476141 
12.10.1998 

Луцький МВ 
УМВС у 

Волинськiй 
областi

0

Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради Публiного акцiонерного товариства "СКФ 
Україна" вiд 14.04.2016 року (протокол № 99) переобрано на посаду члена 
Ради директорiв Качор Ганну Миколаївну строком на 3 роки. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою у статутному 
капiталi емiтента не володiє. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала по-
саду члена Радидиректорiв, фiнансового директора Публiчного 
акцiонерного товариства "СКФ Україна".
14.04.2016 обрано Член ради 

директорiв
Норберт 
Штрунк

C27H45FGG
виданий у м. 

Люхiв

0

Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради Публiного акцiонерного товариства “СКФ 
Україна” вiд 14.04.2016 року (протокол № 99) обрано на посадучлена 
Ради директорiв Норберта Штрунка строком на 3 роки. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою 0,000365% у 
статутному капiталi емiтента не володiє. Протягом останнiх п’яти рокiв 
обiймав посаду технiчного директора в СКФ Люхiв, члена Наглядової 
ради Публiного акцiонерного товариства “СКФ Україна”.
14.04.2016 припине-

но 
повнова-

ження

Голова 
Ревiзiйної 

комiсiї

Футрук 
Валентина 
Миколаїв-

на 

АС 455338 
13.07.1998 

Луцький МВ 
УМВС у 

Волинськiй 
областi

0.000002

Зміст інформації:
14.04.2016 року припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Футрук 
Валентини Миколаївни у зв'язку iз закiнченням строку, на який її було об-
рано. Строк повноважень закiнчився 19.03.2016, однак вiдповiдно до по-
ложення "Про Ревiзiйну комiсiю" Публiчного акцiонерного товариства 
"СКФ Україна" продовжувала виконувати обов'язки до обрання нового 
складу Ревiзiйної комiсiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має, володiє часткою 0,000002% у статутному капiталi 
емiтента. Перебувала на посадi протягом 18 рокiв.
14.04.2016 припине-

но 
повнова-

ження

Член 
Ревiзiйної 

комiсiї

Андреас 
Штадлер

906341943
виданий у м. 
Швайнфурт

0

Зміст інформації:
14.04.2016 року припинено повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Андреаса 
Штадлера у зв'язку iз закiнченням строку, на який його було обрано. Строк по-
вноважень закiнчився 19.03.2016, однак вiдповiдно до положення "Про 
Ревiзiйну комiсiю" Публiчного акцiонерного товариства "СКФ Україна" продо-
вжував виконувати обов'язки до обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою у ста-
тутному капiталi емiтента не володiє. Перебував на посадi протягом 7 рокiв.

14.04.2016 припине-
но 

повнова-
ження

Член 
Ревiзiйної 

комiсiї

Манфред 
Зервас

C27CHMHNM
виданий у 

м. Дюссельдорф

0

Зміст інформації:
14.04.2016 року припинено повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Манф-
реда Зерваса у зв’язку iз закiнченням строку, на який його було обрано. 
Строк повноважень закiнчився 19.03.2016, однак вiдповiдно до положен-
ня “Про Ревiзiйну комiсiю” Публiчного акцiонерного товариства “СКФ Укра-
їна” продовжував виконувати обов’язки до обрання нового складу 
Ревiзiйної комiсiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни не має, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Перебував 
на посадi протягом 7 рокiв.
14.04.2016 обрано Голова 

Ревiзiйної 
комiсiї

Капiтан 
Наталiя 
Iванiвна

АС 878389
05.05.2004 

Луьцкий МВ 
УМВС у 

Волинськiй 
областi

0.000001

Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Публiного акцiонерного това-
риства "СКФ Україна" вiд 14.04.2016 року (протокол № 34) обрано на 
посаду Голови Ревiзiйної комiсiї Капiтан Наталiю Iванiвну строком на 
3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має, володiє часткою 0,000001% у статутному капiталi емiтента. Про-
тягом останнiх п'яти рокiв обiймала посаду економiста, начальника 
фiнансового вiддiлу Публiного акцiонерного товариства "СКФ Украї-
на".
14.04.2016 обрано Член 

Ревiзiйної 
комiсiї

Косинська 
Наталiя 

Миколаїв-
на

АС 932685
26.10.2004 

Луцький МВ 
УМВС України у 

Волинськiй 
областi

0.000001

Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Публiного акцiонерного товари-
ства "СКФ Україна" вiд 14.04.2016 року (протокол № 34) обрано на по-
саду Члена Ревiзiйної комiсiї Капiтан Наталiю Iванiвну строком на 3 
роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, 
володiє часткою 0,000001% у статутному капiталi емiтента. Протягом 
останнiх п'яти рокiв обiймала посаду iнженера з маркетингу, спецiалiста 
по роботи зi споживачами Публiного акцiонерного товариства "СКФ 
Україна".
14.04.2016 обрано Член 

Ревiзiйної 
комiсiї

Кондратюк 
Вiталiй 

Iгорович

АЮ 055208
17.11.2007 

Кiверцiвський 
РВ УМВС 
України у 

Волинськiй 
областi

0.000001

Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Публiного акцiонерного товариства 
"СКФ Україна" вiд 14.04.2016 року (протокол № 34) обрано на посаду Чле-
на Ревiзiйної комiсiї Кондратюка Вiталiя Iгоровича строком на 3 роки. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, володiє 
часткою 0,000001% у статутному капiталi емiтента. Протягом останнiх 
п'яти рокiв обiймав посаду економiста з виробництва Публiного 
акцiонерного товариства "СКФ Україна".

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

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

2. Генеральний директор  ________  Цибульський В.І.  20.04.2016
 (підпис)  (дата)

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

емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Не-
птун Солар»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 37326260
3. Місцезнаходження емітента: 56520, СЕЛО ТАБОРIВКА ПЛОЩА ЦЕН-

ТРАЛЬНА, 1

4. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0512500317, 0512500317
5. Електронна поштова адреса емітента: info@neptunsolar.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: neptunsolar.com.ua
7. Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб 

емiтента
2. Текст повідомлення

Повноваження Генерального директора Чайка Олександра Миколайови-
ча (дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних) при-

 ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НЕПТУН СОЛАР»
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 

"Страхова компанiя "Київська 
Русь"

2. Код за ЄДРПОУ 31171581
3. Місцезнаходження емітента 03035 м. Київ пл. Солом’янська 2, 

оф.703
4. Міжміський код, телефон,
факс

044 244-04-14; 044 244-04-14

5. Електронна поштова адреса krus@krus.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.krus.kiev.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

ІІ. Текст повідомлення
20.04.2016р. річними загальними зборами ПрАТ «СК «Київська Русь»(що 

оформлене протоколом № 27 вiд 20.04.2016р.), було прийняте рiшення 
про дострокове припинення повноважень Ревiзора товариства – Устича 
Ігоря Петровича(на розкриття паспортних даних згода не надана). Володiє 
часткою в розмiрi 9,833258% статутного капiталу емiтента. Перебував на 
посадi Ревiзора товариства з 06.04.2015 по 20.04.2016р.. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

20.04.2016р. річними загальними зборами ПрАТ «СК «Київська Русь», 
що оформлене протоколом №27 вiд 20.04.2016р., було призначено/обрано 
Шостаковського Миколу Леонідовича(на розкриття паспортних даних згода 
не надана) на посаду Ревiзора Товариства, термiном на три роки. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi 
займав протягом останнiх пяти рокiв: голова ліквідаційної комісії Товари-
ства з обмеженою відповідальністю «Оптіма-Сервіс 2008». Володiє част-
кою в розмiрi 10,833709% статутного капiталу емiтента.

20.04.2016р. річними загальними зборами ПрАТ «СК «Київська Русь», 
що оформлене протоколом № 27 вiд 20.04.2016р., було прийняте рiшення 
про дострокове припинення повноважень Голови правлiння Товариства 
ПрАТ «СК «Київська Русь» Кулака Олександра Григоровича (на розкриття 
паспортних даних згода не надана).Частка у статутному капiталi Товари-
ства складає 40,000000%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Перебував на посадi Голови правління ПрАТ «СК «Київ-
ська Русь» з 02.06.2002 по 20.04.2016р..

20.04.2016р. річними загальними зборами ПрАТ «СК «Київська Русь», 
що оформлене протоколом № 27 вiд 20.04.2016р., було прийняте рiшення 
про дострокове припинення повноважень Заступника Голови правлiння То-
вариства ПрАТ «СК «Київська Русь» Iванова Олександра Сергiйовича (на 
розкриття паспортних даних згода не надана).Частка у статутному капiталi 
Товариства складає 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Перебував на посадi Заступника Голови правління 
ПрАТ  «СК «Київська Русь» з 26.04.2012 по 20.04.2016р..

20.04.2016р. річними загальними зборами ПрАТ «СК «Київська Русь», 
що оформлене протоколом № 27 вiд 20.04.2016р., було прийняте рiшення 
про дострокове припинення повноважень члена правлiння Товариства 
ПрАТ «СК «Київська Русь» Козiнцевої Рашиди Iскандерiвни (на розкриття 
паспортних даних згода не надана). Частка у статутному капiталi Товари-
ства складає 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Перебувала на посадi члена правління ПрАТ «СК «Київська Русь» 
з 26.04.2012 по 20.04.2016р.

20.04.2016р. річними загальними зборами ПрАТ «СК «Київська Русь», 
що оформлене протоколом № 27 вiд 20.04.2016р., було прийняте рiшення 
про обрання на посаду Голови правлiння термiном на три роки Іванова 
Олександра Сергійовича (на розкриття паспортних даних згода не надана). 

Частка у статутному капiталi Товариства складає 0%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посада, яку обiймав 
протягом останнiх п’яти рокiв: виконавчий директор ПрАТ «СК «Київська 
Русь», заступник Голови правлiння Приватного акцiонерного товариства 
«Страхова компанiя «Київська Русь».

20.04.2016р. річними загальними зборами ПрАТ «СК «Київська Русь», 
що оформлене протоколом № 27 вiд 20.04.2016р., було прийнято рiшення 
про припинення повноважень/звiльнено з посади голови Наглядової Ради 
Товариства Карпуніну Ольгу Валеріївну(на розкриття паспортних даних 
згода не надана). Термiн перебування на посадi голови Наглядової Ради 
Товариства з 14.04.2014р. по 20.04.2016р. Частка у статутному капiталi То-
вариства складає 9,833258%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. 

20.04.2016р. річними загальними зборами ПрАТ «СК «Київська Русь», 
що оформлене протоколом № 27 вiд 20.04.2016р., було прийнято рiшення 
про припинення повноважень/звiльнено з посади члена Наглядової Ради 
Товариства Борисову Олену Анатоліївну(на розкриття паспортних даних 
згода не надана). Термiн перебування на посадi голови Наглядової Ради 
Товариства з 14.04.2014р. по 20.04.2016р. Частка у статутному капiталi То-
вариства складає 9,833258%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. 

20.04.2016р. річними загальними зборами ПрАТ «СК «Київська Русь», що 
оформлене протоколом № 27 вiд 20.04.2016р., було прийнято рiшення про 
припинення повноважень/звiльнено з посади члена Наглядової Ради Това-
риства Братко Віктора Івановича(на розкриття паспортних даних згода не 
надана). Термiн перебування на посадi голови Наглядової Ради Товариства 
з 14.04.2014р. по 20.04.2016р. Частка у статутному капiталi Товариства скла-
дає 0% . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

20.04.2016р. річними загальними зборами ПрАТ «СК «Київська Русь», 
що оформлене протоколом № 27 вiд 20.04.2016р., було прийнято рiшення 
про обрання на посаду члена Наглядової Ради Товариства терміном на три 
роки Кулака Олександра Григоровича(на розкриття паспортних даних зго-
да не надана). Частка у статутному капiталi Товариства складає 
40,000000%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Iншi посади, які займала особа протягом останніх п’яти років – голова 
правління ПрАТ «Страхова компанія «Київська Русь». 

20.04.2016р. річними загальними зборами ПрАТ «СК «Київська Русь», 
що оформлене протоколом № 27 вiд 20.04.2016р., було прийнято рiшення 
про обрання на посаду члена Наглядової Ради Товариства терміном на три 
роки Зінякову Наталію Сергіївну(на розкриття паспортних даних згода не 
надана). Частка у статутному капiталi Товариства складає 9,833258% . Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, 
які займала особа протягом останніх п’яти років – директор Департаменту 
супроводження корпоративних проектів Акціонерний Банк «Київська Русь», 
заступник голови правління ПАТ «Банк «Київська Русь», радник голови 
правління ПАТ «Банк «Київська Русь», заступник директора малого при-
ватного підприємства «БУДОПТРЕСУРС», директор малого приватного 
підприємства «БУДОПТРЕСУРС». 

20.04.2016р. річними загальними зборами ПрАТ «СК «Київська Русь», 
що оформлене протоколом № 27 вiд 20.04.2016р., було прийнято рiшення 
про обрання на посаду члена Наглядової Ради Товариства терміном на три 
роки Устича Ігоря Петровича(на розкриття паспортних даних згода не нада-
на). Частка у статутному капiталi Товариства складає 9,833258% . Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, які 
займала особа протягом останніх п’яти років – директор приватного 
пiдприємства «Виробничо-комерцiйна фiрма «Iнтар», директор товариства 
з обмеженю відповідальністю «Демікомс».

ІІІ. Підпис
Голова правління ПрАТ «СК «Київська Русь» Іванов Олександр Сергійо-

вич, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 
визнає, що він несе відповідальність згідно із законодавством. 

Голова правління Іванов О.С. 
М.П.

20.04.2016р. 

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СТРАХОВА КОМПАНiЯ “КИїВСЬКА РУСЬ”

пинено 15.04.2016 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа пере-
бувала на посадi - 3 роки. Рiшення прийнято Наглядовою Радою Товариства, 
протокол засiдання Наглядової Ради Товариства вiд 15.04.2016 р.

Генеральний директор Чайка Олександр Миколайович (дана особа не 
надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних) призначений 
15.04.2016  р., згiдно з рiшенням Наглядової Ради Товариства, протокол вiд 
15.04.2016 року. У зв'язку з тим, що Статутом Товариства повноваження, якi 
не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв, 
делегованi Наглядовiй радi Товариства, Наглядова рада Товариства кож-
ний наступний рiк приймалє рiшення про продовження строку повноважень 
Генерального директора, тому на засiданнi Наглядової ради 15 квiтня 2016 
року було прийнятто рiшення про продовження строку повноважень Гене-

рального директора Товариства Чайка Олександра Миколайовича , ще на 
один рiк. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу 1 
рiк, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: iнженер з нагляду 
за будiвництвом, керiвник проектiв i програм; заступник генерального ди-
ректора з питань експлуатацiї та обслуговування.

Рiшення прийнято Наглядовою Радою Товариства, протокол засiдання 
Наглядової Ради Товариства вiд 15.04.2016 р.

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

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

Генеральний директор  чайка Олександр Миколайович.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №77, 21 квітня 2016 р. 
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РІчНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів
за 2015 рік

1. Основні відомості про емітента
Повне найменування емітента, код ЄДРПОУ, місцезнаходження, місь-

кий код та телефон емітента Публічне акціонерне товариство «Біло-
церківський завод гумових технічних виробів», код 00152448, 
09100,Київська обл.., м.Біла Церква, вул..Леваневського,85,тел.(04563) 
7-33-77. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії 21.04.2016 року. Адреса сто-
рінки в мережі Інтернет,на якій розміщено регулярну річну інформацію 
00152448.smida.gov.ua Найменування аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю Аудиторська фірма «Украудит ХХІ – Київщина» (код 30160928), що роз-
ташоване за адресою: Київська обл., м.Вишневе, вул. Жовтнева, 23. 
Інформація про загальні збори Чергові загальні збори акціонерів відбулися 
05.04.2016 року. На зборах розглянуті наступні питання: 1.Обрання членів 
лічильної комісії Товариства. 2.Обрання головуючого та секретаря загаль-
них зборів акціонерів Товариства. Затвердження порядку ведення (регла-
менту) загальних зборів акціонерів Товариства. 3.Звіт Виконавчого органу 
про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013, 
2014 та 2015 роках та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 
4. Звіт Наглядової ради про діяльність у 2013, 2014 та 2015 роках та при-
йняття рішення за наслідками його розгляду. 5.Звіт Ревізійної комісії про 
роботу у 2013, 2014 та 2015 роках, прийняття рішення за наслідками його 
розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії за 2015 рік. 6.Затвер-
дження річного звіту Товариства за 2015 рік. 7.Затвердження основних на-
прямків діяльності Товариства на 2016 рік. 8. Розподіл прибутку (визначен-
ня порядку покриття збитків) Товариства за 2015 рік. 9.Прийняття рішення 
про зміну депозитарної установи. 10.Припинення повноважень голови та 
членів Ревізійної комісії Товариства. 11.Обрання голови та членів Ревізій-
ної комісії Товариства. 12.Припинення повноважень голови та членів На-
глядової ради Товариства. 13.Обрання голови та членів Наглядової ради 
Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), 
що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з члена-
ми Наглядової ради. 14.Про попереднє схвалення значних правочинів, які 

можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати 
прийняття рішення. 15.Прийняття рішення про припинення повноважень 
лічильної комісії. Інформація про дивіденди За результатами звітного та 
попереднього років рішення щодо виплати дивіденди не приймались.

2. Основні показники 
фінансово-господарської діяльності емітента 

за міжнародними стандартами фінансової звітності (тис. грн.) 

Найменування показника Період 
звітний попередній 

Усього активів 19922 19658
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1392 1631
Довгострокові фінансові інвестиції 15588 15588
Запаси 1174 1355
Сумарна дебіторська заборгованість 46 144
Грошові кошти та їх еквіваленти 22 3
Власний капітал 2353 4196
Статутний капітал 17911 17911
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -15606 -13715
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 17569 15462
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію, 
грн. 

-0,02639 -0,00696

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.) 

-0,02639 -0,00696

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 71653944 71653944
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду 

загальна номінальна 
вартість 

0,0 0,0

у відсотках від статутно-
го капіталу 

 0,0 0,0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
цінних паперів власних випусків протягом 
періоду 

0,0 0,0

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інфор-
мації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 

Голова правління  Кліщар В.Л.

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТЕХНІчНИХ ВИРОБІВ»

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

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ЄВРОПЕЙ-
СЬКИЙ СТРАХОВИЙ СОЮЗ"

2. Код за ЄДРПОУ 33552636
3. Місцезнаходження 01025, м. Київ, вул. Володимирська, 

буд.7, оф.1
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 593-89-46, (044) 593-89-46

5. Електронна поштова адреса nik@eiu.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовуєть-
ся емітентом для розкриття інфор-
мації

http://www.eiu.com.ua/

7. Вид особливої інформації відпо-
відно до вимог глави 1 розділу ІІІ 
або інформації про іпотечні цінні 
папери, сертифікати фонду опера-
цій з нерухомістю відповідно до ви-
мог глави 2 розділу ІІІ Положення

Зміна складу посадових осіб емітента

ii. Текст повідомлення
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 18 квiтня 2016 

року, у зв'язку iз закiнченням строку повноважень, припинено повноважен-
ня члена Наглядової Ради Товстого Олександра Анатолiйовича. Згоди на 
розкриття паспортних даних не надав. Володiє часткою в статутному 
капiталi у розмiрi 0,0115 %. Обiймає посаду Голови Наглядової ради Това-
риства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
На посадi перебував протягом 4 рокiв. Особу переобрано на новий строк.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 18 квiтня 2016 
року обрано члена Наглядової Ради Товстого Олександра Анатолiйовича. 
Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Володiє часткою в статут-
ному капiталi у розмiр 0,0115 %. Обiймає посаду Голови Наглядової ради 
Товариства протягом останнiх 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Призначено на 3 роки.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 18 квiтня 2016 

року, у зв'язку iз закiнченням строку повноважень, припинено повноважен-
ня члена Наглядової Ради Ярмак Ольги Вiкторiвни. Згоди на розкриття пас-
портних даних не надала. Часткою в статутному капiталi не володiє. 
Обiймає посаду члена Наглядової ради Товариства. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебувала протягом 
2  рокiв. Особу переобрано на новий строк.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 18 квiтня 2016 
року обрано члена Наглядової Ради Ярмак Ольгу Вiкторiвни. Згоди на роз-
криття паспортних даних не надала. Часткою в статутному капiталi не 
володiє. Обiймає посаду директор ТОВ «Правовий стандарт» протягом 
останнiх 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Призначено на 3 роки.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 18 квiтня 2016 
року, у зв'язку iз закiнченням строку повноважень, припинено повноважен-
ня члена Наглядової Ради Рудька Романа Миколайовича. Згоди на роз-
криття паспортних даних не надав. Часткою в статутному капiталi не 
володiє. Обiймає посаду члена Наглядової ради Товариства. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував 
протягом 2 рокiв. Особу переобрано на новий строк.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 18 квiтня 2016 
року обрано члена Наглядової Ради Рудька Романа Миколайовича. Згоди 
на розкриття паспортних даних не надав. Часткою в статутному капiталi не 
володiє. Обiймає посаду директора ТОВ «КУА «Власний капiтал» протягом 
останнiх 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Призначено на 3 роки.

Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 19 квiтня 2016 року обрано 
Голову Наглядової Ради Товстого Олександра Анатолiйовича. Згоди на 
розкриття паспортних даних не надав. Володiє часткою в статутному 
капiталi у розмiрi 0,0115 %. Обiймає посаду Голови Наглядової ради Това-
риства протягом останнiх 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Обрано на 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 Ануфрiєв Iгор Вячеславович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 19.04.2016
(дата)
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 Додаток 44 до Положення про розкриття інформації 
емітентами цінних паперів
(пункт 5 глави 4 розділу ii)

Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК», ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ - 37515069, 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 7,  
(044) 364 38 30.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії – 20.04.2016р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію - http://www.smida.gov.ua/db/participant/37515069.

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б.  
аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит 
фінансової звітності. – Товариство з обмеженою відповідальністю «Ау-
диторська фірма «ПКФ Аудит-фінанси», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
34619277.

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випад-
ку, якщо емітент - акціонерне товариство). Зазначається інформація 
про проведення або непроведення загальних чергових та позачергових 
зборів та у разі їх непроведення вказуються причини, також зазначається 
перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, особи, що подава-
ли пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення по-
зачергових зборів зазначається особа, що ініціювала проведення загаль-
них зборів, результати розгляду питань порядку денного. У разі, якщо 
загальні збори не відбулися, вказуються причини.

Чергові річні загальні збори акціонерів проведено 20 квітня 2016 року, 
розглянуто та прийнято рішення стосовно наступних питань (Рішення 
№  15 єдиного акціонера ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«CЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» від «20» квітня 2015 року): розгляд та 
затвердження звіту Спостережної ради ПАТ «CЕБ КОРПОРАТИВНИЙ 
БАНК» за 2015 рік; розгляд та затвердження звіту Правління ПАТ «CЕБ 

КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» за 2015 рік; розподіл прибутків і збитків Банку 
за 2015 рік; перспективи та напрями розвитку Банку у 2016 році; затвер-
дження річної фінансової звітності ПАТ «CЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» 
за 2015 рік, аудиторського висновку, рекомендацій i заходів за результа-
тами розгляду висновків аудиторської фірми, яка провела зовнішній ау-
дит.

6. Інформація про дивіденди. Інформація про дивіденди заповню-
ється у разі прийняття рішення про виплату дивідендів. У разі якщо за 
результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати диві-
дендів не приймалось, про це зазначається. – Загальними зборами акці-
онерів рішення стосовно виплати дивідендів за результатами звітного та 
попереднього років не приймалось.
ii. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

(емітентом заповнюється та публікується одна форма)
Основні показники фінансово-господарської діяльності банку (тис. грн)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 1 024 775 1 475 547
Грошові кошти та їх еквіваленти 67 771 286 964
Кошти в інших банках - -
Кредити та заборгованість клієнтів 692 073 1 174 012
Усього зобов'язань 650 077 1 168 662
Кошти банків 50 240 784 717
Кошти клієнтів 552 857 222 455
Усього власного капіталу та частка 
меншості

374 698 306 885

Статутний капітал 250 000 250 000
Чистий прибуток/(збиток) 67 813 30 846
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту 
акцію (грн)

271,25 123,38

Скоригований чистий прибуток/(збиток) на 
одну просту акцію (грн)

271,25 123,38

Голова Правління  Андерссон Нільс Леннарт Крістіан 
М.П.

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК»

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 

"Роменська гардинно-тюлева 
фабрика"

2. Код за ЄДРПОУ 00307721
3. Місцезнаходження 42000, Сумська область, м. Ромни, 

вулиця Коржiвська, 100
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0544821120 0544823302

5. Електронна поштова 
адреса

gardina@sm.ukrtel.net

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

www.rgtf.com.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

ii. Текст повідомлення
18.04.2016 року Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «Роменська гардинно-

тюлева фабрика» прийняли рiшення переобрати безстроково на посаду 
члена наглядової ради Гостiк Валентину Миколаївну. Пiдстава для переоб-
рання – вимоги законодавства. Частка статутного капiталу, якою володiє 
Гостiк В.М., складає 0,1711 %. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Останнi 5 рокiв займає посаду бухгалтера iз 
заробiтної плати. 

18.04.2016 року Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «Роменська гардинно-
тюлева фабрика» прийняли рiшення переобрати безстроково на посаду чле-
на наглядової ради Дякив Галину Михайлiвну. Пiдстава для переобрання – 
вимоги законодавства. Частка статутного капiталу, якою володiє Дякив Г.М., 
складає 0,0259 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Останнi 5 рокiв займає посаду бухгалтера.

18.04.2016 року Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «Роменська гардинно-
тюлева фабрика» прийняли рiшення переобрати безстроково на посаду 
члена наглядової ради Гладку Любов Миколаївну. Пiдстава для переоб-
рання – вимоги законодавства. Частка статутного капiталу, якою володiє 
Гладка Л.М., складає 0,0108 %. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Останнi 5 рокiв займає посаду iнженера-
хiмiка.

18.04.2016 року Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «Роменська гардинно-
тюлева фабрика» прийняли рiшення переобрати безстроково на посаду 
члена наглядової ради Нестеренко Валентину Анатолiївну. Пiдстава для 
переобрання – вимоги законодавства. Частка статутного капiталу, якою 
володiє Нестеренко В.А., складає 0,0504 %. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Останнi 5 рокiв займає посаду мас-
тер контрольно-випускного цеху .

18.04.2016 року Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «Роменська гардинно-
тюлева фабрика» прийняли рiшення переобрати безстроково на посаду 
члена наглядової ради Коваль Галину Анатолiївну. Пiдстава для пере-
обрання – вимоги законодавства. Частка статутного капiталу, якою 
володiє Коваль Г.А., складає 0,0577 %. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Останнi 5 рокiв займає посаду 
художника.

18.04.2016 року наглядова рада ПАТ «Роменська гардинно-тюлева фа-
брика» прийняла рiшення припинити повноваження Лакiзи I.О. за його 
власним бажанням. Частка статутного капiталу, якою володiє Лакiза I.О., 
складає 7,9326 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни немає. Перебував на посадi 5 рокiв.

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 Лакiза Олександр Васильович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 19.04.2016

(дата)

ПУБЛiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“РОМЕНСЬКА ГАРДИННО-ТЮЛЕВА ФАБРИКА”
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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

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЮРБУДПРО-
ЕКТ» , 34603639, вул. Спаська, буд. 11, 
м. Київ, Подільський, область, 04070, 
Україна, 044 289 22 94

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

20.04.2016

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

http://34603639.smida.gov.ua

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «АРИОН-С» , 
35428158, вул. Івіна Мазепи, буд. 3, літ.А, 
оф. 197, м. Київ, Печерський р-н, область, 
01010, Україна, 044-209 87 08, 209 87 08

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

http://35428158.smida.gov.ua

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

1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЮРФІНІН-
ВЕСТ» , 34603665, вул. Спаська 
буд. 11, оф 313 м. Київ, д/н, Подільський, 
04070, (044)289-22-94

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

20.04.2016

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

 http://34603665.smida.gov.ua

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

1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «РОСИчІ» , 
32829910, вул. Хрещатик буд.44а, 
м.Київ, Шевченківський, 01001, Україна, 
(044)279-72-14

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

http://32829910.smida.gov.ua

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «СТАРИЙ 
ХРЕЩАТИК» , 32776288, вулиця 
Хрещатик, 44-А, м.Київ, Шевченківський 
район, 01001, Україна, 044 279 63 68

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

20.04.2016

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

http://32776288.smida.gov.ua

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «АЙРЕС», 
35370627, вул. Шота Руставелі, буд. 18, 
м. Київ, Печерський р-н, область, 01601, 
Україна, 044 209 87 08, 209 87 08

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

http://35370627.smida.gov.ua

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА 
«РЕГІОН-КАПІТАЛ» , 34531727, 
вул. Обсерваторна,23, м. Київ, Шевченківський, 
область, 04053, Україна, (044) 232-52-94

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

 http://34531727.smida.gov.ua

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

1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «МІРАДЕМ 
ГРУП» , 35442387, вул. Хорива, 55а, 
м.Київ, Подільський, 04071, Україна, (044) 
232-52-76

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

http://35442387.smida.gov.ua
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних 
товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних 

паперів
1. Повне найменування: Приватне акцiонерне товариство «Торго-

вий дiм «Юг», код за ЄДР: 31221270, місцезнаходження: 73003, 
м.Херсон, вул.Горького, 32, тел.: (0552) 32-54-54. 2. Дата розкриття 
повного тексту річної інформації у загальнодоступній базі даних Комі-
сії: 13.04.2016р. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміще-
но інформацію: http://td-yug.jimdo.com.

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТОРГОВИЙ ДiМ «ЮГ»

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 ТОВАРИ-
СТВО «МЕДТЕХСЕРВІС»

2. Код за ЄДРПОУ: 23154929
3. Місцезнаходження: 04073, м.Київ, Московський проспект, буд. 21-Б
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 464-49-72, (044) 419-35-07
5. Електронна поштова адреса: svsi54@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: medtechservice.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
ii. Текст повідомлення

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕДТЕХСЕРВІС» (далi – 
Товариство) повiдомляє, що 19.04.2016 р. вiд Центрального депозитарiю 

Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональний депозитарiй України» 
був отриманий Перелік акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах акціонерного товариства відповідно до реєстру власникiв 
iменних цiнних паперiв станом на дату обліку 15.04.2016 р., згiдно з 
яким вiдбулися змiни власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше 
вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства, а саме: пакет акцiй однієї фізич-
ної особи збільшився.

До зміни розмір пакета акцій зазначеної фізичної особи складав 2359 
штук простих іменних акцій, що становило 22,0818 % голосуючих акцiй То-
вариства. Після зміни розмір пакета акцій зазначеної фізичної особи скла-
дає 2360 штук простих іменних акцій, що становить 22,091172 % голосую-
чих акцiй Товариства.

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

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

Генеральний директор І.Д. Тураєв, 19.04.2016р.

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕДТЕХСЕРВІС»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МЕЛІОРАТОР»

Річна інформація емітента цінних паперів
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «МЕЛIОРАТОР», 01037229, 
08292, Київська, Києво-
Святошинський, м. Буча, 
вул.Чкалова, буд.1, (045)972-54-62

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

19.04.2016

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

http://smida.gov.ua/db/
participant/01037229

РІчНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ПРОЕКТНИЙ ТА НАУКОВО - ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПО ГАЗАПОС-
ТАЧАННЮ, ТЕПЛОПОСТАЧАННЮ ТА КОМПЛЕКСНОМУ БЛАГОУСТРОЮ 
МІСТ І СЕЛИЩ УКРАЇНИ «УКРНДIІНЖПРОЕКТ»; 03329031; Тургенєвська, 
38, м. Київ, Шевченкiвський, 01054, Україна; 044-486-32-78.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 29.04.2016 р.

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «ФІНКОМ-АУДИТ», 23164098.

5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 10.06.2015 року. Кво-

рум зборів: 86,5755% до загальної кількості голосів. 
Перелік питань, що виносилися на голосування: 1. Обрання лічильної 

комісії загальних зборів акціонерів. 2. Прийняття рішення з питань порядку 
проведення загальних зборів акціонерів. 3. Обрання секретаря загальних 
зборів акціонерів. 4. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про ре-
зультати фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.  
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності в 
2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради. 6. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати пе-
ревірки фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії. 7. Затвер-
дження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік. 8. Визначення 
порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за під-
сумками роботи в 2014 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та 
їх розмір за простими акціями Товариства. 9. Визначення основних напря-
мів діяльності Товариства на 2015 рік. 10. Про внесення змін до Статуту 

Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції. 11. Про внесен-
ня змін до діючих Положень Товариства, що регламентують діяльність ор-
ганів управління та контролю, шляхом викладення Положень в новій ре-
дакції. 12. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 
якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких значних 
правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства.

Пропозиції до переліку питань порядку денного не подавалися.
Всі питання по Порядку денному розглянуті, з усіх питань порядку ден-

ного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 22 357 22 412
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2 484 2 880
Довгострокові фінансові інвестиції 8 092 8 092
Запаси 14 1519
Сумарна дебіторська заборгованість 11 181 9 257
Грошові кошти та їх еквіваленти 576 654
Власний капітал 21 246 19 661
Статутний капітал 1 261 1 261
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 19 609 18 024
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 178 178
Поточні зобов’язання і забезпечення 933 2573
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

1,33 0,69

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

1,33 0,69

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1260600 1260600
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
цінних паперів власних випусків протягом 
періоду

0 0

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНИЙ ТА НАУКОВО - ДОСЛІДНИЙ 
ІНСТИТУТ ПО ГАЗОПОСТАчАННЮ, ТЕПЛОПОСТАчАННЮ ТА КОМПЛЕКСНОМУ 

БЛАГОУСТРОЮ МІСТ І СЕЛИЩ УКРАїНИ «УКРНДiІНЖПРОЕКТ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента 
ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВИРІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
2. Код за ЄДРПОУ 05387446
3. Місцезнаходження 41851 Україна Сумська Бiлопiльський с.Бiлани 

вул.Привокзальна, буд. 5
4. Міжміський код, телефон та факс (05443) 9-52-70 (05443) 9-51-14
5. Електронна поштова адреса o.nikolenko@imcagro.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.vhpp.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення Зміна скла-
ду посадових осіб емітента

ii. Текст повідомлення
19.04.2016 р. річними загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АК-

ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИ-
ЄМСТВО» прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а 
саме:

- припинено повноваження голови Наглядової ради Кононова Віталія 
Валерійовича (паспорт МА 229243, виданий Білопільським РВ УМВС Укра-
їни в Сумській обл., 13.12.1996р.) за рішенням річних загальних зборів. 
Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Обіймав дану посаду з 
30.04.2015р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини 
не має;

- припинено повноваження члена Наглядової ради Крисенко Олени 
Василівни (паспорт ТТ 220479, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в 
м. Києві, 06.03.2014р.) за рішенням річних загальних зборів. Часткою у ста-
тутному капіталі емітента не володіє. Обіймала дану посаду з 30.04.2015р.; 
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має;

- припинено повноваження члена Наглядової ради Радівілова Вла-
дислава Едуардовича (паспорт МВ 262860, виданий Зарічним ВМ СМВ 
УМВС України в Сумській обл., 15.02.2005р.) за рішенням річних загальних 
зборів. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Обіймав дану 
посаду з 30.04.2015р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові 
злочини не має;

- припинено повноваження голови Ревізійної комісії Зуєвої Зульфії 
Назірівни (паспорт НЕ 672836, виданий Соснівським РВ у м. Черкаси УДМС 
України в Черкаській обл., 31.08.2012р.) за рішенням річних загальних збо-
рів. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Обіймала дану по-
саду з 23.04.2014р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові зло-
чини не має;

- припинено повноваження члена Ревізійної комісії Шляхти Катерини 
Володимирівни (паспорт МЕ 340472, виданий Святошинський РУ ГУ МВС в 
м. Києві, 01.12.2003р.) за рішенням річних загальних зборів. Часткою у ста-
тутному капіталі емітента не володіє. Обіймала дану посаду з 23.04.2014р.; 
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має;

- припинено повноваження члена Ревізійної комісії Коваль Ольги Ана-
толіївни (паспорт НК 46937, виданий Деснянським ВМ УМВС України в 
Чернігiвськiй обл., 09.01.1998р.) за рішенням річних загальних зборів. Част-
кою у статутному капіталі емітента не володіє. Обіймала дану посаду з 
23.04.2014р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини 
не має;

- обрано на посаду голови Наглядової ради Сластьона Романа Мико-
лайовича (паспорт НМ 176835, виданий Ічнянським РВ УМВС України в 
Чернігівській обл., 03.03.2004р.) за рішенням річних загальних зборів. Част-
кою у статутному капіталі емітента не володіє. Особу призначено на 3 роки. 
До призначення займав наступні посади: голова Наглядової ради 
ПАТ  «СУЛА АГРО», директор ПСП «Слобожанщина Агро», експерт з 

аграрних ринків в ГО «Асоціація Український клуб аграрного бізнесу»; ана-
літик консолідованої інформації в ТОВ «БАСФТ.О.В»; менеджер по мето-
дах розширення ринку в ТОВ «БАСФТ.О.В.»; непогашених судимостей за 
корисливі та посадові злочини не має;

- обрано на посаду члена Наглядової ради Стрельченко Миколу Мико-
лайовича (паспорт МА 933329, виданий Білопільським РВ УМВС України в 
Сумській обл., 30.07.2001р.) за рішенням річних загальних зборів. Часткою 
у статутному капіталі емітента не володіє. Особу призначено на 3 роки. До 
призначення займав наступні посади: член Наглядової ради ПАТ «СУЛА 
АГРО», директор відділення № 2 ПСП «Слобожанщина Агро», начальник 
комунального підприємства «Ворожбянський комбінат благоустрою»; не-
погашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має;

- обрано на посаду члена Наглядової ради Радівілова Владислава 
Едуардовича (паспорт МВ 262860, виданий Зарічним ВМ СМВ УМВС Укра-
їни в Сумській обл., 15.02.2005р.) за рішенням річних загальних зборів. 
Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Особу призначено на 
3  роки. До призначення займав наступні посади: член Наглядової ради 
ПАТ  «ВИРІВСЬКЕ ХПП», член Наглядової ради ПАТ «СУЛА АГРО», голо-
вний юрисконсульт ПСП «Слобожанщина Агро», провідний юрисконсульт 
ПСП «Слобожанщина Агро», юрисконсульт ПСП «Слобожанщина Агро»; 
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має;

- обрано на посаду голови Ревізійної комісії Корнєєва Євгена Ігоровича 
(паспорт АВ 367233, виданий Замостянським РВ УМВС України у Вінниць-
кій області, 03.04.2002р.) за рішенням річних загальних зборів. Часткою у 
статутному капіталі емітента не володіє. Особу призначено на 3 роки. До 
призначення займав наступні посади: голова Ревізійної комісії ПАТ «СУЛА 
АГРО», голова Ревізійної комісії ПАТ «МЛИБОР», заступник директора з 
питань внутрішнього контролю та управління ризиками ТОВ «ЧЕРНІГІВ-
СЬКА ІНДУСТРІАЛЬНА МОЛОЧНА КОМПАНІЯ», заступник начальника фі-
нансового відділу, начальник відділу позикового фінансування ТОВ «ЧЕР-
НІГІВСЬКА ІНДУСТРІАЛЬНА МОЛОЧНА КОМПАНІЯ», заступник 
начальника фінансового відділу ТОВ «ЧЕРНІГІВСЬКА ІНДУСТРІАЛЬНА 
МОЛОЧНА КОМПАНІЯ»; непогашених судимостей за корисливі та посадо-
ві злочини не має;

- обрано на посаду члена Ревізійної комісії Шляхту Катерину Володими-
рівну (паспорт МЕ 340472, виданий Святошинським РУ ГУ МВС в м. Києві, 
01.12.2003р.) за рішенням річних загальних зборів. Часткою у статутному ка-
піталі емітента не володіє. Особу призначено на 3 роки. До призначення за-
ймала наступні посади: член Ревізійної комісії ПАТ «ВИРІВСЬКЕ ХПП», член 
Ревізійної комісії ПАТ «МЛИБОР», член Ревізійної комісії ПАТ «СУЛА АГРО», 
член Ревізійної комісії ПрАТ «БОБРОВИЦЬКЕ ХПП», начальник відділу по-
зикового фінансування ТОВ «ЧЕРНІГІВСЬКА ІНДУСТРІАЛЬНА МОЛОЧНА 
КОМПАНІЯ», провідний економіст з фінансової роботи ТОВ «ЧЕРНІГІВСЬКА 
ІНДУСТРІАЛЬНА МОЛОЧНА КОМПАНІЯ», головний кон тролер-ревізор в 
Контрольно-ревізійному управлінні Київської  обл.; непогашених судимостей 
за корисливі та посадові злочини не має;

- обрано на посаду члена Ревізійної комісії Коваль Ольгу Анатоліївну 
(паспорт НК 469371, виданий Деснянським ВМ УМВС України в Чернігів-
ській обл., 09.01.1998р.) за рішенням річних загальних зборів. Часткою у 
статутному капіталі емітента не володіє. Особу призначено на 3 роки. До 
призначення займала наступні посади: член Ревізійної комісії ПАТ «ВИ-
РІВСЬКЕ ХПП», член Ревізійної комісії ПАТ «МЛИБОР», член Ревізійної 
комісії ПАТ «СУЛА АГРО», член Ревізійної комісії ПрАТ «БОБРОВИЦЬКЕ 
ХПП», головний економіст - начальник відділу перспективного планування 
ТОВ «ЧЕРНІГІВСЬКА ІНДУСТРІАЛЬНА МОЛОЧНА КОМПАНІЯ», головний 
економіст ЗАТ «Індустріальна молочна компанія»; непогашених судимос-
тей за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

Директор Ярош Сергій Миколайович
підпис, м. п.
19.04.2016 р.

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

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
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство «Во-
линьводгосп», код ЄДРПОУ 01034975, 43006, Волинська область, м. Луцьк, 
вул. Вахтангова, 2, тел. 0332248172.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 19.04.2016р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: 01034975.infosite.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛИНЬВОДГОСП»

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

57

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 АКЦiОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «РИЖiВСЬКИЙ ГРАНiТНИЙ КАР'ЄР»
2.Код за ЄДРПОУ: 03327339
3.Місцезнаходження: 39800, Полтавська обл., м. Комсомольськ, 

вул.  Горького, 151
4.Міжміський код, телефон та факс: (0536) 78-27-02
5.Електронна поштова адреса: Vat-rgk@yandex.ru
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.rigev.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
ІІ. Текст повідомлення

Рішенням чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Рижiвський 
гранiтний кар'єр» (протокол від 19.04.16 р.) у зв’язку з закінченням терміну 
дії повноважень:

1. Припинено повноваження:
- Голови Ревізійної комісії Ковальчук Ірини Валентинівни, паспорт КН 

308384 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 28.01.97 р. 
На посаді перебувала з 18.04.11 р. по 19.04.16 р. Розмір пакета акцій 
ПАТ  «Рижiвський гранiтний кар'єр» - 1 акція на загальну суму 0,25 грн., що 
становить 0,0001% в статутному капіталі емітента;

- члена Ревізійної комісії Коваленко Світлани Павлівни, паспорт КН 
247880 Крюківським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 01.11.96 р. 
На посаді перебувала з 18.04.11 р. по 19.04.16 р. Розмір пакета акцій 
ПАТ  «Рижiвський гранiтний кар'єр» - 1 акція на загальну суму 0,25 грн., що 
становить 0,0001% в статутному капіталі емітента;

- члена Ревізійної комісії Соловей Олександра Олександровича, пас-
порт КН 118277 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 
01.03.96 р. На посаді перебував з 18.04.11 р. по 19.04.16 р. Акціями Това-
риства не володіє.

2. Обрано строком на 5 років (до проведення чергових Загальних 
зборів):

- член Ревізійної комісії Позивай Роман Олександрович, паспорт КН 
489669 Комсомольським МВ УМВС України в Полтавській обл. 04.11.97 р. 

Протягом останніх 5 років займав наступні посади на ВАТ «Полтавський 
гірничо-збагачувальний комбінат»: з 24.11.08 р. по 06.07.11 р., спеціаліст по 
закупкам 1 категорії, з 06.07.11 р. по 23.06.14 р., спеціаліст по стратегії за-
купок 1 категорії, з 23.06.14 р. по 06.04.16 р., начальник бюро виконання 
закупівель устаткування, з 16.04.16 р., менеджер із зовнішньоекономічної 
діяльності. Акціями Товариства не володіє;

- член Ревізійної комісії Горпинич Олександр Анатолійович, паспорт АН 
385626 Тернівським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетров-
ській обл. 20.04.05 р. Протягом останніх 5 років займав наступні посади на 
ПАТ «Рижівський гранітний кар’єр» (ВАТ «Рижівський гранітний кар’єр»): з 
25.12.09 р. по 01.08.12 р., охоронець, з 01.08.12 р. по 03.06.13р., заступник 
начальника охорони, з 03.06.13 р., начальник відділу охорони. Акціями То-
вариства не володіє;

- член Ревізійної комісії Соловей Олександр Олександрович, паспорт 
КН 118277 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 
01.03.96 р. Протягом останніх 5 років займав наступні посади: з 18.04.11 р. 
член Ревізійної комісії ПАТ «Рижівський гранітний кар’єр» (ВАТ «Рижів-
ський гранітний кар’єр»). Акціями Товариства не володіє.

Рішенням Ревізійної комісії ПАТ «Рижiвський гранiтний кар'єр» (прото-
кол від 19.04.16 р.) обрано Головою Ревізійної комісії Позивай Романа 
Олександровича, паспорт КН 489669 Комсомольським МВ УМВС України в 
Полтавській обл. 04.11.97 р. Протягом останніх 5 років займав наступні по-
сади на ВАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат»: з 24.11.08 р. 
по 06.07.11 р., спеціаліст по закупкам 1 категорії, з 06.07.11 р. по 23.06.14  р., 
спеціаліст по стратегії закупок 1 категорії, з 23.06.14 р. по 06.04.16 р., на-
чальник бюро виконання закупівель устаткування, з 16.04.16 р., менеджер 
із зовнішньоекономічної діяльності. Акціями Товариства не володіє.

Всі посадові особи непогашеної судимості за злочини, вчинені з корис-
ливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, 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
Голова Правління  ____________  Корявченков С.В.
 ( підпис )  ( ініціали та прізвище керівника )
 М.П.  20.04.2016
   ( дата )

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЗАПАДИНСЬКЕ»

2. Код за ЄДРПОУ: 19410232; 3. Місцезнаходження: 08600, м.  Василькiв, 
Польова, 61; 4. Міжміський код, телефон та факс: (04571)  2-40-05, (04571) 
2-40-05; 5. Електронна поштова адреса: info@kolhoz.com.ua; 6. Адреса сто-
рінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації: www.kolhoz.com.ua

7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
ii. Текст повідомлення

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Западинське» (Протокол 
№ 19-04/16 вiд 19.04.2016 р.) припинено повноваження Голови Ревiзiйної 
комiсiї Нужного Володимра Петровича. Не володiє часткою в статутному 
капiталi. Посаду Голови ревiзiйної комiсiї займав протягом 3 рокiв. 
Пiдстава припинення повноваження – рiшення загальних зборiв акцiонерiв. 
Особа не надала згоду на розкриття персональних данних.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Западинське» (Протокол 
№ 19-04/16 вiд 19.04.2016 р.) припинено повноваження члена Ревiзiйної 
комiсiї ТОВ «Матриця Iкс». Частка в статутному капiталi складає - 9,9044%. 
Посаду ревiзiйної комiсiї займало протягом 3 рокiв. Пiдстава припинення 
повноваження – рiшення загальних зборiв акцiонерiв.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Западинське» (Протокол 
№19-04/16 вiд 19.04.2016 р.) обрано строком на три роки на посаду Голо-
ви Ревiзiйної комiсiї Нужного Володимира Петровича (не надав згоду на 
розкриття персональних даних). Не володiє часткою в статутному капiталi. 
Будь-яка заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною 
дiяльнiстю вiдсутня. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi – 
директор ПАТ «Молнiя», директор ТОВ «Бетонодом».

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Западинське» (Протокол 
№ 19-04/16 вiд 19.04.2016 р.) обрано строком на три роки на посаду члена 
Ревiзiйної комiсiї ТОВ «Матриця IКС». Частка в статутному капiталi 
ПАТ  «Западинське» - 9,9044%.

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

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

Директор Ящинський Павло Анатолiйович, 19.04.2016 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
i. Загальні відомості

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «УКРАїНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУ-
ВАННЮ ПІДПРИЄМСТВ ОБОРОННОї ПРОМИСЛО-
ВОСТІ ТА МАШИНОБУДУВАННЯ «УКРПРОМПРОЕКТ»

Код за ЄДРПОУ: 25399701; Місцезнаходження: 01135, м. Київ, Тбілісь-
кий провулок, буд. 4/10; Міжміський код, телефон та факс: (044) 238-97-36; 
Електронна поштова адреса: gll@ukrpromproekt.com.ua; Адреса сторінки 
в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-
криття інформації: http://ukrpromproekt.emit.com.ua/

Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента

ii. Текст повідомлення
Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «УКРПРОМПРО-

ЕКТ» (Протокол №25 від 19.04.2016р.) відбулися наступні зміни складу по-
садових осіб емітента:

Звільнено. Ревізор – Ненюк Наталія Миколаївна (згоду на розкриття 
паспортних даних фізичною особою не надано) з 19.04.2016р. у зв’язку із 
організаційною необхідністю та на підставі рішення загальних зборів акці-
онерів (Протокол №25 від 19.04.2016р.). Володіє часткою в статутному 
капіталі емітента – 0,0002%. Пакет акцій емітента, який належить цій осо-
бі: 5 шт. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Перебувала на посаді з 30.04.2012р. по 19.04.2016р.

Призначено. Ревізор – Ненюк Наталія Миколаївна (згоду на розкриття 
паспортних даних фізичною особою не надано) з 19.04.2016р. у зв’язку із 
організаційною необхідністю та на підставі рішення загальних зборів акці-
онерів (Протокол №25 від 19.04.2016р.). Строк, на який призначено осо-
бу  – 5 роки. Володіє часткою в статутному капіталі емітента – 0,0002%. 
Пакет акцій емітента, який належить цій особі: 5 шт. Непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця 
особа протягом останніх п'яти років: Заступник Головного бухгалтера 
ПрАТ  «Київ міськоформлення», Ревізор ПрАТ «УКРПРОМПРОЕКТ».

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

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

Голова правління Петров Ігор Леонідович, 19.04.2016 р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента – ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КИїВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ 
М’ЯСОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД «ДАРНИЦЬКИЙ». 2. Код за 
ЄДРПОУ емітента – 31747895. 3. Місцезнаходження – 02081, мiсто Київ, 
Сортувальна, будинок 5. 4. Міжміський код, телефон та факс 0445749780, 
0445749780. 5. Електронна поштова адреса – t.petryna@chistunya.com.ua. 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації – http://31747895.infosite.com.ua/. 7. Вид 
особливої інформації – Зміна складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Дата прийняття рiшення: 18.04.2016р. Черговими загальними зборами 

акцiонерiв вiд 18.04.2016р. (протокол №18-04/2016 вiд 18.04.2016р.) при-
йнято рiшення про припинення повноважень та обрання посадових осiб 
Товариства. Припинено повноваження Голови Наглядової ради 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ КОР-
ПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «IТТ-НЕРУХОМIСТЬ», код 
ЄДРПОУ 35235947, на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв 
акцiонерiв (протокол №18-04/2016 вiд 18.04.2016р.) у зв'язку iз переобран-
ням Наглядової ради. Володiє 1174311 акцiями, що складає 28,5570% вiд 
статутного капiталу товариства (2348622 грн.) Строк, протягом якого пере-
бував на посадi: 1 рiк. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Припинено повноваження Члена Наглядової 
ради Архипенка Сергiя Миколайовича (згоду на розкриття паспортних да-
них фiзичною особою не надано), на пiдставi рiшення чергових загальних 
зборiв акцiонерiв (протокол №18-04/2016 вiд 18.04.2016р.) у зв'язку iз пере-
обранням Наглядової ради. Володiє 2015374 акцiями, що складає 49,0100% 
вiд статутного капiталу товариства (4030748 грн.) Призначено строком на 1 
рiк. До призначення протягом останнiх 5-ти рокiв обiймав посади: директор 

з iнвестування в нерухомiсть, директор. Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрано на посаду Го-
лови Наглядової ради Логiнова Михайла Миколайовича (згоду на розкрит-
тя паспортних даних фiзичною особою не надано), на пiдставi рiшення 
чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №18-04/2016 вiд 
18.04.2016р.) у зв'язку iз переобранням Наглядової ради. Не володiє 
акцiями товариства, його частка в статутному капiталi складає 0,00%. При-
значено строком на 1 рiк. До призначення протягом останнiх 5-ти рокiв 
обiймав посади: директор з iнвестування в нерухомiсть, директор. Посадо-
ва особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Обрано на посаду Члена Наглядової ради Архипенка Сергiя Миколайови-
ча (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано), на 
пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол  
№18-04/2016 вiд 18.04.2016р.) у зв'язку iз переобранням Наглядової ради. 
Володiє 2015374 акцiями, що складає 49,0100% вiд статутного капiталу то-
вариства (4030748 грн.) Призначено строком на 1 рiк. До призначення про-
тягом останнiх 5-ти рокiв обiймав посади: Голова Наглядової ради. Посадо-
ва особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Обрано на посаду Члена Наглядової ради Мiщенка Сергiя Олександрови-
ча (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано), на 
пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол  
№18-04/2016 вiд 18.04.2016р.) у зв'язку iз переобранням Наглядової ради. 
Не володiє акцiями товариства, його частка в статутному капiталi складає 
0,00%. Призначено строком на 1 рiк. До призначення протягом останнiх 
5-ти рокiв обiймав посади: Голова ТОВ. Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

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

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

Голова правління Титула В.І., 19.04.2016 р.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «СТРИЙСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИ-
КА «СТРiТЕКС»

2. Код за ЄДРПОУ: 05468127
3. Місцезнаходження: 82400, Стрий, Новакiвського 5
4. Міжміський код, телефон та факс: 0324552104, 0324552104
5. Електронна поштова адреса: kokolus7806@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

ii. Текст повідомлення
Загальнi збори акцiонерiв, що відбулися 14/04/2016, прийняли рішення, 

що Войтович Олесь Миколайович переобраний Головою спостережної 
ради, як представник компанiї «Квiнтет Денмарк А/С». Термiном на 3 роки. 
Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Протягом п'яти попереднiх рокiв займав посаду Голови 
спостережної ради ПрАТ «Стрiтекс».

Загальнi збори акцiонерiв, що вiдбулися 14/04/2016, прийняли рiшення, 
що Тютько Андрiй Богданович переобраний членом спостережної ради. 
Термiном на 3 роки. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Протягом п'яти попереднiх рокiв за-
ймав посаду член спостережної ради ПрАТ «Стрiтекс».

Загальнi збори акцiонерiв, що вiдбулися 14/04/2016, прийняли рiшення, 
що Хомяк Iрина Семенiвна переобрана членом спостережної ради. 
Термiном на 3 роки. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Протягом п'яти попереднiх рокiв за-

ймала посаду член спостережної ради ПрАТ «Стрiтекс».
Загальнi збори акцiонерiв, що вiдбулися 14/04/2016, прийняли рiшення, 

що Чучвара Галина Євгенiвна переобрана членом правлiння. Термiном на 
5 рокiв. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Протягом п'яти попереднiх рокiв займала посаду 
член правлiння ПрАТ «Стрiтекс».

Загальнi збори акцiонерiв, що вiдбулися 14/04/2016, прийняли рiшення, 
що Семенiв Володимир Адольфович переобраний членом правлiння. 
Термiном на 5 рокiв. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Протягом п'яти попереднiх рокiв за-
ймав посаду член правлiння ПрАТ «Стрiтекс».

Загальнi збори акцiонерiв, що вiдбулися 14/04/2016, прийняли рiшення, 
що Федоришин Надiя Григорiвна переобрана Головою ревiзiйної комiсiї. 
Термiном на 5 рокiв. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Протягом п'яти попереднiх рокiв за-
ймала посаду Голова ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Стрiтекс».

Загальнi збори акцiонерiв, що вiдбулися 14/04/2016, прийняли рiшення, 
що Ферштей Галина Генадiївна переобрана членом ревiзiйної комiсiї. 
Термiном на 5 рокiв. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Протягом п'яти попереднiх рокiв за-
ймала посаду член ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Стрiтекс».

Загальнi збори акцiонерiв, що вiдбулися 14/04/2016, прийняли рiшення, 
що Петрiнець Iвана Iванiвна переобрана Головою ревiзiйної комiсiї. 
Термiном на 5 рокiв. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Протягом п'яти попереднiх рокiв за-
ймала посаду Голова ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Стрiтекс».

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

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

Голова правлiння Коколюс Ярослав Володимирович, 20.04.2016 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«Страхова компанiя «Калина»

2. Код за ЄДРПОУ: 36218498
3. Місцезнаходження: 04176, м. Київ, Електрикiв, 29-А
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 590-48-00, 044 590-48-01
5. Електронна поштова адреса: skkalina@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: в стадiї розробки
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

ii. Текст повідомлення
20.04.2016 р. річними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «СК «Калина» 

(протокол № 12) прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень 
члена Наглядової ради ПАТ «СК «Калина» Наконечного Олександра Васильо-

вича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа часткою 
у статутному капiталi ПАТ «СК «Калина» не володiє. Особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До припинення повнова-
жень перебував на посадi члена Наглядової ради ПАТ «СК «Калина».

20.04.2016 р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «СК «Калина» 
(протокол № 12) прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень 
члена Наглядової ради ПАТ «СК «Калина» Довгаленка Дмитра Iвановича. 
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа часткою у 
статутному капiталi ПАТ «СК «Калина» не володiє. Особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До припинення повно-
важень перебував на посадi члена Наглядової ради ПАТ «СК «Калина».

20.04.2016 р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «СК «Кали-
на» (протокол № 12) прийнято рiшення про обрання шляхом кумулятивного 
голосування членом Наглядової ради ПАТ «СК «Калина» Наконечного 
Олександра Васильовича на строк до наступних рiчних Загальних зборiв 

ПУБЛiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНiЯ «КАЛИНА»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КУЛЕВчАНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБО-
ПРОДУКТІВ»

2. Код за ЄДРПОУ: 00955437
3. Місцезнаходження: 68261, Одеська обл., Саратський район, село Ку-

левча, вул. 60 РОКІВ ЖОВТНЯ, буд. 166
4. Міжміський код, телефон та факс: 0 (4848) 2-23-34, 0 (4848) 2-16-78
5. Електронна поштова адреса: kulevcha@usilos.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: kulevcha-khp.com.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

ii. Текст повідомлення
1. Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «Кулевчанський КХП» 

(протокол від 19.04.2016 року) припинено повноваження члена наглядової 
ради Приватне товариство з обмеженою відповідальністю «РЕНЕСКО Б.В.» 
(юридична особа за законодавством Нідерландів). Особа перебувала на по-
саді з 17.04.2015 року. Володіє часткою 89,29% статутного капіталу товари-
ства. Рішення прийнято у зв’язку з внесенням змін до Закону України «Про 
акціонерні товариства», які набувають чинності 1 травня 2016 року. Рішення 
набирає чинності 1 травня 2016 року, але не раніше дня набрання чинності 
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо захисту прав інвесторів» №289-VIII від 07.04.2015р.

2. Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «Кулевчанський КХП» 
(протокол від 19.04.2016 року) припинено повноваження члена наглядової 
ради Костяної Тетяни Миколаївни (особа не надала згоду на розкриття пас-
портних даних). Особа не володіє часткою у статутному капіталі. Особа не 
має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Особа пере-
бувала на посаді з 17.04.2015 року. Рішення прийнято у зв’язку зі змінами 
Закону України «Про акціонерні товариства», які набувають чинності  
1 травня 2016 року. Рішення набирає чинності 1 травня 2016 року, але не 
раніше дня набрання чинності Закону України «Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» №289-VIII 
від 07.04.2015р.

3. Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «Кулевчанський КХП» (про-
токол від 19.04.2016 року) припинено повноваження члена наглядової ради 
Москальчука Олександра Олександровича (особа не надала згоду на роз-
криття паспортних даних). Особа не володіє часткою у статутному капіталі. 
Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Особа 
перебувала на посаді з 17.04.2015 року. Рішення прийнято у зв’язку зі змінами 

Закону України «Про акціонерні товариства», які набувають чинності 1 травня 
2016 року. Рішення набирає чинності 1 травня 2016 року, але не раніше дня 
набрання чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо захисту прав інвесторів» №289-VIII від 07.04.2015р.

4. Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «Кулевчанський КХП» 
(протокол від 19.04.2016 року) припинено повноваження члена наглядової 
ради Зенченко Вікторії Анатоліївни (особа не надала згоду на розкриття 
паспортних даних). Особа не володіє часткою у статутному капіталі. Особа 
не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Особа 
перебувала на посаді з 17.04.2015 року. Рішення прийнято у зв’язку зі змі-
нами Закону України «Про акціонерні товариства», які набувають чинності 
1 травня 2016 року. Рішення набирає чинності 1 травня 2016 року, але не 
раніше дня набрання чинності Закону України «Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» №289-VIII 
від 07.04.2015 р.

5. Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «Кулевчанський КХП» 
(протокол від 19.04.2016 року) обрано членом наглядової ради Костяну Те-
тяну Миколаївну (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних). 
Особа не володіє часткою у статутному капіталі. Особа не має непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала 
ця особа за останні п’ять років: директор, заступник фінансового директо-
ра, фінансовий контролер, аудитор. Особу обрано на термін до прийняття 
загальними зборами рішення про припинення повноважень. Рішення на-
бирає чинності 1 травня 2016 року, але не раніше дня набрання чинності 
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо захисту прав інвесторів» №289-VIII від 07.04.2015р.

6. Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «Кулевчанський КХП» 
(протокол від 19.04.2016 року) обрано членом наглядової ради Москальчу-
ка Олександра Олександровича (особа не надала згоду на розкриття пас-
портних даних). Особа не володіє часткою у статутному капіталі. Особа не 
має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Інші посади, 
які обіймала ця особа за останні п’ять років: директор, заступник директора 
з фінансової та інформаційної безпеки. Особу обрано на термін до при-
йняття загальними зборами рішення про припинення повноважень. Рішен-
ня набирає чинності 1 травня 2016 року, але не раніше дня набрання чин-
ності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо захисту прав інвесторів» №289-VIII від 07.04.2015р.

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

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

Директор  Редя Юрій Антонович.

акцiонерiв ПАТ «СК «Калина». Особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних. Особа часткою у статутному капiталi ПАТ «СК «Калина» не 
володiє. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. До обрання перебував на посадi члена Наглядової ради ПАТ «СК «Ка-
лина».

20.04.2016р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «СК «Калина» 
(протокол № 12) прийнято рiшення про обрання шляхом кумулятивного го-
лосування членом Наглядової ради ПАТ «СК «Калина» Довгаленка Дмитра 
Iвановича на строк до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ  «СК «Калина». Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Особа часткою у статутному капiталi ПАТ «СК «Калина» не володiє. Особа 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До обран-
ня перебував на посадi члена Наглядової ради ПАТ «СК «Калина».

20.04.2016 р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «СК «Кали-
на» (протокол № 12) прийнято рiшення про обрання шляхом кумулятивного 
голосування членом Наглядової ради ПАТ «СК «Калина» Романчук Ольги 
Олександрiвни на строк до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «СК «Калина». Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Особа часткою у статутному капiталi ПАТ «СК «Калина» не володiє. Особа 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До обран-
ня перебувала на посадi члена Наглядової ради ПАТ «СК «Калина».

20.04.2016 р. Наглядовою радою ПАТ «СК «Калина» (протокол 
№  01/2016) прийнято рiшення про обрання Головою Наглядової ради 
ПАТ  «СК «Калина» Наконечного Олександра Васильовича. Особа не нада-
ла згоди на розкриття паспортних даних. Особа часткою у статутному 
капiталi ПАТ «СК «Калина» не володiє. Особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. До обрання перебував на посадi Го-
лови Наглядової ради ПАТ «СК «Калина».

20.04.2016 р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «СК «Калина» 
(протокол № 12) прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень 
члена Наглядової ради ПАТ «СК «Калина» Романчук Ольги Олександрiвни. 
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа часткою у ста-
тутному капiталi ПАТ «СК «Калина» не володiє. Особа непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. До припинення повноважень пере-
бувала на посадi члена Наглядової ради ПАТ «СК «Калина».

20.04.2016р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «СК «Калина» 
(протокол № 12) прийнято рiшення про обрання шляхом кумулятивного го-
лосування членом Наглядової ради ПАТ «СК «Калина» Дорогобеда Вячес-
лава Юрiйовича на строк до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «СК «Калина». Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Особа часткою у статутному капiталi ПАТ «СК «Калина» не володiє. Особа 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До обран-
ня особа не обiймала посади в ПАТ «СК «Калина».

20.04.2016 р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «СК «Кали-
на» (протокол № 12) прийнято рiшення про обрання шляхом кумулятивного 
голосування членом Наглядової ради ПАТ «СК «Калина» Комар Марiю 
Юрiївну на строк до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «СК 
«Калина». Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа 
часткою у статутному капiталi ПАТ «СК «Калина» не володiє. Особа непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До обрання 
особа не обiймала посади в ПАТ «СК «Калина».

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

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

Голова Правлiння Губар Нiла Петрiвна, 20.04.2016 р.

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) розмі-
щення 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 акціонерне товариство 

«Хмельницька макаронна фабрика», код 00380511, вул. Я.Галана, буд. 7, 
м. Хмельницький, 29000, т.: (0382) 789267.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 18.04.2016.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: 00380511.infosite.com.ua

Голова правління  Корнійчук І.В.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХМЕЛЬНИЦЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА»
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Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування 
емітента, код за 
ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код 
та телефон емітента

Публiчне акцiонерне товариство комерцiйний 
банк «ЄВРОБАНК», 33305163 Шевченкiвський, 
01032, м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, 
будинок 35 (044) 585 44 21 ,

2. Дата розкриття 
повного тексту річної 
інформації у загально-
доступній інформаційній 
базі даних Комісії

19.04.2016 року

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

https://www.eurobank-ua.com/o-evrobanke/
raskryitie-informaczii

4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської 
фірми (П. І. Б. аудитора - 
фізичної особи - підприєм-
ця), якою проведений ау-
дит фінансової звітності

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Аудит-сервiс IНК», 13659226 Товариство з 
обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудит-сервiс 
IНК», 13659226

5. Інформація про 
загальні збори (розділ 
заповнюється у випадку, 
якщо емітент - акціонер-
не товариство)

1) 17.04.2015 - проведено чергові загальні 
збори акціонерів, кворум зборів -100%
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Затвердження порядку (регламенту) 
проведення загальних зборiв акцiонерiв. 
Обрання Голови та секретаря зборiв. Обрання 
лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв.
2.Затвердження рiчного звiту ПАТ КБ «ЄВРО-
БАНК» за 2014 рiк.
3.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту Спостережної ради, звiту Правлiння, звiту 
Ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк.
4.Про затвердження аудиторського звiту 
зовнiшнього аудитора.
5.Про розподiл прибутку за 2014 рiк, в тому 
числi виконання законодавчих вимог щодо 
здiйснення обов’язкових вiдрахувань до 
резервного фонду.
6.Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв.
7.Про надання повноважень Головi Правлiння 
Товариства. 
Вирішили:
1. Розгляд питань порядку денного 
здiйснюється у наступному порядку: 
•основна доповiдь – не бiльше 10 хвилин;
•спiвдоповiдь – не бiльше 10 хвилин;
•виступи в дебатах – не бiльше 5 хвилин;
•вiдповiдi на запитання – не бiльше 10 хвилин.
Обрати Головою Зборiв – К.О. Одєгова, 
Секретарем Зборiв – Д.В. Фурмана. 
Обрати лiчильну комiсiю Зборiв у складi:
•Голова лiчильної комiсiї - Радник Голови 
Правлiння Товариства В.В. Чеботарьов;
•Члени лiчильної комiсiї:
-Начальник Юридичного управлiння Товари-
ства П.В. Гончар;
-Начальник вiддiлу правового супроводження 
банкiвських операцiй Юридичного управлiння 
Товариства Г.В. Милокостова. 
2. Затвердити Рiчний фiнансовий звiт Банку за 
2014 рiк.
3. Затвердити звiт Спостережної ради 
Товариства за 2014 рiк. 
Затвердити звiт Правлiння Товариства за 2014 рiк. 
Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства 
за 2014 рiк.
4. Затвердити аудиторський звiт незалежного 
аудитора – Товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма» 
Консультант», iдентифiкацiйний код 21612486 
про рiчну фiнансову звiтнiсть ПАТ КБ «ЄВРО-
БАНК» за 2014 рiк.
5. Сформувати суму резерву на покриття 
непередбачених збиткiв, у розмiрi 5 % вiд 
прибутку, що становить 38 763,13 грн. 

Прибуток у розмiрi 736 499,49 грн. залишити у 
розпорядженнi Товариства.
6. Не здiйснювати виплату дивiдендiв. 
Прибуток у розмiрi 736 499,49 грн. залишити 
нерозподiленим.
7. Надати повноваження Головi Правлiння 
Товариства або уповноваженiй ним особi 
вчиняти всi необхiднi дiї вiд iменi Товариства з 
метою виконання рiшень Загальних зборiв 
акцiонерiв.
2) 22.06.2015 - проведено позачергові загальні 
збори акціонерів, 
Ініціатор позачергових зборів – Спостережна 
рада.
кворум зборів -100%
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Затвердження порядку (регламенту) 
проведення загальних зборiв акцiонерiв. 
Обрання Голови та секретаря зборiв. Обрання 
лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв.
2.Про обрання нового складу Спостережної 
ради Товариства та затвердження умов 
трудових договорiв (контрактiв) для укладення 
з членами Спостережної ради Товариства.
3.Про затвердження нової редакцiї Положення 
про Загальнi збори акцiонерiв ПАТ КБ 
«ЄВРОБАНК», Положення про Спостережну 
Раду ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та Положення про 
Правлiння ПАТ КБ «ЄВРОБАНК».
4.Про затвердження нової редакцiї Статуту 
ПАТ КБ «ЄВРОБАНК».
5.Про припинення повноважень членiв 
Ревiзiйної комiсiї Товариства. 
6.Про надання повноважень Головi Правлiння 
Товариства. 
Вирішили:
1. Розгляд питань порядку денного 
здiйснюється у наступному порядку: 
•основна доповiдь – не бiльше 10 хвилин;
•спiвдоповiдь – не бiльше 10 хвилин;
•виступи в дебатах – не бiльше 5 хвилин;
•вiдповiдi на запитання – не бiльше 10 хвилин.
Обрати Головою Зборiв – К.О. Одєгова, 
Секретарем Зборiв – Д.В. Фурмана. 
Обрати лiчильну комiсiю Зборiв у складi:
Обрати лiчильну комiсiю Зборiв у складi:
•Голова лiчильної комiсiї - Начальник Юридич-
ного управлiння Товариства П.В. Гончар;
•Члени лiчильної комiсiї:
-Начальник вiддiлу правового супроводження 
банкiвських операцiй Юридичного управлiння 
Товариства – Г.В. Милокостова; 
-Начальник вiддiлу правозастосовчих процедур 
Юридичного управлiння Товариства –
О.О. Приступа.
2. Припинити повноваження членiв Спостереж-
ної ради Товариства, а саме: Голови Спосте-
режної ради – Фурмана Д.В. та Членiв 
Спостережної ради – Лемешова П.С., 
Одєгова К.О. та обрати Спостережну раду 
Товариства шляхом кумулятивного голосуван-
ня у новому наступному складi:
- Голова Спостережної ради – Фурман Д.В.; 
- Члени Спостережної ради – Уманська I.В., 
Бойко Л.В., Юхименко К.А., Одєгов К.О.
Затвердити умови трудових договорiв 
(контрактiв) для укладення з головою 
Спостережної Ради Товариства та членами 
Спостережної Ради Товариства. Встановити 
розмiр винагороди головi та iншим членам 
Спостережної Ради Товариства, визначений 
згiдно з умовами трудових договорiв 
(контрактiв), проекти яких наданi акцiонерам 
для розгляду. 
Обрати уповноваженою особою для 
пiдписання цих договорiв (контрактiв) – Голову 
Правлiння Товариства.

ПУБЛiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦiЙНИЙ БАНК «ЄВРОБАНК»
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3. Затвердити новi редакцiї Положення про 
Загальнi збори акцiонерiв ПАТ КБ «ЄВРО-
БАНК», Положення про Спостережну Раду ПАТ 
КБ «ЄВРОБАНК» та Положення про Правлiння 
ПАТ КБ «ЄВРОБАНК».
4. Затвердити нову редакцiю Статуту ПАТ КБ 
«ЄВРОБАНК».
5. Припинити повноваження членiв Ревiзiйної 
комiсiї Товариства, а саме: Голови Ревiзiйної 
комiсiї - Лемiшова Дмитра Петровича та Членiв 
Ревiзiйної комiсiї - Шевченка Олексiя Володи-
мировича, Лемешової Рити Iванiвни.
6. Надати повноваження Головi Правлiння То-
вариства або уповноваженiй ним особi вчиняти 
всi необхiднi дiї вiд iменi Товариства з метою ви-
конання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, у 
тому числi щодо пiдписання та реєстрацiї змiн 
до Статуту Товариства.

6. Інформація про дивіденди.

Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
ii. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності банка (тис. грн)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 1782891 1438143
Грошові кошти та їх еквіваленти 199581 191933
Кошти в інших банках 0 23261
Кредити та заборгованість клієнтів 979413 498110
Усього зобов'язань 1651042 1303432
Кошти банків 0 33036
Кошти клієнтів 1557185 1194296
Усього власного капіталу та частка меншості 131849 134711
Статутний капітал 126670 126670
Чистий прибуток/(збиток) 697 920
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.) 0 0
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

0 0

Голова Правління  О.М.Кобзев

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

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

1. Повне найменування емітента ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ПЕРВУХІН-
СЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД"

2. Код за ЄДРПОУ 00373250
3. Місцезнаходження 62131 Харківська обл., Богодухів-

ський р-н, смт. Гути вул. Леніна, 29
4. Міжміський код, телефон та факс (05758) 3-21-37 (05758) 3-21-37
5. Електронна поштова адреса pervuchinka@meta.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації 

www.psz.net.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, 
яким належить 10 і більше відсотків 
голосуючих акцій

ii. Текст повідомлення
ПАТ «Первухінський цукровий завод (надалi - Товариство) повідомляє, що 

згідно Реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, складеного ста-
ном на 18.04.2016 р. (вих.№ 112370зв від 19.04.2016 р.), отриманого Товари-
ством 19.04.2016 р. від ПАТ «Національний депозитарій України»: пакет акцій 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛОБОДА», код за ЄДРПОУ 
22677163 (місцезнаходження: м. Харків, вул. Лозівська, 8) розмір пакета акцій 
збільшився, а саме: до зміни кількість голосуючих акцій становила 3195848 шт. 
простих іменних акцій, розмір частки 18,3483% від загальної кількості акцій та 
20,1980% від кількості голосуючих акцій; після зміни кількість голосуючих акцій 
становить 3203624 шт. простих іменних акцій, розмір частки 18,3929% від за-
гальної кількості акцій та 20,2472% від кількості голосуючих акцій. 

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 В'юнник С.В.
Голова Правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

М.П. 2016.04.19
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

ПУБЛiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОС-
ТАчАННЮ ТА ГАЗИФiКАЦiї 
"МИКОЛАїВГАЗ" , 05410263 
Миколаївська Ленiнський 54000 
м.Миколаїв Чигрина, 159 (0512) 67- 49- 01

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформацій-
ній базі даних Комісії

20.04.2016

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

http://mk.104.ua

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ГРАНТ ТОРНТОН 
ЛЕГIС", 34764976 ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГIС", 34764976

5. Інформація про загальні 
збори (розділ заповнюється у 
випадку, якщо емітент - акціо-
нерне товариство)
6. Інформація про дивіденди.

Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
ii. Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-

ємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 689553 526071
Основні засоби (за залишковою вартістю) 243203 244094
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 20377 10525
Сумарна дебіторська заборгованість 384654 107805
Грошові кошти та їх еквіваленти 30701 48904
Власний капітал 123176 211021
Зареєстрований (пайовий) капітал 2019 2019
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (131782) (43937)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 43821 50281
Поточні зобов'язання і забезпечення 522556 264769
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

(12,08) (6,25)

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

(12,08) (6,25)

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 8077600 8077600
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
цінних паперів власних випусків протягом 
періоду

0 0

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 

за 2015 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦi О-
НЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РИБОВОДНО-МЕЛiО РА ТИВ-
НА СТАН ЦiЯ «ОЛЕКСАНДРiЙСЬКА», код ЄДРПОУ - 00703807, 
Україна, 35320, Рiвненська область, Рiвненський район, с. Волошки, 
тел.  067 360-61-31.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2016

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://rms.pat.ua
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РІчНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОМИСЛО-
ВОСТІ»; 00233520; Предславинська, 28, м. Київ, Печерський, 03150; (044) 
528-70-44.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 29.04.2016 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: http://www.ndi-autoprom.kiev.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «ФІНКОМ-АУДИТ», 23164098.

5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 12.06.2015 року. Кво-

рум зборів: 92,0269% до загальної кількості голосів. 
Порядок денний загальних зборiв акцiонерiв: 1. Обрання лічильної комісії 

загальних зборів акціонерів. 2. Прийняття рішення з питань порядку прове-
дення загальних зборів акціонерів. 3. Обрання секретаря загальних зборів 
акціонерів. 4. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати 
фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства. 5. Розгляд звіту На-
глядової ради Товариства про результати діяльності в 2014 році. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 6. Розгляд висновків 
Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-
господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту та висновків Ревізійної комісії. 7. Затвердження річного звіту та 
балансу Товариства за 2014 рік. 8. Визначення порядку розподілу чистого 
прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2014 році. 
Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями 
Товариства. 9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 
2015 рік. 10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та 
членів Наглядової ради Товариства. 11. Обрання членів Наглядової ради 
Товариства. 12. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудо-
вих договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Нагля-
дової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, 

яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Нагля-
дової ради. 13. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладен-
ня Статуту в новій редакції. 14. Про внесення змін до діючих Положень Това-
риства, що регламентують діяльність органів управління та контролю, 
шляхом викладення Положень в новій редакції.

До переліку питань порядку денного пропозиції не подавалися.
Всі питання по Порядку денному розглянуті, з усіх питань порядку ден-

ного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.
6. Інформація про дивіденди. На загальних зборах 12.06.2015 р. було 

прийнято рішення: Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумка-
ми діяльності Товариства в 2014 році не проводити. Дивіденди за результа-
тами роботи Товариства в 2014 році не нараховувати та не сплачувати.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 38 925 35 194
Основні засоби (за залишковою вартістю) 290 249
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 2 2
Сумарна дебіторська заборгованість 15 832 12 639
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 461 815
Власний капітал 37 902 33 995
Статутний капітал 1 651 1 651
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 35 838 31 940
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 33 87
Поточні зобов’язання і забезпечення 990 1 112
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0,11 0,12

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0,11 0,12

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 33 026 060 33 026 060
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
цінних паперів власних випусків протягом 
періоду

0 0

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АВТОМАТИЗАЦІї ПРОМИСЛОВОСТІ»

РІчНА ІНФОРМАЦІЯ 
емітента цінних паперів

І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: Публічне акцiонерне товариство 
«Обухiвське автотранспортне пiдприємство 13238»; 05538796; вул. Бу-
дьонного, 33, м. Обухiв, Обухiвський, Київська область, 08700; (04572) 
5-65-67.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 12.04.2016 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: http://atp13238.pat.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Аудиторська фірма «Аванс аудит», 32707083.

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 16.04.2015 року. Кво-

рум зборів: 99,608% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що роз-
глядалися на загальних зборах:

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

2. Звіт Директора Товариства за підсумками роботи за 2014 рік та осно-
вні напрями діяльності Товариства на 2015 рік. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Директора Товариства за 2014 рік.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2014 рік. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товари-
ства за 2014 рік.

4. Звіт ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи за 2014 рік. 
Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії Товариства за підсумками 
роботи за 2014 рік.

5. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного звіту 
Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної 
звітності за 2014 рік.

6. Розподіл прибутку за 2014 рік, затвердження розміру дивідендів за 
2014 рік, прийняття рішення про строк та порядок виплати дивідендів за 
2014 рік.

7. Затвердження договорів та правочинів Товариства, що укладаються 
в процесі господарської діяльності Товариства.

8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 
Товариством протягом 2015 р.

Результати розгляду питань порядку денного: всі питання порядку ден-
ного розглянуто по ним прийнято рішення.

6. Дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2014-2015 році 
не нараховувались і не виплачувались.

ІІ. Основні показники 
фінансово-господарської діяльності емітента

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 9979 4737
Основні засоби (за залишковою вартістю) 9216 4146
Довгострокові фінансові інвестиції 105 105
Запаси 71 51
Сумарна дебіторська заборгованість 412 349
Грошові кошти та їх еквіваленти 172 79
Власний капітал 5255 865
Статутний капітал 839 839
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -2678 -1013
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 3565 1500
Поточні зобов’язання і забезпечення 1159 2372
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-0,09 -0,09

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-0,09 -0,09

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 3357996 3357996
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість 

0 0

 у відсотках від статутного 
капіталу 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних 
паперів власних випусків протягом періоду

0 0

ПУБЛІчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОБУХiВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПiДПРИЄМСТВО 13238»
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

Публічне акціонерне товариство «Обухів-
ський райагротехсервіс»; 00904575; 08700, 
Київська, Обухівський, м.Обухів, Будьоного, 

б.35; (04572) 5-12-73

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

18.04.2016

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

http://00904575.smida.gov.ua 

4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської фірми 
(П. І. Б. аудитора - фізичної 
особи - підприємця), якою 
проведений аудит фінансо-
вої звітності

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Міжнародний інститут аудиту», 21512649

5. Інформація про загальні збори 
Протягом звітного періоду проводились чергові загальні збори - 
21.04.2015р. Збори проводились за ініціативою Наглядової ради Товари-
ства. Пропозицію по питанням порядку денного були надані самим Това-
риством. Інших пропозицій від акціонерів не надходило. Порядок денний: 
1. Розгляд та затвердження річного звіту правління Товариства за 2014 рік 
(вирішили визнати роботу правління Товариства задовільною та затверди-
ти річний звіт правління за 2014 рік). 2. Розгляд та затвердження звіту ре-
візійної комісії Товариства за 2014 рік (вирішили визнати роботу Ревізійної 
комісії Товариства задовільною та затвердити звіт Ревізійної комісії за 
2014 рік). 3. Розгляд та затвердження звіту наглядової ради Товариства за 
2014 рік (вирішили визнати роботу Наглядової ради Товариства задовіль-
ною та затвердити звіт Наглядової ради за 2014 рік). 4. Розгляд та затвер-
дження фінансової звітності Товариства за 2014 рік (вирішили затвердити 
фінансову звітність Товариства за 2014 рік). 5. Затвердження розподілу 
(використання) прибутку та покриття збитків Товариства за результатами 
діяльності у 2014 році (вирішили затвердити порядок розподілу (викорис-
тання) прибутку та покриття збитків Товариства за результатами діяльнос-
ті у 2014 році та покрити збитки Товариства за рахунок прибутку майбутніх 
періодів). 6. Про викуп майна , що перебуває на балансі Товариства з дер-
жавної власності (вирішили викупити з державної власності наступне май-
но, що перебуває на балансі Товариства: артезіанську свердловину, газо-
провід низького тиску). 7. Про надання повноважень на укладання та 
підписання всіх документів,що пов’язані з викупом майна, котре перебуває 
на балансі Товариства з державної власності (вирішили уповноважити Го-
лову правління Товариства укласти та підписати всі документи, пов’язані

з викупом майна, котре перебуває на балансі Товариства з державної 
власності). 8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів на-
глядової ради Товариства (вирішили припинити повноваження членів на-
глядової ради Товариства Годзенко В.В., Гержан М.В. та Щербак Н.Г. в 
зв’язку з необхідністю обрання (переобрання) членів наглядової ради То-
вариства відповідно до вимог чинного законодавства України). 9. Обрання 
членів наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-
правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з 
ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповнова-
жується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради 
Товариства (вирішили обрати Годзенко В.В. головою наглядової ради То-
вариства, Гержан М.В. - заступником голови наглядової ради Товариства 
та Щербак Н.Г. - членом наглядової ради Товариства; затвердили умови 
цівільно-правових договорів з членами наглядової ради та уповноважили 
голову правління Товариства підписати з обраними членами наглядової 
ради Товариства такі договори від імені Товариства).
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього 

років рішення щодо виплати дивідендів не 
приймалось

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 12015 12253
Основні засоби (за залишковою вартістю) 184 250
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 7302 7465
Сумарна дебіторська заборгованість 4183 4200
Грошові кошти та їх еквіваленти 40 29
Власний капітал 4486 4764
Статутний капітал 2000 2000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 421 699
Довгострокові зобов’язання і забезпечення - -
Поточні зобов’язання і забезпечення 7529 7489
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.) (0,03) (0,02)

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.) (0,03) (0,02)

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 8000000 8000000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені про-
тягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість - -

у відсотках від статутно-
го капіталу - -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
цінних паперів власних випусків протягом періоду - -

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБУХІВСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС»

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НЕПТУН СОЛАР»

Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери,

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Не-
птун Солар»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента : 37326260
3. Місцезнаходження емітента: 56520, СЕЛО ТАБОРIВКА ПЛОЩА ЦЕН-

ТРАЛЬНА, 1
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0512500317, 0512500317
5. Електронна поштова адреса емітента: info@neptunsolar.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: neptunsolar.com.ua
7. Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб 

емiтента
2. Текст повідомлення

Повноваження Голови Наглядової Ради Черевко Михайло Михайлови-
ча (дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних) при-
пинено 18.04.2016 р., у зв'язку з тим, що термiн повноважень вищезазначе-
ного складу Наглядової ради Товариства, встановлений Статутом та 
рiшенням загальних зборiв Товариства (1 рiк), закiнчився. Акцiями Товари-
ства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки. Рiшення 

прийнято Загальними зборами акцiонерiв, протокол вiд 18.04.2016 р.
Повноваження Члена Наглядової Ради Марич Iрини Iванiвни (дана осо-

ба не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних) припинено 
18.04.2016 р., у зв'язку з тим, що термiн повноважень вищезазначеного 
складу Наглядової ради Товариства, встановлений Статутом та рiшенням 
загальних зборiв Товариства (1 рiк), закiнчився. Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки. Рiшення прий-
нято Загальними зборами акцiонерiв, протокол вiд 18.04.2016 р.

Член Наглядової Ради Черевко Михайло Михайлович (дана особа не 
надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних) обраний представни-
ком акцiонера ACTIV Solar GmbH (Austria) 18.04.2016 р. Акцiями Товари-
ства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Cтрок, на який обрано особу - 1 рiк, iншi посади, якi обiймала ця 
особа за останнi 5 рокiв - генеральний директор, радник генерального ди-
ректора. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв, протокол вiд 
18.04.2016 р. вiдповiдно до змiн внесенним до Закону України «Про 
акцiонернi товариства», якi набувають чинностi 1 травня 2016 року, дане 
Рiшення набирає чинностi 1 травня 2016 року, але не ранiше дня набрання 
чинностi Закону України «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв 
України щодо захисту прав iнвесторiв» №289-VIII вiд 07.04.2015р.

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

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

Генеральний директор чайка Олександр Миколайович.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АКВАПОЛІС»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік I. Основні 
відомості про емітента: 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АКВАПО-
ЛІС», код за ЄДРПОУ: 23510809; місцезнаходження: 01032 м. Київ, 
Солом’янський р-н, м. Київ, Площа Вокзальна, б.2 (044) 425-97-54;  
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії; 3. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 23510809.
infosite.com.ua; 4. Найменування аудиторської фірми: Товариство з 
обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Наталія», код за 
ЄДРПОУ: 33253896, якою проведений аудит фінансової звітності;  
5. Інформація про загальні збори: вид загальних зборів – чергові. 
Дата проведення: 27.04.2015 р. Кворум зборів: 100% Додаткових про-
позицій щодо переліку питань порядку денного не надходило. Чергові 
загальні збори було ініційовано керівником ПрАТ. Порядок денний:  
1. Обрання голови, секретаря та членів лічильної комісії чергових за-
гальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи черго-
вих загальних зборів Товариства. 2. Про затвердження балансу та 
звіту про фінансові результати за 2014 рік. 3. Визначення порядку по-
криття збитків ПрАТ «СК «Акваполіс» за звітний період та розподілу 
прибутку на 2015 рік. 4. Підтвердження повноважень членів комісії з 
перетворення. 5. Проміжний звіт комісії з перетворення.

Вид загальних зборів – позачергові. Дата проведення: 20.07.2015 р. 
Кворум зборів: 100% Додаткових пропозицій щодо переліку питань 
порядку денного не надходило. Позачергові загальні збори було ініці-
йовано керівником ПрАТ. Порядок денний: 1. Обрання голови, секре-
таря та членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Това-
риства. Затвердження регламенту роботи позачергових загальних 
зборів Товариства. 2. Розгляд питання про звільнення Коваль Юлії 
Володимирівни з посади Генерального директора (голови комісії з пе-
ретворення)Товариства. 3. Розгляд питання про призначення Ваку-
люк Марини Сергіївни на посаду Генерального директора (голови 
комісії з перетворення)Товариства. 4. Затвердження нового складу 
членів комісії з перетворення. 5. Про надання повноважень Гене-
ральному директору (голові комісії з перетворення) Товариства на 
виконання дій, необхідних для внесення змін до Єдиного державного 
реєстру у порядку, встановленому чинним законодавством України.

За результатами проведених зборів по всіх питаннях порядку ден-
ного прийняті рішення.

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

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 27218 28192
Основні засоби 
(за залишковою вартістю) 0 0

Довгострокові фінансові інвестиції 23195 21764
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 2977 4266
Грошові кошти та їх еквіваленти 107 144
Власний капітал 27131 28054
Статутний капітал 8211 8211
Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток) -921 -386

Довгострокові зобов’язання і забезпечення - -
Поточні зобов’язання і забезпечення 88 138
Чистий прибуток (збиток) 
на одну просту акцію (грн) 0 0

Скоригований чистий прибуток (збиток) 
на одну просту акцію (грн) 0 0

Середньорічна кількість простих акцій 
(шт.) 82110 82110

Цінні папери 
власних випусків, 
викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

у відсотках від 
статутного капіталу

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
цінних паперів власних випусків протягом 
періоду

0 0

Генеральний директор
(Голова комісії з перетворення) М.С. Вакулюк

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАВОД МОЛОчНОї КИСЛОТИ»

РІчНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Завод молочної кислоти»; 00382119; вул. Фрунзе 53, м. Київ, Поділь-
ський, Київська область, 04080; 044 417 37 46.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 18.04.2016 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: http://zmk.pat.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: ТОВ «ЮВМ – аудит», 20587317.

5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 17.04.2015 року. Кво-

рум зборів: 99,88% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що роз-
глядалися на загальних зборах:

1. Припинення повноважень лічильної комісії Товариства.
2. Визначення чисельності лічильної комісії Товариства, строку дії її 

повноважень та обрання персонального складу.
3. Звіт Правління Товариства за підсумками роботи за 2014 рік та осно-

вні напрями діяльності Товариства на 2015 рік. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Правління Товариства за 2014 рік.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2014 рік. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товари-
ства за 2014 рік.

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи за 2014 рік. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товари-
ства за 2014 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік, результатів ді-
яльності Товариства за 2014 рік, балансу, звіту про фінансові результати 
та інших форм річної звітності за 2014 рік.

7. Розподіл прибутку (збитку) за 2014 рік, затвердження розміру диві-
дендів за 2014 рік, прийняття рішення про строк та порядок виплати диві-
дендів за 2014 рік, порядок розподілу прибутку на 2015 рік.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 
Наглядової ради Товариства.

9. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11.Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-

рів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товари-
ства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповнова-
жується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради 
Товариства.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 
Правління.

13. Обрання Голови та членів Правління.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 

Ревізійної комісії Товариства.
15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
Всі питання порядку денного розглянуті по ним прийнято рішення.
6. Дивіденди за результатами діяльності Товариства в 2014-2015 році 

не нараховувались та не виплачувались.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 4862 1124
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1108 658
Довгострокові фінансові інвестиції 1 1
Запаси 211 176
Сумарна дебіторська заборгованість 2645 197
Грошові кошти та їх еквіваленти 50 23
Власний капітал 780 823
Статутний капітал 220 220
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 196 239
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 4082 301
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0 0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 2035300 20353000
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
цінних паперів власних випусків протягом 
періоду

0 0
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РІчНА ІНФОРМАЦІЯ за 2015 рік
емітента цінних паперів

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО «ЕКСПАНСiЯ РiТЕЙЛ», Україна Київська 
обл. Києво-Святошинський р-н 08132 м. Вишневе вулиця Промислова, бу-
динок 5, 33870687, (044) 496-32-00

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 19.04.2016 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://www.fozzy.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. ауди-
тора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансо-
вої звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «РIАЛ АУДИТ», 
38013592

5. Інформація про загальні збори 
04.03.2015 проведено чергові загальні збори.
Пропозиції до переліку питань порядку денного не надавались.ПОРЯ-

ДОК ДЕННИЙ:1.Про затвердження звіту Генерального директора (вико-
навчого органу) Товариства про результати фінансово-господарської ді-
яльності Товариства в 2014 році.2.Про затвердження звіту Наглядової 
ради Товариства за 2014 рік.3.Про затвердження річної фінансової звіт-
ності Товариства за 2014 рік.4.Про розподіл прибутку за 2014 рік.ПРИЙ-
НЯТІ НАСТУПНІ РІШЕННЯ:По першому питанню порядку денного: За-
твердити звіт Генерального директора (виконавчого органу) Товариства 
Бондарєва Олександра Олексійовича про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2014 рікПо другому питанню по-
рядку денного:Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.По 
третьому питанню порядку денного:Затвердити річну фінансову звітність 
Товариства за 2014 рік.По четвертому питанню порядку денного:Прибуток 
Товариства за 2014 рік не розподіляти, дивіденди не виплачувати.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
3. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб’єкта 

малого підприємництва (тис. грн)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 122271,5 124968,3
Основні засоби (за залишковою вартістю) 49907,8 51093,4
Довгострокові фінансові інвестиції 69489,6 69489,6
Виробничі запаси 0,1 0,1
Сумарна дебіторська заборгованість 2827 4385
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,6 0,2
Власний капітал 27690,8 15465,4
Статутний капітал 416 416
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 14825,8 2309,9
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 122,5 86,2
Поточні зобов’язання і забезпечення 94458,2 109416,7
Чистий прибуток (збиток) 12225,4 -2565,2

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОКСІ БАНК» 

Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери,

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
i. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
Публічне акціонерне товариство «ОКСІ БАНК» 
2. Код за ЄДРПОУ 
09306278
3. Місцезнаходження 
79019 Львів Газова, 17
4. Міжміський код, телефон та факс 
032-2323735 032-2425860
5. Електронна поштова адреса 
info@okcibank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації 
www.okcibank.com.ua/pro-bank/zvitnist
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 розміщення цінних паперів на суму, що пере-
вищує 25 відсотків статутного капіталу

ii. Текст повідомлення 
1). Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОКСІ БАНК» (далi – Банк) 18 квітня 
2016 року прийнято рiшення Збільшити статутний капітал Банку на  
55 000 000,00 грн. до розміру 200 000 000,00 грн. шляхом приватного 
розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок 
додаткових грошових внесків у вигляді грошових коштів в національній 
валюті України. 

Розміщення акцій здійснюватиметься виключно серед акцiонерiв 
Банку, якi є акцiонерами на дату прийняття рішення про збiльшення 
статутного капiталу, тобто на 18.04.2016 р. Акцiонерам Банку надаєть-
ся переважне право на придбання акцiй вiдповiдно до статтi 27 Закону 
України «Про акцiонернi товариства». Додатково планується розмісти-
ти 55 000 000 (п’ятдесят п’ять мільйонів) штук простих іменних акцій 
Банку номінальною вартістю 1 (одна) гривня кожна, загальною 
номiнальною вартiстю 55 000 000,00 (п’ятдесят п’ять мільйонів) гри-
вень 00 копійок. Акцiї розмiщуються за затвердженою вiдповiдно до За-
кону України «Про акцiонернi товариства» ринковою вартiстю, яка 
дорiвнює їх номiнальнiй вартостi – 1 (одна) гривня кожна. Спосiб 
розмiщення акцiй – приватне розмiщення. Форма iснування акцiй - без-
документарна. 

Розмiщення акцiй може призвести до змiни власника великого пакета 
акцiй, частки у статутному капiталi акцiонерiв, якi вже володiють пакетом 
у розмiрi 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй, а саме: 

фiзична особа володiє 72 750 123 шт. простих iменних акцiй, частка 
в статутному капiталi до розмiщення акцiй становить 50,1725%; 

фiзична особа володiє 35 664 652 шт. простих iменних акцiй, частка 
в статутному капiталi до розмiщення акцiй становить 24,5963%;

Спiввiдношення суми цiнних паперiв, на яку вони розмiщуються, до 
розмiру зареєстрованого статутного капiталу Банку на дату прийняття 
рiшення становить 37,93%. 

Акцiї, вiдповiдно до яких прийняте рiшення про розмiщення, надають 
їх власникам всi права власникiв простих iменних акцiй Банку, 
передбаченi Статутом Банку та чинним законодавством України. 

Оплата за акцiї здiйснюватиметься грошовими коштами у 
нацiональнiй валютi шляхом безготiвкового перерахування коштiв.

Метою розмiщення акцiй є збільшення статутного капіталу Банку. Кошти, 
отриманi вiд розмiщення акцiй, будуть спрямовані на підтримку ліквідності 
Банку та кредитування вітчизняних товаровиробників.

Рiшення про розмiщення акцій прийнято позачерговими Загальними 
зборами акцiонерiв ПАТ «ОКСІ БАНК», на момент прийняття рiшення 
про розмiщення, iнформацiя щодо придбання акцiй, що розмiщуються, 
членами уповноваженого органу - вiдсутня.

Конвертацiя цiнних паперiв умовами приватного розмiщення не пе-
редбачається.

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. 
Голова Правління Романюк А.В.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 19.04.2016

(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 
емітента,
код за ЄДРПОУ,
місцезнаходження,
міжміський код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

«ІНЮРПОЛІС» 22651695
61057, Харківська обл., м. Харків,

вул. Скрипника, буд. 14-А
(057) 728-00-00, 714-06-26

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

20.04.2016

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

www.ilf-ua.com 

Голова Правління - Виконавчий директор  Лященко Наталія Миколаївна
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ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА 

БУДІВНИЦТВО»
Повідомлення про виникнення особливої інформації

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

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товари-

ство «Будiвельнi матерiали та 
будiвництво»

2. Код за ЄДРПОУ 01235047
3. Місцезнаходження 51900, м. Днiпродзержинськ, 

Дорожна, 64
4. Міжміський код, телефон та факс 0569590824 0569590834
5. Електронна поштова адреса vatbmb@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://01235047.smida.gov.ua/

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

ii. Текст повідомлення
За рiшенням рiчних загальних зборiв ПАТ «Будiвельнi матерiали та 

будiвництво» вiд 20.04.2016р. протокол № 23 припинено повноваження 
Голови наглядової ради Скирди Василя Вiталiйовича. Особа не дала зго-
ди на розкриття своїх паспортних даних. Особа володiє часткою у статут-
ному капiталi емiтента – 5,3084%. Особа перебувала на посадi з 
24.04.2014р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Причини змiн – переобрання складу посадових осiб. 

За рiшенням рiчних загальних зборiв ПАТ «Будiвельнi матерiали та 
будiвництво» вiд 20.04.2016р. протокол № 23 припинено повноваження 
члена наглядової ради Шильцової Олени Анатолiївни. Особа не дала зго-
ди на розкриття своїх паспортних даних. . Особа не володiє часткою у 
статутному капiталi емiтента . Особа перебувала на посадi з 24.04.2014р. 
Непогашенної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. При-
чини змiн – переобрання складу посадових осiб. 

За рiшенням рiчних загальних зборiв ПАТ «Будiвельнi матерiали та 
будiвництво» 20.04.2016р. протокол № 23 припинено повноваження чле-
на наглядової ради Ларiної Алевтiни Вiкторiвни. Особа не дала згоди на 
розкриття своїх паспортних даних. Володiє часткою у статутному капiталi 
емiтента 0,0102 %. Особа перебувала на посадi з 24.04.2014р. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Причини змiн – пе-
реобрання складу посадових осiб

За рiшенням рiчних загальних зборiв ПАТ «Будiвельнi матерiали та 
будiвництво» вiд 20.04.2016р.протокол № 23 обрано члена наглядової 
ради Скирду Василя Вiталiйовича на строк до наступних рiчних зборiв. На 
засiданнi Наглядової ради 20.04.2016р. протокол №1 особу Скирду Васи-
ля Вiталiйовича обрано Головою Наглядової ради. Особа не дала згоди 
на розкриття своїх паспортних даних. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi 
належать цiй особi 275638, що складає 5,3084%. Iншi посади, якi обiймала 
ця особа протягом останнiх п’яти рокiв – голова наглядової ради, дирек-
тор ТОВ Фiрма «Пiрамiда». Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Причини змiн – переобрання складу посадових 
осiб.

За рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Будiвельнi 
матерiали та будiвництво» вiд 20.04.2016р. протокол № 23 обрано члена 
наглядової ради Ларiну Алевтiну Вiкторiвну на строк до наступних рiчних 
зборiв. Особа не дала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Розмiр 
пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi 528 акцiй, що складає 0,0102%.. 
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв – член на-
глядової ради, спецiалiст по корпоративному управлiнню ПАТ «Будiвельнi 
матерiали та будiвництво». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Причини змiн – переобрання складу посадових осiб Това-
риства.

За рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Будiвельнi 
матерiали та будiвництво».вiд 20.04.2016р., протокол № 23 обрано на по-
саду члена наглядової ради Шильцову Олену Анатолiївну – представника 
акцiонера на строк до наступних рiчних. Особа не дала згоди на розкриття 
своїх паспортних даних. Особа не володiє часткою у статутному капiталi 
емiтента. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв 
– член наглядової ради, начальник виробництва ПАТ «Будiвельнi 
матерiали та будiвництво». Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Причини змiн – переобрання складу посадових 
осiб.

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

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

Голова правління Скирда Віталій Максимович.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРС-ДІМ»

Річна інформація емітента за 2015 рік
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента ТзОВ «АРС-ДІМ»
1.2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відпові-

дальністю
1.3. Місцезнаходження емітента 76018, м. Івано-Франківськ, пл. Ринок, 

буд.14
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 30610033
1.5. Міжміський код, телефон та факс (0342) 527-900, (0342) 527-914
Адреса сторінки в мережі Інтернет

http://ars-dim.ua/30610033tovarsdimzvitrik2015
1.7. Свідоцтво про державну реєстрацію 11191050001000111, дата ви-

дачі 24.02.2003
1.8. Розмір статутного капіталу емітента 8 509 342,50

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

Найменування показника Період
Звітний Попередній

Усього активів 56506,6 50244,0
Основні засоби (за залишковою вартістю) 502,6 572,6
Довгострокові фінансові інвестиції 2400,0 2400,0
Запаси 9336,4 4899,6
Сумарна дебіторська заборгованість 25560,0 25367,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 234,9 75,4
Власний капітал 1584,8 -173,0
Статутний капітал 8509,3 18,5
Нерозподілений прибуток
(непокритий збиток)

-207,1 -191,5

Довгострокові зобов’язання 37718,9 37718,9
Поточні зобов’язання 16718,0 12698,1
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 52,2 18,5
Вартість чистих активів 1584,8 -173,0

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та 
його засновників

Органи управлiння Товариства - це загальнi Збори учасникiв та Гене-
ральний директор. Вищим органом Товариства є загальнi Збори учасникiв, 
що складаються з учасникiв Товариства або їх представникiв. Збори 
учасникiв обирають голову Зборiв. Питання вiднесенi до виключної 
компетенцiї загальних Зборiв учасникв Товариства не можуть бути 
переданi ними для вирiшення виконавчому органу Товариства - Генераль-
ному директору. 

Повноваження Генерального директора можуть бути доповненi За-
гальними зборами Товариства. Управлiння поточною дiяльнiстю здiйснює 
Генеральний директор.

Інформація про посадові особи емiтента. Генеральний директор 
Нечитайло Олександр Сергійович. Головний бухгалтер Черниш Денис 
Олегович.

Інформація про засновників емітента. Пицків Анатолій Васильович, 
ТОВ «Інвестиційно-будівельна група «РЕНЕСАНС», ТОВ «Центр пластич-
ної хірургії «АРС», ТОВ «АЙ ДІ ЕЛ ГРУП».

4. Інформація про цінні папери емітента. Облiгацiї серiї А (докумен-
тарні іменні) номери 1-250000 у кількості – 250000 шт, номінальна вартість 
100,0 грн. Спосiб розмiщення облiгацiй - публiчний. Облiгацiї серiї В (до-
кументарні іменні) номери 1-1000000 у кількості – 1000000 шт., номіналь-
на вартість 100,0 грн. Спосiб розмiщення облiгацiй - публiчний.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на 
цінні папери емітента у депозитарній системі України. Облік прав 
власності не ведеться.

6. Інформація про дивіденди. Дивіденди за 2015 рік не нараховува-
лись.

7. Інформація щодо аудиторського висновку. Аудитор вважає,що 
Фінансова звітність Товариства з обмеженою відповідальністю «АРС-
ДІМ» складена на основі дійсних даних бухгалтерського обліку, достовір-
но відображає у всіх суттєвих аспектах фактичний фінансовий стан Това-
риства станом на 31.12.2015 року та результати його діяльності за 2015 
рік відповідно до законодавчих і нормативних актів в Україні з підприємни-
цтва, бухгалтерського обліку і фінансової звітності та аудиту. Звіти відпо-
відають вимогам національних стандартів України.

8. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інфор-
мації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого 
оприлюднення

Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі да-
них Комісії 27.04.2016 р. Річна інформація розміщена на сторонці  
http://ars-dim.ua/30610033tovarsdimzvitrik2015 в мережі Інтернет 27.04.2016 р. 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інфор-
мації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Генеральний директор Нечитайло Олександр Сергійович
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВИРОБНИчО-ТОРГІВЕЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА»
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 

«Виробничо-торгівельне підприємство «ВЕГА»
2.Код за ЄДРПОУ: 24563966
3.Місцезнаходження: 39740, Полтавська обл., Кременчуцький р-н, 

с.П'ятихатки, вул.Робітнича, буд.1
4.Міжміський код, телефон та факс: (0536) 71-65-40
5.Електронна поштова адреса: nikolya91@hotmail.com
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.vega.prat.in.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення

Рішенням чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ  «ВТП «ВЕГА» 
(протокол від 20.04.16 р.) у зв’язку з закінченням строку дії повноважень 
Ревізора, обрано Ревізором Товариства Клімову Віру Миколаївну, паспорт 
КО 818414 Автозаводським РВ КМУ ГУМВС України в Полтавській обл. 
26.02.10 р., строком на 5 років (до проведення чергових Загальних зборів 
акціонерів). Протягом останніх 5 років займала наступні посади: з 26.04.11 р. 
Ревізор ПрАТ  «ВТП «ВЕГА» . Розмір пакета акцій ПрАТ  «ВТП «ВЕГА» - 
3473 акцій на загальну суму 34730,00 грн., що становить 25,025 % в ста-
тутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з 
корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяль-
ності, не має. 

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           ____________      _Баранік І.О._      ___20.04.2016 ___

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«МЕБЛІ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 

«Автотранспортне підприємство «Меблі»
2. Код за ЄДРПОУ: 05415616
3. Місцезнаходження: 04119, м. Київ, вул. Дегтярiвська, 27А
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 483-78-04, (044) 483-78-04.
5. Електронна поштова адреса: mebli@rcb-avant.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://atpmebli.zvitat.com.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
ii. Текст повідомлення

Згідно реєстру акцiонерiв, що мають право на участь у загальних збо-
рах, складеного ПАТ «НДУ» станом на 14.04.2016 р. та виданого Емiтенту 
19.04.2016 р., пакет акцiй ПВIФ «Новi технологiї» ТОВ «КУА «АРТ-КАПIТАЛ 
МЕНЕДЖМЕНТ зменшився i складає 0 акцiй.

Згiдно реєстру акцiонерiв, що мають право на участь у загальних збо-
рах, складеного ПАТ «НДУ» станом на 14.04.2016 р. та виданого Емiтенту 
19.04.2016 р., пакет акцiй АТ «Аванпост» збiльшився i становить 1 002 шт., 
що складає 10,02% вiд загальної кiлькостi акцiй або 10,1% вiд загальної 
кiлькостi голосуючих акцiй (загальна кiлькiсть голосуючих акцiй складає 
9 918 шт.).

Згiдно реєстру акцiонерiв, що мають право на участь у загальних збо-
рах, складеного ПАТ «НДУ» станом на 14.04.2016 р. та виданого Емiтенту 
19.04.2016 р., пакет акцiй АТ «Аванпост» збільшився i становить 7 059 шт., 
що складає 70,59% вiд загальної кiлькостi акцiй або 71,17% вiд загальної 
кiлькостi голосуючих акцiй (загальна кiлькiсть голосуючих акцій складає  
9 918 шт.).

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

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

Голова правління  Биков Микола Володимирович. 

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери,

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
i. Загальні відомості

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КИїВМІСЬКОФОРМЛЕННЯ»

Код за ЄДРПОУ: 32955565
Місцезнаходження: 03151, м. Київ, проспект Повітрофлотський, буд. 56
Міжміський код, телефон та факс: (044) 248-34-03
Електронна поштова адреса: gll@ukrpromproekt.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття інформації: http://kyivmiskoformlennja.emit.com.ua/
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
ii. Текст повідомлення

Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «КИЇВМІСЬК-
ОФОРМЛЕННЯ» (Протокол №18 від 19.04.2016р.) відбулися наступні змі-
ни складу посадових осіб емітента:

Звільнено. Голова Наглядової ради – «БАЙКОНА ГмбХБауКонсалт унд 
Ауссенхандель» (BAYCONA GmbH BayConsult und Aubenhandel) (Реє-
страційний номер HRB 169010 від 25.04.2007 року в Торговому реєстрі в 
дільничного суду м. Мюнхена – Реєстраційного суду ) з 19.04.2016р. у 
зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рішення загальних 
зборів акціонерів (Протокол № 18 від 19.04.2016р.). Володіє часткою в 
статутному капіталі емітента – 99,781246%. Пакет акцій емітента, який на-
лежить цій особі: 13642092 шт. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Перебував на посаді з 28.04.2014р. по 
19.04.2016р.

Звільнено. Член Наглядової ради – Петров Ігор Леонідович (згоду на 
розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 19.04.2016р. у 
зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рішення загальних 
зборів акціонерів (Протокол № 18 від 19.04.2016р.). Часткою в статутному 
капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. Перебував на посаді з 28.04.2014р. по 
19.04.2016р.

Звільнено. Член Наглядової ради – Подолинна Ірина Володимирівна 
(згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 
19.04.2016р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рішен-
ня загальних зборів акціонерів (Протокол №18 від 19.04.2016р.). Часткою 
в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді з 28.04.2014р. 
по 19.04.2016р.

Призначено. Голова Наглядової ради – Петров Ігор Леонідович (пред-
ставник акціонера «БАЙКОНА ГмбХБауКонсалт унд Ауссенхандель» 
(BAYCONA GmbH BayConsult und Aubenhandel)) (згоду на розкриття пас-
портних даних фізичною особою не надано) з 19.04.2016р. у зв’язку із ор-
ганізаційною необхідністю та на підставі рішення загальних зборів акціо-
нерів (Протокол №18 від 19.04.2016р.), та рішення засідання Наглядової 
ради (Протокол №19/04/2016 від 19.04.2016р.). Строк, на який призначено 
особу – 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, 
які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Голова правління 
ПрАТ «Укрпромпроект».

Призначено. Член Наглядової ради – Козир Надія Михайлівна (згоду 
на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 19.04.2016р. 
у зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рішення загальних 
зборів акціонерів (Протокол №18 від 19.04.2016р.). Строк, на який призна-
чено особу – 3 роки. Володіє часткою в статутному капіталі емітента – 
0,000182%. Пакет акцій емітента, який належить цій особі: 25 шт. Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які 
обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: перший заступник Голо-
ви правління товариства по інвестуванню і управлінню нерухомістю 
ПрАТ «Укрпромпроект».

Призначено. Член Наглядової ради – Грицун Людмила Леонідівна (зго-
ду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 
19.04.2016р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рішен-
ня загальних зборів акціонерів (Протокол №18 від 19.04.2016р.). Строк, на 
який призначено особу – 3 роки. Володіє часткою в статутному капіталі 
емітента – 0,000073%. Пакет акцій емітента, який належить цій особі: 10 шт. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші по-
сади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з 06.07.2012р. 
по 31.10.2012р. – помічник юриста ТОВ «Лефест», з 01.11.2012р.по 
05.12.2012р. ТОВ «Сплендар» - юрист ІІ категорії, з 15.01.2013 року – 
юрисконсульт ПрАТ «Укрпромпроект».

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

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

Т.в.о. Директора Ільєнко Олександр Миколайович, 19.04.2016р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери,

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ТУРБОТА»
2. Код за ЄДРПОУ: 30784145
3. Місцезнаходження: 04116 м.Київ, Старокиївська, буд. 10
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 5937981, 044 5937981
5. Електронна поштова адреса: sekretar@avtoalians.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: turbota.kiev.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення 
Дата прийняття рiшення: 20.04.2016р.
Черговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Турбота» вiд 

20.04.2016р. (протокол №1/2016 вiд 20.04.2016р.) прийнято рiшення про 
припинення повноважень та обрання посадових осiб емiтента.

Припинено повноваження голови Наглядової ради ПрАТ «ТУРБОТА» 
Отченаш А. А. (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не 
надано), на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 
20.04.2016р. (протокол №1/2016 вiд 20.04.2016р.) у зв’язку із закінченням 
терміну повноважень Наглядової ради. Акцiями та часткою в статутному 
капiталi Товариства володіє 21565 простими іменними акціями, що складає 
2,2898% від статутного капіталу Товариства та 50000 привієльованими 
іменними акціями, що складає 5,3090% від статутного капіталу Товаритсва. 
Повноваження здiйснював протягом 3 років. Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Дата прийняття рiшення: 20.04.2016р.
Черговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Турбота» вiд 

20.04.2016р. (протокол №1/2016 вiд 20.04.2016р.) прийнято рiшення про 
припинення повноважень та обрання посадових осiб емiтента.

Припинено повноваження члена Наглядової ради ПрАТ «ТУРБОТА» 
Ситник Г. І. (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не нада-
но), на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2016р. 
(протокол №1/2016 вiд 20.04.2016р.) у зв’язку із закінченням терміну повно-
важень Наглядової ради. Акцiями та часткою в статутному капiталi Товари-
ства не володiє Повноваження здiйснювала протягом 3 років. Посадова осо-
ба непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Дата прийняття рiшення: 20.04.2016р.
Черговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Турбота» вiд 

20.04.2016р. (протокол №1/2016 вiд 20.04.2016р.) прийнято рiшення про 
припинення повноважень та обрання посадових осiб емiтента.

Припинено повноваження члена Наглядової ради ПрАТ «ТУРБОТА» Рай-
нера Марка Рональда (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною осо-
бою не надано), на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 
20.04.2016р. (протокол №1/2016 вiд 20.04.2016р.) у зв’язку із закінченням тер-

міну повноважень Наглядової ради. Акцiями та часткою в статутному капiталi 
Товариства не володiє Повноваження здiйснював протягом 3 років. Посадова 
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Дата прийняття рiшення: 20.04.2016р.
Черговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Турбота» вiд 

20.04.2016р. (протокол №1/2016 вiд 20.04.2016р.) прийнято рiшення про 
припинення повноважень та обрання посадових осiб емiтента.

Обрано Головою Наглядової ради ПрАТ «Турбота» Отченаш А. А. (згоду 
на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано), на пiдставi 
рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2016р. (протокол 
№1/2016 вiд 20.04.2016р.) у зв’язку із переобранням Наглядової ради на 
новий строк. Акцiями та часткою в статутному капiталi товариства володіє 
21565 простими іменними акціями, що складає 2,2898% від статутного ка-
піталу Товариства та 50000 привієльованими іменними акціями, що скла-
дає 5,3090% від статутного капіталу Товаритсва. Призначений строком на 
3 роки. До призначення протягом останнiх 5-ти рокiв обiймав посади: голо-
ва правлiння, директор. Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. 

Дата прийняття рiшення: 20.04.2016р.
Черговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Турбота» вiд 

20.04.2016р. (протокол №1/2016 вiд 20.04.2016р.) прийнято рiшення про 
припинення повноважень та обрання посадових осiб емiтента.

Обрано членом Наглядової ради ПрАТ «Турбота» Ситник Г. І. (згоду на 
розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано), на пiдставi 
рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2016р. (протокол 
№1/2016 вiд 20.04.2016р.) у зв’язку з переобранням Наглядової ради на 
новий строк. Акцiями та часткою в статутному капiталi Товариства не 
володiє. Призначена строком на 3 роки. До призначення протягом останнiх 
5-ти рокiв обiймала посади: генеральний директор, директор. Посадова 
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Дата прийняття рiшення: 20.04.2016р.
Черговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Турбота» вiд 

20.04.2016р. (протокол №1/2016 вiд 20.04.2016р.) прийнято рiшення про 
припинення повноважень та обрання посадових осiб емiтента.

Обрано членом Наглядової ради ПрАТ «Турбота» Отченаш Валерію 
Анатоліївну (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не на-
дано), на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 
20.04.2016р. (протокол №1/2016 вiд 20.04.2016р.) у зв’язку з переобранням 
Наглядової ради на новий строк. Акцiями та часткою в статутному капiталi 
Товариства володіє 189 524 простими іменними акціями, що складає 
20,1236% від статутного капіталу. Призначена строком на 3 роки. До при-
значення протягом останнiх 5-ти рокiв обiймала посади: Генеральний ди-
ректор, Заступник голови товариства. 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. Директор Захожий I.В.
20.04.2016

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТУРБОТА»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

ПУБЛiчНОГО АКЦiОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ 

ЗАВОД «АБ СТОЛИчНИЙ»
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНО ТОВА-
РИСТВО «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ»

2. Код за ЄДРПОУ: 04012321
3. Місцезнаходження: 03045, м. Київ, вул. Новопирогiвська, 60
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 259-50-34, (044) 259-52-32
5. Електронна поштова адреса: abc@ab-asfalt.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: www. ab-asfalt.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, 

яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
ii. Текст повідомлення

Згiдно iнформацiї, отриманої 18 квiтня 2016 року з перелiку 
акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ 
СТОЛИЧНИЙ», складеному станом на 13 квiтня 2016 року, вiдбулася 
змiна власника акцiй, якому належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих 
акцiй ПАТ «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ», у 

зв’язку з чим:
1. Пакет акцiй компанiї ДЕВIСАЛ ЛIМIТЕД (Кiпр), реєстрацiйний 

номер НЕ 236201, місцезнаходження: Дiагору Стрiт, 4, Будiвля 
«Кермiя», оф. 104, Нiкосiя, 1097, Кiпр, що до цього володiла про-
стими іменними акціями в загальнiй кiлькостi 16 288 962 штук, з 
яких 16 288 962 акцiй є голосуючими акцiями, що становило 22,6361 
вiдсоткiв статутного капiталу ПАТ «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД 
«АБ СТОЛИЧНИЙ», станом на 13 квiтня 2016 року становить 0 (нуль) 
простих iменних голосуючих акцiй, що складає 0 (нуль) вiдсоткiв у 
статутному капiталi ПАТ «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТО-
ЛИЧНИЙ».

2. Пакет акцiй Фiзичної особи, що до цього володiла загальною 
кiлькiстю 0 (нуль) простих iменних акцiй ПАТ «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ 
ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ», що становило 0 (нуль) вiдсоткiв статутного 
капiталу ПАТ «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ», 
станом на 13 квiтня 2016 року становить загальну кiлькiсть 16 288 962 
простих iменних акцiй, з яких 16 288 962 є голосуючими акцiями, що 
складає 22,636133 вiдсоткiв у статутному капiталi ПАТ «АСФАЛЬТО-
БЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ».

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

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

Генеральний директор Шпотак Володимир Михайлович, 18.04.2016 р.
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ПУБЛiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕКОГiНТОКС»

Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні

i. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

Публiчне акцiонерне товариство 
«ЕКОГIНТОКС», 32589377, 

Голосiївський, 03680, м.Київ,  
вул.Героїв Оборони, 6; 044 526-96-42

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

http://medved.kiev.ua/pat/

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

ТОВ «АФ «Добсон-консалтинг», 
21681636 

5. Інформація про загальні збори 
(розділ заповнюється у випадку, 
якщо емітент - акціонерне 
товариство)

Дата проведення останніх зборів 
акціонерів – 22.02.2011р.

6. Інформація про дивіденди.
За результатами 

звітнього періоду
За результатами періоду, 
що передував звітньому

за 
простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

за 
простими 
акціями

за привілейо-
ваними 
акціями

Сума нарахова-
них дивідендів, 
грн.

0 0 0 0

Нарахувані 
дивіденди на 
одну акцію, грн.

0 0 0 0

Сума виплаче-
них дивідендів, 
грн.

0 0 0 0

Дата складання 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання 
дивідендів
Дата виплати 
дивідендів
Опис Дивiденди не нараховувалися та не виплачувалися в 

2015 році. ПАТ «ЕКОГІНТОКС»  з 22.11.2010 року 
знаходиться в станi лiквiдацiї

ii. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 290 296
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 290 296
Власний капітал 290 296
Статутний капітал 250 250
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 40 46
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн) 0 0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн) 0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 0 0
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

у відсотках від статутного 
капіталу

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
цінних паперів власних випусків протягом 
періоду 

0 0

ПУБЛiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ХЕРСОНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА»

Річна інформація емітента за 2015 рік
1. Основні відомості: Повне найменування - Публiчне акцiонерне товари-

ство «Херсонська меблева фабрика»; код ЄДР 00274984; місцезнаходження 
– 73027, м.Херсон Миколаївське шосе, 23; тел.: 0552 22-56-18; повний текст 
інформації у БД Комісії розкрито 19.04.2016р.; адреса сторінки в мережі Інтер-
нет: http://pat-hmf.jimdo.com; аудит проведено ТОВ АКФ «Грантье», код ЄДР 
21026423. Загальні збори у звітному періоді не проводились з причин складно-
го фiнансового становища. Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності за 
2015/2014рр. (тис.грн.).: Усього активів - 26061/26104; осн.засоби за за-
лиш.вартістю – 9/43; запаси – 1/2; сумарна деб. заборгованість – 39/28; 
грошові кошти в нац.валюті – 3/1; власний капітал за звітний період - 
22832/22841; непокритий збиток – 3389/3380; СК – 27/27; поточні 
зобов’язання – 3221/3263; чистий збиток на 1 просту акцію – 3.08/62.8; 
середньорічна кількість простих акцій – 7779/7779. 

Директор Ученик К.Л.

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) роз-
міщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних това-
риств, 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 «МОНТАЖНИК», 

00911470, 13224 Житомирська область 
Чуднiвський р-н, с.Вiльшанка, вул.Захiдна, 16, 

(4139) 2-14-12
2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній 
інформаційній базі даних 
Комісії

19.04.2016 

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

montazhnyk.constanta.dp.ua

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) роз-
міщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних това-
риств, 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 «чУДНiВСЬКИЙ 

РАЙАГРОХiМ», 13562159, 13224 
Житомирська область Чуднiвський р-н,  

с.Вiльшанка, вул.Шевченка, 1, (04139) 9-42-75
2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній 
інформаційній базі даних 
Комісії

19.04.2016 

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

chudraiagrohim.besaba.com

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) роз-
міщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних това-
риств, 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 АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «МiЖНАРОДНА 

iНВЕСТИЦiЙНА ГРУПА», 
33690928, Саксаганського 41, м.Київ, 
Голосіївський, 03033, (044) 581-67-82

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

18.04.2016

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

http://mig.in.ua
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Річна інформація емітента за 2015 рік
І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИ-
ЇВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОВИРОБІВ ІМ.ПИСЬМЕННОГО», 00191264, 
03150, м.Київ, Голосіївський р-н, вул.Горького, буд.50, тел. 8(044) 287-33-
15; факс 8(044) 287-20-35.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 28 квітня 2015 року.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: http://00191264.smida.gov.ua/

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою прове-
дений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «Аудиторська фірма «Бізнес-Рішення» ЄДРПОУ 31749819 (Свідо-
цтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 2810 
видане за рішенням № 106 АПУ від 30/01/2002 року, чинне до 
22/12/2016р).

5. Інформація про Загальні збори
Перелік питань, які були запропоновані для розгляду на чергових За-

гальних зборах акціонерів 17 квітня 2015 року:
1. Обрання членів Лічильної комісії
2. Затвердження порядку проведення Загальних зборів акціонерів То-

вариства.
3. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду цього звіту.

4. Звіт та затвердження річних результатів діяльності Дочірнього під-
приємства АТ КЗМ ім.Письменного за 2014 рік.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення 
за наслідками розгляду цього звіту.

6. Затвердження річного звіту Товариства. Звіт головного бухгалтера, 
затвердження річного балансу АТ КЗМ ім.Письменного, розподіл прибутку 
АТ КЗМ ім.Письменного за підсумками роботи у 2014 році та затверджен-
ня фонду виплати дивідендів.

7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 
ради Товариства.

8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання Голови Наглядової ради.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Правління 

Товариства.
11.Обрання членів Правління Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з Головою та членами Наглядової ради Товариства та обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів.

13. Про схвалення значних правочинів та надання повноважень на 
укладення значних правочинів.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: 
до переліку питань інших пропозицій не поступало.

Особа, що ініціювала проведення загальних зборів: Наглядова рада 
Товариства.

Результати розгляду порядку денного:
по першому питанню порядку денного: Обрання членів лічильної комі-

сії.
Вирішили: Обрати наступний персональний склад Лічильної комісії у 

складі:
Горбач М.С. — Голова комісії; Орел С.А. — член комісії, Алябьєв  В.А. — 

член комісії.
Результати голосування:«ЗА» — 21664 голосів, що становить 100% від 

кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних 
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

По другому питанню порядку денного: Затвердження порядку прове-
дення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Вирішили: Затвердити наступний регламент роботи:
Доповіді — до 15 хвилин;
Виступи по питанням Порядку денного — до 5 хвилин;
Пропозиції і довідки — до 3 хвилин.
Результати голосування: «ЗА» — 21664 голосів, що становить 100% 

від кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загаль-
них зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

По третьому питанню порядку денного: Звіт Правління Товариства про 
результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік та 
прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту. Вирішили: Затвер-
дити звіт Голови Правління про фінансово-господарську діяльність Това-
риства у 2014 році.

Результати голосування: «ЗА» — 21664 голосів, що становить 100 % 

від кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загаль-
них зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

По четвертому питанню порядку денного: Звіт та затвердження річних 
результатів діяльності Дочірнього підприємства АТ «КЗМ ім.Письменно-
го» за 2014 рік.

Вирішили: Затвердити звіт директора Дочірнього підприємства  
АТ «КЗМ ім.Письменного» про річні результати діяльності Дочірнього під-
приємства АТ «КЗМ ім.Письменного» за 204 рік.

Результати голосування: «ЗА» — 21664 голосів, що становить 100% 
від кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загаль-
них зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

По п`ятому питанню порядку денного Звіт Наглядової ради Товариства 
за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
Результати голосування: «ЗА» — 21664 голосів, що становить 100% 

від кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загаль-
них зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

По шостому питанню порядку денного: Затвердження річного звіту Това-
риства. Звіт головного бухгалтера, затвердження річного балансу АТ «КЗМ 
ім.Письменного», розподіл прибутку АТ КЗМ ім.Письменного за підсумками 
роботи у 2014 році та затвердження фонду виплати дивідендів.

Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства, звіт головного бухгалте-
ра та річний баланс АТ «КЗМ ім.Письменного» за 2014 рік. Прибуток 
АТ «КЗМ ім.Письменного» отриманий у 2014 році залишити нерозподіле-
ним, виплату дивідендів не здійснювати.

Результати голосування: «ЗА» — 21664 голосів, що становить 100 % 
від кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загаль-
них зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

По сьомому питанню порядку денного: Прийняття рішення про припи-
нення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Вирішили: 1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Това-
риства, обраних Загальними зборами акціонерів 17 лютого 2012 року.

2.Звільнити з посади Голову наглядової ради Товариства.
Результати голосування: «ЗА» -21664 голосів, що становить 100 % від 

кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних 
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

По восьмому питанню порядку денного: Обрання членів Наглядової 
ради Товариства.

Вирішили: Результати після кумулятивного голосування:
Вакуленко Сергія Анатолійовича 21664 голосів;
Попова Сергія Валентиновича 21664 голосів;
Равви Галини Анатоліївни 21664 голосів.
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» — немає.
«ЗІПСОВАНІ БЮЛЕТЕНІ» — немає.
Таким чином членами Наглядової ради Товариства обрані Вакуленко 

Сергій Анатолійович, Попов Сергій Валентинович та Равва Галина Анато-
ліївна.

По девятому питанню порядку денного: Обрання Голови Наглядової 
ради.

Вирішили: обрати Головою Наглядової ради Вакуленко Сергія Анато-
лійовича.

Результати голосування: «ЗА» — 21664 голосів, що становить 100 % 
від кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загаль-
них зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

По десятому питанню порядку денного: Прийняття рішення про при-
пинення повноважень членів Правління Товариства.

Вирішили: Припинити повноваження членів Правління Товариства, об-
раних Загальними зборами акціонерів 17 лютого 2012 року.

Результати голосування: «ЗА» — 21664 голосів, що становить 100 % 
від кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загаль-
них зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

По одинадцятому питанню порядку денного: Обрання членів Правлін-
ня Товариства.

Результати після кумулятивного голосування:
Бондар Михайла Миколайовича 21664 голосів;
Буряк Світлани Миколаївни 21664 голосів;
Ярошенко Василя Петровича 21664 голосів.
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» — немає.
«ЗІПСОВАНІ БЮЛЕТЕНІ» — немає.
Таким чином членами Правління Товариства обрані Бондар Михайло 

Миколайович, Буряк Світлана Миколаївна та Ярошенко Василь Петро-
вич.

По дванадцятому питанню порядку денного: Затвердження умов 
цивільно-правових договорів із Головою та членами Наглядової ради То-
вариства та уповноваження особи на підписання договорів.

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КИїВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОВИРОБІВ ІМ.ПИСЬМЕННОГО»
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Вирішили: Заключити з членами Наглядової ради відповідні цивільно-
правові угоди.

Заключити з Головою Наглядової ради контракт. Уповноважити Голову 
Правління від імені Товариства підписати цивільно-правові угоди та контр-
акт з Головою Наглядової ради.

Результати голосування: «ЗА» -21664 голосів, що становить 100 % від 
кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних 
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

По тринадцятому питанню порядку денного: Про схвалення значних 
правочинів та надання повноважень на укладення значних правочинів.

Вирішили:
1. Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів, 

що учинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати 
прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг, що 
є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 відсотків та менша 
ніж 50 відсотків або перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства 
за даними останньої річної фінансової звітності, при цьому сукупна вар-
тість по кожній групі нижчевказаних правочинів, не повинна перевищува-
ти 100 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної 
фінансової звітності, а саме:

- правочини щодо договорів оренди нежитлових приміщень;
- правочини щодо договорів оренди основних засобів;
-правочини щодо відчуження нежитлових приміщень;
-правочини щодо відчуження основних засобів;
-правочини щодо відчуження земельних ділянок;
-правочини щодо відчуження часток корпоративних прав в інших під-

приємствах.
2. Надати повноваження Наглядовій раді Товариства приймати рішен-

ня про вчинення Товариством значних правочинів, які попередньо схвале-
ні Загальними зборами акціонерів згідно п.1 цього рішення.

3. Надати право виконавчому органу Товариства вчиняти значні право-
чини, які попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів згідно п.1 
цього рішення, виключно після прийняття рішення Наглядовою радою То-
вариства про вчинення таких правочинів.

Результати голосування: «ЗА» — 21331 голосів, що становить 
99,9154  % від кількості голосів акціонерів, що зареєструвались, або 
72,1800% від загальної голосів акціонерів Товаритства. «УТРИМАВ-
СЯ»  — 25 голосів, що становить 0,0846 % від загальної кількості голосів 
акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є влас-

никами голосуючих з цього питання акцій.
6. Інформація про дивіденди: річні Загальні збори акціонерів товари-

ства 20 квітня 2016 року не відбулися в зв’язку з відсутністю кворуму тому 
дивіденди за звітний період не розподілялись.

Рішення щодо виплати дивідендів за результатами попередніх років не 
приймалося.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний
2015 рік

попередній
2014 рік

Усього активів 12728 8649
Основні засоби (за залишковою вартістю) 3808 3856
Довгострокові фінансові інвестиції 6848 5012
Запаси 607 6
Сумарна дебіторська заборгованість 1062 403
Грошові кошти та їх еквіваленти 514 572
Власний капітал 7940 4042
Статутний капітал 4138 4138
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 650 509
Довгострокові зобов`язання і забезпечення - -
Поточні зобов`язання і забезпечення 111 1160
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0,022 0,017
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію

0,022 0,017

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 29556 29556 
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

- -

у відсотках від 
статутного капіталу

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
цінних паперів власних випусків протягом 
періоду

- -

Підтверджую достовірність інформації
Голова правління  Бондар Михайло Миколайович.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«РОДОС»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

Приватне акціонерне товариство «Родос» (код за ЄДРПОУ 14312157). 
Місцезнаходження – 03191, м. Київ, вул. Ломоносова, буд.58. Тел. (факс) – 
(044) 596-52-22. Електронна поштова адреса – info@rodos.com.ua. Адре-
са сторінки в мережі Інтернет – http://rodos.com.ua/. Вид особливої інфор-
мації – відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
Згідно з рішенням загальних зборів від 20.04.16р., в зв»язку з закінчен-

ням терміну повноважень, переобрані терміном на 5 років наступні поса-
дові особи, які перебували на посаді 5 років:

- директор Рябко Віктор Іванович, розмір пакета акцій – 82,21985 %;
- ревізор Михайленко Тамара Олександрівна, розмір пакета акцій – 

0,11946 %.
Вищезазначені посадові особи непогашеної судимості за корисливі та 

посадові злочини не мають та не надали згоди на розкриття паспортних 
даних.

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

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

Директор Рябко В.І., 20.04.16 р.

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) роз-
міщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних това-
риств, 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 «КРОНОС», 
13674102, вул.Сiм'ї Хохлових, 15,
м.Київ, Шевченкiвський р-н, 04119, 
(044) 205-47-06

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

13.04.2016

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

http://www.kronos.net.ua

РІчНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів
1. Повне наймену-
вання емітента, код 
за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та 
телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ 
ДІМ «ОЛЕНА», 31051118, 69014, 
Запорізька обл., м.Запоріжжя, вул.Волзька, б.27, 
т.(061) 2684551

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

20.04.2016 р.

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

http://olena.pat.ua/

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   
(044) 5864394 
(044) 4983816 
(044) 4983815
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Рынок акций Украины в среду утром 
остается малоподвижным

Украинские биржевые индексы в среду утром сохраняют 
безыдейную боковую динамику: индикатор «Украинской 
биржи» (УБ) к 11:00 кв повысился на 0,33% — до 606,52 
пункта, индекс ПФТС — на 0,11%, до 232,32 пункта.

На УБ утром торговались акции «Донбассэнерго» 
(+5,93%) и «Укрнафты» (-0,41%).

На ПФТС сделки прошли с акциями «Центрэнерго» 
(+0,55%) и «Мотор Сичи» (+0,19%).

Аналитик онлайн-брокера «Свит Инвест» Сергей Гонча-
ренко прогнозирует в среду продолжение боковой динами-
ки рынка, сопровождаемой повышенной волатильностью 
некоторых акций. По словам эксперта, рынку недостает 
фундаментальных положительных новостей для возобнов-
ления роста в направлении 660 пунктов по индексу УБ.

Минфин во ii кв.-2016 будет предлагать 
валютные ОВГЗ раз в месяц

Аукционы по размещению валютных облигаций вну-
треннего госзайма (ОВГЗ) во втором квартале пройдут  
24 мая и 21 июня и на них будут предложены соответ-
ственно полутора- и двухлетние бумаги, сообщается в 
обнародованном во вторник графике размещения ОВГЗ.

Согласно ему, каждый рабочий вторник намечены аук-
ционы по размещению трех, шести, девяти и 12-месячных 
гривневых ОВГЗ.

Помимо того, раз в две недели Минфин планирует 
предлагать двух- и трехлетние гривневые ОВГЗ, чере-
дуя такие аукционы.

Как сообщалось, последний раз валютные ОВГЗ были 
выставлены на аукцион 5 апреля. Тогда Минфину уда-
лось продать двухлетние долларовые облигации на 
$651,14 млн под 7,85% годовых.

Всего с начала года Минфин привлек на аукционах 
2,862 млрд грн и $1,568 млрд.

ПФТС намерена исключить из листинга 
акции «Центрэнерго» на основании 

заявления эмитента
Фондовая площадка ПФТС намерена исключить ак-

ции ПАО «Центрэнерго» (оба Киев) из биржевого рее-
стра на основании соответствующего заявления эмитен-
та, сообщается в пресс-релизе биржи.

Соответствующее решение принято операционным 
управлением ПФТС 20 апреля и вступает в силу 25 апре-
ля 2016 года. После этого ценные бумаги будут переве-
дены в категорию внелистинговых.

По состоянию на 20 апреля в биржевом списке ПФТС 
находилось 1209 ценных бумаг. При этом 307 финансо-

вых инструментов, в том числе акции шести эмитентов, 
были включены в биржевой реестр.

Ранее сообщалось, что соответствующее решение 
«Центрэнерго» обусловлено его несоответствием новым 
требованиям закона «Об акционерных обществах», ко-
торые вступают в силу в мае текущего года. Новые нор-
мы закона, в частности, устанавливают обязательное 
наличие у эмитента акций, которые включены в бирже-
вой реестр, не менее 25% независимых директоров в 
набсовете.

По данным «Центрэнерго», в настоящее время его на-
блюдательный совет состоит из пяти человек, а долж-
ность независимого директора отсутствует.

«Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиев-
скую и Трипольскую ТЭС суммарной установленной 
мощностью 7550 МВт. Государству в лице НАК «Энерге-
тическая компания Украины» принадлежит 78,3% акций 
«Центрэнерго».

ФГИ планирует выставить на приватизацию «Центр-
энерго» в конце 2016-го — начале 2017 года.

Доходность всех гособлигаций Японии 
опустилась ниже 0,3%

Доходность 40-летних государственных облигаций 
Японии в среду упала до исторического минимума, и те-
перь показатель для всех госбондов опустился ниже 
0,3%, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на дан-
ные Japan Bond Trading Co.

Доходность облигаций со сроком погашения в 
2055 году в среду опустилась до 0,29% по сравнению с 
0,415% в прошлую пятницу.

Показатели доходности 30-летних и 20-летних бондов 
также достигли рекордно низких отметок в размере 
0,285% и 0,245% соответственно.

«Высокий спрос на долгосрочные бумаги оказывает 
давление на их доходность, — сказал старший аналитик 
JPMorgan Chase в Токио Такафуми Ямаваки. — Также 
есть ожидания дополнительных стимулов со стороны 
ЦБ Японии».

Заседание Банка Японии состоится 27-28 апреля.
Доходность двухлетних бондов в среду также обнови-

ла минимум, установившись на уровне минус 0,265% го-
довых. Показатель 10-летних бондов упал до минус 
0,135%, повторив минимум, зафиксированный 18 марта.

Нефть дешевеет после окончания 
забастовки в Кувейте, цена Brent 
опустилась до $43,25 за баррель

Нефтяные котировки резко снижаются в среду после 
того, как работники нефтяной промышленности Кувейта 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АВІАКОМПАНІЯ КОНСТАНТА»
Річна інформація емітента цінних паперів 

 за 2015рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезна-

ходження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВІАКОМПАНІЯ КОНСТАНТА», 

20508143, Запорізька, Шевченкiвський, 69013, м. Запорiжжя, 
Блакитна, 4, (061) 721-43-23

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загаль-
нодоступній інформаційній базі даних Комісії: 19.04.2016

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено ре-
гулярну річну інформацію: www.constair.com.ua
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завершили забастовку, продолжавшуюся три дня, сооб-
щает агентство Bloomberg.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на 
лондонской бирже ICE Futures к 10:07 мск снизилась на 
$0,78 (1,77%) — до $43,25 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на май на электронных 
торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) умень-
шилась к этому времени на $0,89 (2,17%) — до $40,19 за 
баррель.

Работа предприятий нефтяной промышленности Ку-
вейта возобновляется, сообщило в среду агентство KUNA 
со ссылкой за заявление отраслевого профсоюза. В ре-
зультате забастовки добыча нефти в стране упала при-
мерно на 1,5 млн баррелей в сутки (б/с), в то время как 
избыток предложения на мировом рынке оценивается 
лишь в немногим большую цифру — 2 млн баррелей.

«Если бы забастовка продолжилась, перебои поста-
вок были бы очень значительными», — сказал старший 
аналитик CMC Markets Рик Спунер.

Кроме того, участники рынка ждут публикации данных 
Минэнерго США о запасах топлива в стране в 17:30 МСК.

По оценкам опрошенных Bloomberg экспертов, товар-
ные запасы нефти на прошлой неделе выросли на 3 млн 
баррелей. Ранее Американский институт нефти (API), 
собирающий данные на добровольной основе, сообщил 
о росте запасов на 3,1 млн баррелей.

Спрос на нефть может упасть  
из-за мер по климату, цены составят $83-87 

за баррель к 2050г
Повышение эффективности автотранспорта, распро-

странение электромобилей могут уменьшить спрос на 
нефть на 260 млрд баррелей в 2015-2050 годах, говорит-
ся в докладе Cambridge Econometrics «Варианты буду-
щего для нефтяного рынка» (Oil Market Futures).

«Меры по борьбе с изменением климата могут приве-
сти к снижению нефтяных цен», — отмечают эксперты.

В случае невыполнения договоренностей, направлен-
ных на борьбу с изменениями климата, мировой спрос 
на нефть вырастет с 94 млн баррелей в сутки (б/с) в 2015 
году до 112 млн б/с в 2030 году (+19%). К 2050 году по-
требление нефти подскочит еще на 35% — до 151 млн 
б/с, преимущественно на фоне активного экономическо-
го роста в Азии и спроса на нефтепродукты для авиа-
ции.

При таком сценарии цены на нефть будут неизменно 
расти и превысят $90 за баррель в 2030 году и $130 за 
баррель в 2050 году (без учета инфляции, за основу взят 
уровень 2014 года).

Если же мир будет развивать низкоуглеродную эконо-
мику, то потребление нефти для обеспечения нужд 
транспорта в 2030 году будет на 11 млн б/с ниже, чем без 
таких мер, в 2050 году разрыв между сценариями увели-
чится до 60 млн б/с.

Цены на нефть в этом варианте составят в среднем 
$83-87 за баррель в 2030-2050 годах.

То есть, разрабатывая и применяя энергосберегаю-
щие и экологичные технологии, мир сможет сэкономить 
до 33% от затрат на потребление нефти к 2050 году, в 
том числе в среднем $330 млрд в год в 2020-2030 го-
дах.

Исследование Cambridge Econometrics было профи-
нансировано Европейским фондом климата ((European 
Climate Foundation).

Европейский союз, который на данный момент импор-
тирует 88% потребляемой нефти, сможет сэкономить 
29 млрд евро в год к 2030 году в случае реализации Па-
рижского соглашения по климату и снижения потребле-
ния углеводородов. При прочих равных это повысит 
средний доход на душу населения в ЕС на 0,3% к 
2030 году и 0,9% к 2050 году. Кроме того, в регионе будут 
созданы около 416 тыс. дополнительных рабочих мест.

Долларовый индекс во вторник упал до 
минимума за 10 месяцев на слабых 

статданных из США
Спотовый индекс, отслеживающий колебания долла-

ра США относительно 10 основных мировых валют, упал 
во вторник до минимального уровня с июня прошлого 
года после публикации слабых статданных по американ-
ской экономике.

Падение индекса составляет порядка 0,5%.
Курс доллара к евро опустился в ходе торгов на 0,5%, 

что является самым существенным снижением за три 
недели, до $1,1373 по сравнению с $1,1313 на закрытие 
предыдущей сессии.

Как сообщило во вторник министерство торговли стра-
ны, число домов, строительство которых было начато в 
США в марте 2016 года, сократилось на 8,8% относи-
тельно предыдущего месяца и составило 1,089 млн в 
пересчете на годовые темпы, что является минималь-
ным уровнем с октября прошлого года.

До публикации статданных пара евро/доллар торгова-
лась на уровне $1,1341.

Укрепление доллара относительно иены уменьши-
лось после публикации статданных. Курс доллар/иена к 
17:30 МСК составляет 109,29 иены против 109,42 иены 
до публикации отчета Минторга США.

Доллар стабилен в паре с евро, иена 
дорожает впервые за три сессии

Курс доллара США практически не меняется в паре с 
евро, тогда как иена дорожает впервые за три сессии на 
заявлениях главы Банка Японии, сообщает агентство 
Bloomberg.

Пара евро/доллар торгуется в среду на уровне $1,1360 
по сравнению с $1,1358 на закрытие сессии во вторник.

Стоимость американской валюты к иене опустилась в 
ходе торгов до 108,79 иены против 109,21 иены накануне.

Пара евро/иена торгуется на уровне 123,60 иены про-
тив 124,03 иены накануне.

Как заявил в среду глава ЦБ Японии Харухико Курода, 
он не станет колебаться, если нужно будет увеличить 
стимулирование экономики средствами кредитно-
денежной политики. Между тем он отметил, что моне-
тарные стимулы не гарантируют ослабление нацвалюты 
или укрепление фондового рынка.

Заседание Банка Японии пройдет 27-28 апреля.
«Ожидания масштабных мер поддержки рынка со сто-

роны японского центробанка очень высоки, — отметила 
аналитик Royal Bank of Canada Сью Трин. — Главный 
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риск заключается в том, что все хорошие новости уже 
учтены в котировках, и малейшая плохая новость может 
повлечь за собой обвал рынка».

Между тем австралийский доллар упал к доллару 
США на 0,4%, новозеландская валюта — на 0,6% на 

фоне снижения нефтяных котировок и падения индек-
сов Китая.

При подготовке раздела «Новости» 
использованы материалы ИНТЕРФАКС-УКРАИНА 

1. ПРАТ АВІАКОМПАНІЯ «БУКОВИНА» 33
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67
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21. ПАТ БЕРЕЗНІВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 36
22. ПАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ 

ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ
52

23. ПРАТ БРОВАРСЬКА ДРУКАРНЯ 39
24. ПАТ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА БУДІВНИЦТВО 10
25. ПАТ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА БУДІВНИЦТВО 66
26. ПАТ ВГП 44
27. ПАТ ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ 

КОМБІНАТ
5

28. ПРАТ ВЕСНА 30
29. ПРАТ ВЗУТТЯ 34
30. ПАТ ВИЖНИЦЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ 

КОМБІНАТ
29

31. ПАТ ВИРІВСЬКЕ ХПП 56
32. ПРАТ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕХМАШ» 32
33. ПРАТ ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА 

«ІВАННА» 
20

34. ПРАТ ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА»

44

35. ПРАТ ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА»

67

36. ПРАТ ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА 
«ВЕСНА-М»

19

37. ВАТ ВІДЕОТЕХНІКА 46
38. ПРАТ ВОЛИНЬВОДГОСП 56
39. ТОВ ГІПОХЛОРИД 25
40. ПРАТ ГІРНИК 44
41. ПАТ ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР 18
42. ПРАТ ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «БРИГАНТИНА» 37
43. ПРАТ ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНІЯ «ПАНТЕОН» 37
44. ПРАТ ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА 10
45. ПАТ ДІАМАНТБАНК 47

46. ПРАТ ДНЕПРІНВЕСТСТРОЙ 27
47. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТОРГОВИЙ ЦЕНТР 

«ВЕСНА»
37

48. ПРАТ ДОБРОБУТ 15
49. ПРАТ ДРОГОБИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 24655
9

50. ПАТ ЕКОГІНТОКС 69
51. ПАТ ЕКОТЕХНОЛОГІЇ 26
52. ПАТ ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ 45
53. ПРАТ ЕКСПАНСІЯ РІТЕЙЛ 65
54. ПАТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ 

ЗАВОД «МЕТАЛІСТ»
15

55. ПАТ ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВІС 40
56. ПАТ ЕЛІТА 9
57. ПРАТ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ СОЮЗ 52
58. ПРАТ ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ 17
59. ПАТ ЖИТОМИР РАЙАГРОХІМ 5
60. ПАТ ЗАВОД «АРТЕМЗВАРЮВАННЯ» 48
61. ЗАТ ЗАВОД «АНТЕНА» 27
62. ПАТ ЗАВОД БУДМАТЕРІАЛИ 23
63. ПРАТ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ 

№ 11
13

64. ПАТ ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ 64
65. ПАТ ЗАПАДИНСЬКЕ 41
66. ПАТ ЗАПАДИНСЬКЕ 57
67. ПАТ ЗАПОРІЖШЛЯХБУД 22
68. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ 

ЗАВОД
20

69. ПАТ ЗАРІЧНЕНСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД 26
70. ПРАТ ЗАСІЛЬСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
12

71. ПРАТ ЗАСІЛЬСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

16

72. ПАТ ІДЕЯ БАНК 46
73. ПРАТ ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «РЕГІОН-

КАПІТАЛ»
54

74. ПАТ ІНГУЛ 11
75. ПАТ ІНГУЛ 16
76. ПРАТ ІНЮРПОЛІС 65
77. ПАТ КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА 20
78. ПРАТ КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ 12
79. ПРАТ КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ 17
80. ПАТ КБ ЦЕНТР 39
81. ПАТ КИЇВГАЗ 48
82. ПРАТ КИЇВМІСЬКОФОРМЛЕННЯ 67
83. ПРАТ КИЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ДИЛЕРСЬКЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «АГРОСЕРВІС»
37

84. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ 
М'ЯСОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД 
«ДАРНИЦЬКИЙ»

58

85. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОВИРОБІВ 
ІМ.ПИСЬМЕННОГО

70

86. ПРАТ КІРОВОГРАДСЬКА МЕХАНІЧНА 
МАЙСТЕРНЯ

29

87. ПАТ КІЦМАНСЬКЕ РТП 32
88. ПАТ КЛЕВАНСЬКИЙ ЛІСОЗАВОД «ПРОМІНЬ» 27
89. ПРАТ КОЛІБРІ 17
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90. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЄВРОБАНК» 60
91. ПРАТ КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 48
92. ПРАТ КОМПАНІЯ «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА» 25
93. ПАТ КП МЕДІА 43
94. ПРАТ КРАСНОАРМІЙСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО 

«УКРБУД»
44

95. ПРАТ КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 11
96. ПРАТ КРИВОРІЗЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ 44
97. ПРАТ КРОНОС 71
98. ПРАТ КУЛЕВЧАНСЬКИЙ КОМБІНАТ 

ХЛІБОПРОДУКТІВ»
59

99. ПРАТ ЛАН 35
100. ПРАТ ЛІГО 23
101. ПАТ ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО 28
102. ПРАТ МАГАЗИН №100 «ПРИВОКЗАЛЬНИЙ» 31
103. ПРАТ МАГАЗИН №100 «ПРИВОКЗАЛЬНИЙ» 35
104. ПРАТ МАМАЛИГІВСЬКИЙ ГІПСОВИЙ ЗАВОД 30
105. ПРАТ МЕДТЕХСЕРВІС 55
106. ПРАТ МЕЛІОРАТОР 55
107. ПРАТ МЕТАЛЛИСТ 19
108. ПРАТ МИКОЛАЇВОБЛАГРОТЕХ 24
109. ПРАТ МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА 69
110. ПРАТ МІРАДЕМ ГРУП 54
111. ПРАТ МІСТОБУДІВНИК-ДНІПРО 34
112. ПРАТ МОНТАЖНИК 69
113. ПРАТ МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКИЙ ЗАВОД 

МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ «РЕГІНА»
14

114. ПАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

62

115. ПАТ НАФТОГАЗОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД 
«ДНІПРО»

26

116. ТОВ НВФ «СТРОМКОМПЛЕКТ» 45
117. ПРАТ НЕПТУН СОЛАР 50
118. ПРАТ НЕПТУН СОЛАР 63
119. ПАТ НИЖНЬОСІРОГОЗЬКИЙ 

МІЖРАЙАГРОПОСТАЧ
48

120. ПРАСТ НОВИЙ ДНІПРО 43
121. ПАТ НОВОВОЛИНСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ 

КОМБІНАТ
41

122. ПАТ ОБУХІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 13238

62

123. ПАТ ОБУХІВСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС 63
124. ПАТ ОДЕСЬКА ТЕЦ 38
125. ПАТ ОКСІ БАНК 65
126. ПАТ ОЛЬГІВСЬКЕ 5
127. ПРАТ ОЛЬШАНСЬКЕ АТП-14865 10
128. ПРАТ ОПТІКОМЕДСЕРВІС 37
129. ПРАТ ОЧАКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
15

130. ПАТ ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 61
131. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 

«МИКОЛАЇВГАЗ» 
61

132. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 
«МОНАСТИРИСЬКГАЗ»

11

133. ПАТ ПОЛЮС 17
134. ПАТ ПРЕСТИЖ-ІНТЕР 28
135. ПАТ ПРОЕКТНИЙ ТА НАУКОВО - ДОСЛІДНИЙ 

ІНСТИТУТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ, 
ТЕПЛОПОСТАЧАННЮ ТА КОМПЛЕКСНОМУ 
БЛАГОУСТРОЮ МІСТ І СЕЛИЩ УКРАЇНИ 
«УКРНДІІНЖПРОЕКТ»

55

136. ПАТ РЕАЛ БАНК 8
137. РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ 

«СВЯЗЬ»
21

138. ПРАТ РИБОВОДНО-МЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ 
«ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА»

61

139. ПАТ РИЖІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР 57
140. ПАТ РІВНЕДЕРЕВ 27
141. ПРАТ РОДОС 71
142. ПАТ РОМЕНСЬКА ГАРДИННО-ТЮЛЕВА 

ФАБРИКА
53

143. ПРАТ РОСИЧІ 54
144. ПРАТ САРНЕНСЬКА АТП - 15640 34
145. ПАТ СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК 53
146. ПРАТ СЕРЕДНЬОДНІПРОВСЬКЕ РЕМОНТНО-

БУДІВЕЛЬНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ 
УПРАВЛІННЯ

20

147. ПРАТ СКБ-ІНВЕСТ 28
148. ПАТ СКФ УКРАЇНА 49
149. ПРАТ СОРТНАСІННЄОВОЧ 22
150. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ МОНТАЖНО-

ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«СИМВОЛ»

13

151. ПРАТ СТАРИЙ ХРЕЩАТИК 54
152. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АКВАПОЛІС» 64
153. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАЛИНА» 58
154. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЇВСЬКА РУСЬ» 51
155. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

«УКРГАЗПРОМПОЛІС»
42

156. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПОІНТ» 41
157. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА» 24
158. ПРАТ СТРИЙСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА 

«СТРІТЕКС»
58

159. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬКНИГА 35
160. ТОВ ТІТАН ТРЕЙД 21
161. ТОВАРНА БІРЖА «УКРАЇНСЬКІ 

КОНТРАКТИ»
42

162. ПРАТ ТОРГОВИЙ БУДИНОК БОРОДИНСЬКИЙ 22
163. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «ОЛЕНА» 71
164. ПАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ» 32
165. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «ЮГ» 55
166. ПАТ ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД-6 24
167. ПАТ ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД-6 25
168. ПРАТ ТУРБОТА 68
169. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО 

ПРОЕКТУВАННЮ ПІДПРИЄМСТВ 
ОБОРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА 
МАШИНОБУДУВАННЯ «УКРПРОМПРОЕКТ»

57

170. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 
ІНСТИТУТ ТЕХНОЛОГІЇ СУДНОВОГО 
МАШИНОБУДУВАННЯ

16

171. ПАТ УКРБУДЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЯ 19
172. ПРАТ УКРТРАНСНАФТАБЕЗПЕКА 9
173. ПАТ ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ДЕЛЬТА 

КОЛЕКТ»
30

174. ПАТ ХАРКІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 16355

13

175. ПАТ ХЕРСОНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА 69
176. ПАТ ХЕРСОНСЬКИЙ «ТОРГРІЧТРАНС» 7
177. ПРАТ ХМЕЛЬНИЦЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА 59
178. ПАТ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД 31
179. ПАТ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ТАРНИЙ ЗАВОД 34
180. ПРАТ ЧУДНІВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 69
181. ПРАТ ШВЕЙНО-ТОРГІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ГАРМОНІЯ»
20

182. ПРАТ ЮРБУДПРОЕКТ 54
183. ПРАТ ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ПРАВОЗАХИСТ 

ІНВЕСТ»
35

184. ПРАТ ЮРФІНІНВЕСТ 54
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Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

Передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 129,77 грн 
На рік — 1557,24 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
350,00 грн
Ціна на рік: 
4200,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4983816
 (044) 4983815

   
  Я передплачую бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
  ПІБ
  Індекс                      Адреса

  Телефон                          e-mail
        
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2016 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього
     
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2016 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього

21676262

322669

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 

Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку 
Пе ред плат ний ін декс: 96370

Офі цій не ви дан ня 
Національної ко мі сії 
з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

Ре єс тра цій не сві доц тво:
КВ №192059005 ПР 
від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
юс ти ції Ук ра ї ни

Зас нов ник:
Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку 
(рішення Комісії від  
20.08.2015 року № 1316)

Ви да вець:
Державна установа 
«Агентство з розвитку інфраструктури  
фондового ринку України»

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 5864397,
e ma il: l.kolomiets@smida.gov.ua

При йом ого ло шень —
e ma il: 
newspaper@smida.gov.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394, (044) 4983816,
(044) 4983815

Ад ре са для лис ту ван ня: 
01133, м. Ки їв, а/с 185.

Ад ре са ре дак ції: 
03680, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206
www.vidomosti.com.ua
www.smida.gov.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 16087
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ПФ “ХІМДЖЕСТ”
Ад ре са: м. Ки їв,
вул. Горького, буд. 112, к. 40

У ра зі пе ред ру ку по си лан ня 
на “Ві до мос ті Національної
ко мі сії з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку” обов’яз ко ве.
Від по ві даль ність за дос то вір ність 
ін фор ма ції та рек ла ми не суть 
від по ві даль ні осо би емі тен тів 
(про фу час ни ків), ав то ри та 
рек ла мо дав ці.

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
20.04.2016 р. 


