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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

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІнформацІйнІ повІдомлення 
та новини нКцпфр

нКцпфр відновила,  
зупинила, скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та кор-
поративних фінансів, на підставі рішення Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.11.2015р 
№1843 та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (із зміна-
ми), відповідно до документів, наданих ліквідатором 
прат «дніпровський металургійний завод «Комінмет» 
(49023, м. Дніпропетровськ, вул. Комінтерну, 7, код за 
ЄДРПОУ: 34364937), зупинено обіг акцій ПрАТ «Дніпров-
ський металургійний завод «Комінмет» — розпоряджен-
ня № 44-Кф-З від 25 лютого 2016 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
10.11.2015 №1843 та на підставі п. 9 розділу І Порядку 
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 

№ 822/23354 (зі змінами та доповненнями), та відповід-
но до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських фор-
мувань №1000641920 від 12.02.2016р., що отримано від 
Центрального територіального департаменту Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку лис-
том від 12.02.2016р. №05/02/429 (вх.№282-ту від 
15.02.2016р.) про припинення Відкритого акціонерного 
товариства «Плодоовочторг», код за ЄДРПОУ: 00434684, 
11700, Житомирська область, м. Новоград-Волинський, 
вул. Пархоменка, 115, за спрощеною процедурою шля-
хом її ліквідації, скасовано реєстрацію випуску акцій 
ват «плодоовочторг» та Свідоцтво про реєстрацію ви-
пуску акцій ВАТ «Плодоовочторг» від 14.02.2003 року 
№03/06/1/03, видане Житомирським територіальним 
управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку, анульовано – розпорядження №48-Кф-С-а 
від 26 лютого 2016 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
10.11.2015 №1843 та на підставі п. 9 розділу І Порядку 
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№ 822/23354 (зі змінами та доповненнями), та відповід-
но до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських фор-
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мувань №1000641755 від 12.02.2016р., що отримано від 
Центрального територіального департаменту Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку лис-
том від 12.02.2016р. №05/02/429 (вх.№282-ту від 
15.02.2016р.) про припинення Житомирського Відкрито-
го акціонерного товариства «Крок», код за ЄДРПОУ: 
04594746, 10006, Житомирська область, м. Житомир, 
вул. Героїв Пожежних, 122, у зв’язку з ліквідацією, скасо-
вано реєстрацію випуску акцій Житомирського відкри-
того акціонерного товариства «Крок». Свідоцтво про 
реєстрацію випуску акцій Житомирського Відкритого ак-
ціонерного товариства «Крок» від 20.07.1998 року 
№121/06/1/98 (дата видачі дубліката: 01.09.2015 року), 
видане Житомирським територіальним управлінням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
анульовано – розпорядження №47-Кф-С-а від 26 лю-
того 2016 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
10.11.2015 №1843 та на підставі п. 9 розділу І Порядку 
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№  822/23354 (зі змінами та доповненнями), та відповід-
но до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських фор-
мувань №1000641553 від 12.02.2016р., що отримано від 
Центрального територіального департаменту Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку лис-
том від 12.02.2016р. №05/02/429 (вх.№282-ту від 
15.02.2016р.) про припинення Сільськогосподарського 
Відкритого акціонерного товариства «Подільське», код 
за ЄДРПОУ: 00414227, 23010, Вінницька область, Бар-
ський район, с. Комарівці), у зв’язку з визнанням його 
банкрутом, скасовано реєстрацію випуску акцій Сіль-
ськогосподарського відкритого акціонерного това-
риства «подільське». Свідоцтво про реєстрацію випус-
ку акцій Сільськогосподарського Відкритого акціонерного 
товариства «Подільське» від 28.09.1998 року 
№105/02/1/98, видане Вінницьким територіальним управ-
лінням Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку, анульовано – розпорядження № 46-Кф-С-а від 
26 лютого 2016 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на під-
ставі пункту 4 глави 1 розділу ІV Положення про порядок 
здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжна-
родних фінансових організацій та їх обігу, затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 27 грудня 2013 року №2998, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28 січня 2014 року 
за №171/24948, та відповідно до документів, отриманих 

від ТОВ «Скіф-2004», 01001, м. Київ, вул. Шота Руставе-
лі, 16, код за ЄДРПОУ: 32982714, на скасування реєстра-
ції випуску облігацій у зв`язку з погашенням облігацій, 
скасовано реєстрацію випуску облігацій серії «А» 
тов «Скіф-2004». Свідоцтво про реєстрацію випуску 
облігацій серії «А» ТОВ «Скіф-2004» від 09.12.2015 року 
№148/2/2015-з, видане Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку, анульовано – розпоря-
дження № 26-Кф-С-о від 26 лютого 2016 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку на під-
ставі пункту 4 глави 1 розділу ІV Положення про порядок 
здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжна-
родних фінансових організацій та їх обігу, затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 27 грудня 2013 року №2998, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28 січня 2014 року 
за №171/24948, та відповідно до документів, отриманих 
від ТОВ «Зубр Лтд», 01001, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 
16, код за ЄДРПОУ: 32917341, на скасування реєстрації 
випуску облігацій у зв`язку з погашенням облігацій, скасо-
вано реєстрацію випуску облігацій серії «А» тов «Зубр 
лтд». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій се-
рії «А» ТОВ «Зубр Лтд» від 09.12.2015 року №149/2/2015-з, 
видане Національною комісією з цінних паперів та фондо-
вого ринку, анульовано – розпорядження № 25-Кф-С-о 
від 26 лютого 2016 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
10.11.2015 №1843 та на підставі п. 9 розділу І Порядку 
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 23.04.2013 року №737, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№822/23354 (зі змінами та доповненнями), та відповідно 
до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб 
та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 
№1000604466 від 02.02.2016р., що наданий листом Цен-
трального територіального департаменту Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
04.02.2016р. №05/02/354 (вх.№227-ту від 05.02.2016р.) 
про припинення ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «БАРИШІВСЬКИЙ МОЛОКОПРОДУКТ» (код за 
ЄДРПОУ: 00445802, місцезнаходження: 07500, Київська 
область, Баришівський район, смт. Баришівка, вул. По-
льова, буд. 1, у зв’язку з визнанням його банкрутом, ска-
совано реєстрацію випуску акцій ват «БариШІвСЬКий 
молоКопродУКт» (код за ЄДРПОУ: 00445802). Свідо-
цтво про реєстрацію випуску акцій ВАТ «БАРИШІВСЬКИЙ 
МОЛОКОПРОДУКТ» (код за ЄДРПОУ: 00445802) від 
10.03.2000 року №142/10/1/00, видане Територіальним 
управлінням Державної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку у м. Києві та Київській області, анульова-
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но – розпорядження №51-Кф-С-а від 26 лютого 
2016 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
10.11.2015 №1843 та на підставі п. 9 розділу І Порядку 
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 23.04.2013 року №737, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№822/23354 (зі змінами та доповненнями), та відповідно 
до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб 
та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 
№1000604664 від 02.02.2016р., що наданий листом Цен-
трального територіального департаменту Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
04.02.2016р. №05/02/354 (вх.№227-ту від 05.02.2016р.) 
про припинення ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «УНІВЕРСАМ №18 «ВИНОГРАДАР» (код за 
ЄДРПОУ: 02775981, 04208, м. Київ, Проспект Правди, 
66, у зв’язку з визнанням його банкрутом, скасовано реє-
страцію випуску акцій ват «УнІверСам №18 «вино-
Градар» (код за ЄДРПОУ: 02775981). Свідоцтво про 
реєстрацію випуску акцій ВАТ «УНІВЕРСАМ №18 «ВИ-
НОГРАДАР» (код за ЄДРПОУ: 02775981) від 
24.11.2000 року №659/10/1/00, видане Територіальним 
управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку у м. Києві та Київській області, анульовано – 
розпорядження №52-Кф-С-а від 26 лютого 2016 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
10.11.2015 №1843 та на підставі п. 9 розділу І Порядку 
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 23.04.2013 року №737, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№822/23354 (зі змінами та доповненнями), та відповідно 
до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб 
та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 
№1000604953 від 02.02.2016р., що наданий листом Цен-
трального територіального департаменту Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.02.2016р. 
№05/02/354 (вх.№227-ту від 05.02.2016р.) про припинен-
ня ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКА-
СИ - ЛАДА» (код за ЄДРПОУ: 14180201, 18016, Черкась-
ка область, м. Черкаси, вул. Чигиринська, буд. 66, у 
зв’язку з визнанням його банкрутом, скасовано реєстра-
цію випуску акцій Зат «ЧерКаСи - лада» (код за 
ЄДРПОУ: 14180201). Свідоцтво про реєстрацію випуску 
акцій ЗАТ «ЧЕРКАСИ - ЛАДА» (код за ЄДРПОУ: 14180201) 
від 29.12.1998 року №275/23/1/98, видане Черкаським те-
риторіальним управлінням Державної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку, анульовано — розпоряджен-
ня №53-Кф-С-а від 26 лютого 2016 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
10.11.2015 №1843 та на підставі п. 9 розділу І Порядку 
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 23.04.2013 року №737, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№822/23354 (зі змінами та доповненнями), та відповідно 
до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб 
та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 
№1000605363 від 02.02.2016р., що наданий листом Цен-
трального територіального департаменту Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
04.02.2016р. №05/02/354 (вх.№227-ту від 05.02.2016р.) 
про припинення ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «МАСЛОЗАВОД «ПРИЛУКИ» (код за ЄДРПОУ: 
30713561, 17500, Чернігівська область, м. Прилуки, 
вул. Дружби Народів, буд. 36, у зв’язку з визнанням його 
банкрутом, скасовано реєстрацію випуску акцій 
Зат «маСлоЗавод «прилУКи» (код за ЄДРПОУ: 
30713561). Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ЗАТ 
«МАСЛОЗАВОД «ПРИЛУКИ» (код за ЄДРПОУ: 30713561) 
від 17.11.2005 року №17/24/1/05, видане 08.09.2010 року 
Чернігівським територіальним управлінням Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку, анульова-
но – розпорядження №54-Кф-С-а від 26 лютого 
2016 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
10.11.2015 №1843 та на підставі п. 2 розділу І Порядку 
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№ 822/23354 (із змінами), відповідно до документів, на-
даних ПрАТ «Захист Бренду» (03148, м. Київ, вул. Гната 
Юри, 9, кв. 414, код за ЄДРПОУ: 34187877) для скасу-
вання реєстрації випуску акцій у зв’язку з перетворенням 
ПрАТ «Захист Бренду» в ТОВ «Захист Бренду», скасова-
но реєстрацію випуску акцій прат «Захист Бренду». 
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Захист 
Бренду» від 18 червня 2010 року №171/10/1/10, видане 
28 лютого 2011 року Територіальним управлінням Дер-
жавної комісії з цінних паперів та фондового ринку в 
м. Києві та Київській області, анульовано - розпоря-
дження №50-Кф-С-а від 26 лютого 2016 року.

26.02.2016 р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
при використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу нКцпфр обов’язкове.
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повІдомлення
про прийняте загальними зборами акціонерів рішення 

про анулювання викуплених акціонерним товариством акцій без 
зміни розміру статутного капіталу та випуск акцій нової 

номінальної вартості
Найменування та місцезнаходження товариства, номер телефону, 

код за ЄДРПОУ Приватне акціонерне товариство «Космед», код 
ЄДРПОУ 31841350 м. Київ, вул. Хорива, 55-А, 04071, тел. 044 537-35-
24 На момент прийняття рішення про анулювання викуплених товари-
ством акцій без зміни розміру статутного капіталу розмір статутного капі-
талу товариства 6 000 000 (шість мільйонів) грн, кількість акцій 24 000 000 
(двадцять чотири мільйони)номінальна вартість акцій -0, 25 грн

- кількість та номінальна вартість викуплених товариством акцій, які 
згідно з рішенням загальних зборів підлягають анулюванню — 
12 000 000 (дванадцять мільйонів)- 0,25 грн; 

- дата і номер протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення 

про анулювання викуплених акціонерним товариством акцій без зміни 
розміру статутного капіталу та випуск акцій нової номінальної вартос-
ті — Протокол №28 від 19.02.2016 року; 

нова кількість і номінальна вартість акцій — 12 000 000 (дванадцять 
мільйонів)- 0,50 грн; 

посилання на нормативно-правовий акт, що регулює порядок здій-
снення операцій у депозитарній системі щодо зміни номінальної вар-
тості акцій — Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему 
в Україні» від 06.07.12 р., Рішення Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку «Про затвердження Порядку анулювання викупле-
них акціонерним товариством акцій без зміни розміру статутного капі-
талу» від 06.08.13 № 1415 та Регламенту провадження депозитарної 
діяльності Центрального депозитарію цінних паперів, який затвердже-
но рішенням Правління Публічного акціонерного товариства «Націо-
нальний депозитарій України» від 16.11.15 № 1/23. 

Голова правління  Г.о.Соболєва 

приватне аКцІонерне товариСтво «КоСмед»

пУБлiЧне аКцiонерне товариСтво 
«ЗапорiЗЬКий КаБелЬний Завод»

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 

«Запорiзький кабельний завод»
2. Код за ЄДРПОУ 05755625
3. Місцезнаходження 69093, м. Запорiжжя, вул. Глад-

кова, 2
4. Міжміський код, телефон та факс (061)701-79-46 (061)701-79-79
5. Електронна поштова адреса office@zkz.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.zkz.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників 
акцій, яким належить 10 і більше 
відсотків голосуючих акцій

ii. текст повідомлення
Публiчне акцiонерне товариство «Запорiзький кабельний завод» 

(надалi — Товариство) повiдомляє, що 24.02.2016р. вiд ПАТ «Нацiональний 
депозитарiй України» був отриманий Перелiк акцiонерiв, якi мають право 
на участь у загальних зборах акцiонерного товариства, сформований ста-
ном на 22.02.2016р., згiдно з яким вiдбулись наступнi змiни власникiв 
акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства:

1. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Компанiя з управлiння 
активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРПОУ 33499232, 
мiсцезнаходження — м. Київ, вул. Госпiтальна, 12-Д), що дiє вiд свого iменi, 
але в iнтересах та за рахунок активiв Пайового закритого не 
диверсифiкованого венчурного iнвестицiйного фонду «Четвертий» Товари-
ства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Компанiя з управлiння активами 
«Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРIСI 233177) збiльшило пакет акцiй 
Товариства з 0 шт. (0%) в загальнiй кiлькостi акцiй та 0 шт. (0%) в загальнiй 
кiлькостi голосуючих акцiй до 4047994 шт. (38,6424%) в загальнiй кiлькостi 
акцiй та 4047994 шт. (45,9732%) в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй.

2. Публiчне акцiонерне товариство «Запорiжтрансформатор» (код за 
ЄДРПОУ 00213428, мiсцезнаходження — м. Запорiжжя, Днiпропетровське 
шосе, 3) збiльшило пакет акцiй Товариства з 2614136 шт. (24,9547%) в 
загальнiй кiлькостi акцiй та 2614136 шт. (29,6888%) в загальнiй кiлькостi 
голосуючих акцiй до 3814189 шт. (36,4104%) в загальнiй кiлькостi акцiй та 
3814189 шт. (43,3178%) в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй.

3. Компанiя «Tregory Holdings Limited» (код HE 216306, 
мiсцезнаходження — Кiпр, Лiмассол, Нафплiу, 15, 2-й поверх, 3025) змен-
шила пакет акцiй Товариства з 5247995 шт. (50,0976%) в загальнiй 
кiлькостi акцiй та 5247995 шт. (59,6016%) в загальнiй кiлькостi голосуючих 
акцiй до 1 шт. (0,000009%) в загальнiй кiлькостi акцiй та 1 шт. (0,00001%) в 
загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади мотренко олександр 

володимирович 
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 25.02.2016
(дата)

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«вепр»

Код за ЄдрпоУ 03118216(39631, полтавська обл., м. Кременчук, 
вул. Київська, 64), повідомляє про проведення чергових Загальних 

зборів акціонерів
дата, час та місце проведення: 31 березня 2016 року о 12-00 за 

адресою: 39631, полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 64, 
пат «вепр», зала їдальні.Реєстрація акціонерів та їх представників про-
водиться в день проведення зборів з: 11-00 до 11-45 год. на підставі до-
кументу, що посвідчує особу. Представникам акціонерів мати довіреність 
на передачу їм права участі у зборах, оформлену згідно з чинним законо-
давством України.Дата складання переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах: на 24 годину 25 березня 2016 року. 

порядок денний: 
Затвердження умов договору з депозитарною установою ТОВ «Кре-

мінь Брок» щодо передачі їй повноважень лічильної комісії та затверджен-
ня регламенту Загальних зборів. 2.Обрання голови та секретаря Загаль-
них зборів акціонерів.3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Директора ПАТ «ВЕПР» про результати фінансово-господарської діяль-
ності Товариства за 2015 рік. 4.Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Ревізійної комісії ПАТ «ВЕПР» про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2015 рік та затвердження висно-
вків Ревізійної комісії. 5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Наглядової ради ПАТ «ВЕПР» за 2015 рік. 6.Затвердження річного звіту 
Товариства за 2015 рік. 7.Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 
2015 рік та затвердження розміру дивідендів за 2015 рік.8.Визначення 
основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік. 9.Внесення змін до 
Статуту ПАТ «ВЕПР» та затвердження нової редакції Статуту 
ПАТ «ВЕПР».

основні показники фінансово — господарської діяльності 
пат «вепр» за 2015 рік (тис. грн.)

найменування показника період
Звітний попередній

Усього активів
Основні засоби 527 531
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 674 633
Сумарна дебіторська заборгованість 540 412
Грошові кошти та їх еквіваленти 12 7
Нерозподілений прибуток 38 55
Власний капітал
Статутний капітал 422 422
Довгострокові зобов’язання 130 195
Поточні зобов’язання 703 894
Чистий прибуток (збиток) 6,2 22
Середньорічна кількість акцій (штук)
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (штук)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 16 13

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами щодо порядку денного 
загальних зборів у робочі дні з 8-00 до 16-00 год. за адресою 39631, Пол-
тавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 64, ПАТ «ВЕПР», кабінет бух-
галтерії. Відповідальна особа — Директор Пилипенко В.І.

телефон для довідок: (05366) 5-19-24.
З повагою, наглядова рада пат «вепр»
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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 «АПК-IНВЕСТ»

2. Код за ЄДРПОУ 34626750
3. Місцезнаходження 85325, Донецька обл., 

Красноармiйський р-н, с. Рiвне, 
Шопена, 1А

4. Міжміський код, телефон та факс (056) 736-21-65 (056) 736-21-65 
5. Електронна поштова адреса ponomarenko@apk-invest.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.apk-invest.com.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

ii. текст повідомлення
Приватне акцiонерне товариство «АПК-IНВЕСТ» повiдомляє, що на 

пiдставi наказу Генерального директора ПрАТ «АПК-IНВЕСТ» № 12 К вiд 
24.02.2016 посадову особу Товариства — Головного бухгалтера Снєжко 

Олену Вiталiївну звiльнено за угодою сторiн з 26.02.2016р., за пунктом 1 
статтi 36 Кодексу законiв про працю України.

Головний бухгалтер Снєжко Олена Вiталiївна (згоду на розкриття пас-
портних даних не надано) не володiє акцiями, емiтованими Товариством, 
не володiє часткою у статутному капiталi Товариства.

Снєжко О.В. не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини.

Снєжко О.В. обiймає посаду Головного бухгалтера Товариства, почи-
наючи з 01.02.2008 р. та по 26.02.2016 р. включно, тобто протягом 
8 рокiв.

Змiна персонального складу посадових осiб Товариства має мiсце 
внаслiдок прийняття вiдповiдного наказу Генеральним директором 
ПрАТ  «АПК-IНВЕСТ», у зв‘язку з поданою заявою Снєжко О.В.

На момент видання наказу про звільнення посадової особи — Голов-
ного бухгалтера Снежко О.В. та розкриття особливої інформації, рішення 
про призначення іншої посадової особи, замість звільненої, не прийнято.

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 распопов роман Сергiйович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 25.02.2016
(дата)

приватне аКцiонерне товариСтво «апК-iнвеСт»

повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю) емітента
1. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента товариСтво З оБмеЖе-
ноЮ вiдповiдалЬнiСтЮ «БУрат-аГро» 

2. Код за ЄДРПОУ 30152327
3. Місцезнаходження: 38410, с.піщане, р-н.решетилiвський, обл.пол-

тавська 
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 238-94-91, (044) 238-94-91
5. Електронна поштова адреса o.nikolenko@imcagro.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття 
Інформації www.imcagro.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення 
Зміна складу посадових осіб емітента

відомості про зміну складу посадових осіб емітента
2. текст повідомлення 

23.02.2016 року загальними зборами учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕ-
ЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУРАТ-АГРО» (Протокол загальних зборів 
учасників №7 від 23 лютого 2016 року) прийнято рішення про зміну складу 
посадових осіб емітента, а саме:

- припинено повноваження Директора петрова михайла васильо-
вича з 23.02.2016р. (паспорт АК №967400, виданий 05.07.2000р., Жовтне-
вим РВДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл.) Припинення повно-
важень посадової особи виконано на підставі протоколу №7 загальних 
зборів учасників від 23 лютого 2016 року. Часткою в статутному капіталі 
емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 
23.02.2015р.

- обрано Директором петрова михайла васильовича з 24.02.2016р. 
(паспорт АК №967400, виданий 05.07.2000р., Жовтневим РВДМУ УМВС 
України в Дніпропетровській обл.). Обрання посадової особи виконано на 
підставі протоколу №7 загальних зборів учасників від 23 лютого 2016 року. 
Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 1 рік. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор 
ТОВ «БУРАТ-АГРО», заступник директора з розвитку та інвестиційної ді-
яльності ТОВ «ЧЕРНІГІВСЬКА ІНДУСТРІАЛЬНА МОЛОЧНА КОМПАНІЯ», 
спеціаліст представництва «ПРОФ АЛЬТІУС МЕНЕДЖМЕНТ ІНК.», провід-
ний спеціаліст в департаменті злиття та поглинання Приватне АТ «ГОЛДЕН 
ГЕЙТ БІЗНЕС». 

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

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

директор  м.в. петров
24.02.2016 р.

повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ «ЧЕРНIВЦIОБЛЕНЕРГО»
2. Код за ЄДРПОУ: 00130760
3. Місцезнаходження: 58000, м. Чернiвцi, Прутська, 23-а
4. Міжміський код, телефон та факс: (0372)524-245; (0372)584-920 

(0372)584-996
5. Електронна поштова адреса: kanc@obl.cv.energy.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.oblenergo.cv.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

ii. текст повідомлення
Згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ «ЕК «ЧЕРНIВЦIОБЛЕНЕРГО» (Про-

токол вiд 25.02.2016 року) з 25.02.2016 року припинено повноваження члена 
Правлiння Товариства Лехiцького Iгоря Зiновiйовича, у зв'язку iз звiльненням 
за згодою сторiн з посади директора з питань безпеки. Керуючись ст. 37 
Конституцiї України та ст. 14 Закону України «Про захист персональних да-
них» (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про роз-
криття iнформацiї щодо даних паспорта. Посадова особа не має непогаше-
них судимостей за корисливi та посадовi злочини. Термiн перебування на 

посадi з 19.07.2013 року, 18.03.2015 року було переобрано до складу 
Правлiння. Частка статутного капiталу емiтента, якою володiє — 0%.

Згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ «ЕК «ЧЕРНIВЦIОБЛЕНЕРГО» 
(Протокол вiд 25.02.2016 року) з 25.02.2016 року обрано членом Правлiння 
Товариства — директора з питань безпеки Козака Ярослава Олексiйовича. 
Керуючись ст. 37 Конституцiї України та ст. 14 Закону України «Про захист 
персональних даних» (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не 
дала згоди про розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Посадова осо-
ба не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. 
Частка статутного капiталу емiтента, якою володiє — 0%. Вiдповiдно до 
Статуту ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» та Положення про Правлiння Това-
риства, члени Правлiння обираються Наглядовою радою Товариства стро-
ком на 3 роки. Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймав наступнi посади: за-
ступник начльника УМВС України в Ченiвецькiй областi — начальник мiлiцiї 
громадської безпеки (з 03.2010р. по 05.2015 р.), директр з питань безпеки 
ПАТ «ЕК «ЧЕРНIВЦIОБЛЕНЕРГО» (з 16.02.2016 р. по даний час).

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

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

Голова правлiння  лозовський олександр анатолiйович, 
26.02.2016 р. 

пУБлiЧне аКцiонерне товариСтво
«енерГопоСтаЧалЬна Компанiя «ЧернiвцiоБленерГо»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №40, 29 лютого 2016 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «ново-
арханГелЬСЬКий СирЗавод» (ЄдрпоУ 00446017)

Місцезнаходження: 26100, смт. Новоархангельськ, Кіровоградська обл., 
Новоархангельський р-н. вул. Леніна, буд.1.

Правління ПАТ «Новоархангельський сирзавод» повідомляє, що річні 
загальні збори акціонерів відбудуться «01» квітня 2016 року об 11.00 годи-
ні за адресою: 26100, смт. новоархангельськ , Кіровоградська обл. но-
воархангельський р-н смт. новоархангельськ, вул. леніна, 1 (актовий 
зал); реєстрація акціонерів Товариства та їх представників буде проводи-
тись в день проведення зборів з 10.30 год. до 10.55 год. за місцем прове-
дення загальних зборів. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати 
документ, що посвідчує особу (паспорт), який зареєстрований в системі ре-
єстру акціонерів ПАТ «Новоархангельський сирзавод», і є дійсним на дату 
проведення зборів, а їх представникам — доручення, оформлені згідно з 
вимогами чинного законодавства України з посиланням на вище вказаний 
документ акціонера. Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних 
зборах акціонерів буде складений станом на 24 годину 28.03.2016 р.

порядоК денний річних загальних зборів акціонерів 
пат «новоархангельський сирзавод»

1. Обрання Голови зборів, секретаря та членів лічильної комісії зборів. За-
твердження регламенту зборів;2. Розгляд звіту Правління Товариства про 
результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та при-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, затвердження осно-
вних напрямків та планів діяльності Товариства на 2016 рік; 3. Розгляд Звіту 
Наглядової ради Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Наглядової ради;4. Розгляд висновків Ревізійної комісії про фінансово-
господарську діяльність Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за на-
слідками розгляду висновків Ревізійної комісії Товариства;5. Затвердження 
річного звіту Товариства, балансу Товариства станом на 31.12.2015 року; 
6. Затвердження результатів діяльності та розподіл прибутку (збитків) Товари-
ства; 7. Затвердження розміру дивідендів та порядку їх виплати;8. Про при-
пинення повноважень членів Наглядової ради;9. Про обрання членів Нагля-
дової ради Товариства;10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, 
що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, вста-
новлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на під-
писання договорів з членами Наглядової ради Товариства;11. Про припинен-
ня повноважень членів Ревізійної комісії;12. Про обрання членів Ревізійної 
комісії Товариства;13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що 
укладатимуться з обраними членами Ревізійної комісії Товариства, встанов-
лення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підпи-
сання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства;14. Внесення змін до 
Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції у зв'язку з приве-
денням у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»; 
15. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства;16. Схвалення 
значних правочинів, які були вчинені Товариством у 2015 році;17. Про попере-
днє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протя-
гом одного року з дати прийняття рішення, якщо ринкова вартість майна або 
послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості 
активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та вста-
новлення граничної сукупної вартості таких правочинів.

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами, щодо пи-
тань порядку денного загальних зборів акціонерів, під час підготовки до 
загальних зборів: за адресою: 26100, смт. Новоархангельськ, Кіровоград-
ська обл.,Новоархангельський р-н.вул.Леніна,буд.1 (бухгалтерія). Відпові-
дальна особа Грицик Людмила Григорівна, Контактні: тел. (05255) 2-18-31; 
факс 2-27-35

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

найменування показника період
звітний 
(2015 р.)

попередній 
(2014 р.)

Усього активів 7774 9659
Основні засоби 2191 2409
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 236 713
Сумарна дебіторська заборгованість 4989 5562
Грошові кошти та їх еквіваленти 35 577
Нерозподілений прибуток 3531 4072
Власний капітал 4547 5088
Статутний капітал 900 900
Довгострокові зобов`язання - -
Поточні зобов’язання 3227 4571
Чистий прибуток (збиток) (467) 1437
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6000000 6000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 67
правління пат «новоархангельський сирзавод»

приватне аКцІонерне товариСтво «троСтя-
нецЬКий молоЧний Завод» (ЄдрпоУ  00418024)
Місцезнаходження: 24311, Вінницька область, Тростянецький район, 

село Северинівка, вул. Леніна, будинок 21.(приміщення адміністрації).
Правління АТ «Тростянецький молочний завод» повідомляє, що річні 

загальні збори акціонерів відбудуться «01» квітня 2016 року об 17.00 го-
дині за адресою: 24311, вінницька область, тростянецький р-н, с.Се-
веринівка, вул. леніна, 21 (приміщення адміністрації). Реєстрація акці-
онерів Товариства та їх представників буде проводитись в день 
проведення зборів з 16.15 год. до 16.45 год. за місцем проведення загаль-
них зборів. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що 
посвідчує особу (паспорт), який зареєстрований в системі реєстру акціо-
нерів АТ «Тростянецький молочний завод», і є дійсним на дату проведен-
ня зборів, а їх представникам — доручення, оформлені згідно з вимогами 
чинного законодавства України з посиланням на вище вказаний документ 
акціонера. Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних зборах 
акціонерів буде складений станом на 24 годину 28.03.2016 р.

порядоК денний річних загальних зборів акціонерів 
ат «тростянецький молочний завод»

1. Обрання Голови зборів, секретаря  та членів лічильної комісії зборів. 
Затвердження регламенту зборів;2. Розгляд звіту Правління Товариства 
про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік 
та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, затвер-
дження основних напрямків та планів діяльності Товариства на 2016 рік; 
3. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства та прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Наглядової ради;4.Розгляд висновків Ревізійної 
комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік та 
прийняття рішення за наслідками розгляду висновків Ревізійної комісії 
Товариства;5.Затвердження річного звіту Товариства, балансу Товариства 
станом на 31.12.2015 року;6. Затвердження результатів діяльності та роз-
поділ прибутку (збитків) Товариства; 7.Затвердження розміру дивідендів та 
порядку їх виплати;8. Про припинення повноважень членів Наглядової 
ради;9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства;10. Затверджен-
ня умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними чле-
нами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, 
обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами 
Наглядової ради Товариства;11.Про припинення повноважень членів Реві-
зійної комісії;12. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства;13.За-
твердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з об-
раними членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 
з членами Ревізійної комісії Товариства; 14. Внесення змін до Статуту То-
вариства та затвердження його в новій редакції у зв'язку з приведенням у 
відповідність до вимог Закону України  «Про акціонерні товариства»; 
15. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства;16. Схвален-
ня значних правочинів, які були вчинені Товариством  у 2015 році;17. Про 
попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товари-
ством протягом одного року з дати прийняття рішення, якщо ринкова вар-
тість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 від-
сотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності 
Товариства, та встановлення граничної сукупної вартості таких правочинів.

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами, щодо пи-
тань порядку денного  загальних  зборів акціонерів, під час підготовки до 
загальних зборів: за адресою: 24311, Вінницька область, Тростянецький 
район, село Северинівка, вул. Леніна, будинок 21 бухгалтерія. Відпові-
дальна особа Гуменюк Н.І. Контактні: тел (04343) 2-28-69; факс 2-28-69.

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

найменування показника період
Звітний 
(2015 р.)

попередній 
(2014 р.)

Усього активів 3894 5828
Основні засоби 1378 1636
Довгострокові фінансові інвестиції 382 382
Запаси 73 80
Сумарна дебіторська заборгованість 1365 1748
Грошові кошти та їх еквіваленти 181 1259
Нерозподілений прибуток 958 623
Власний капітал - -
Статутний капітал 2328 2328
Довгострокові зобов`язання - -
Поточні зобов’язання 98 2350
Чистий прибуток (збиток) 335 422
Середньорічна кількість акцій (шт.) 9310000 9310000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 33
правління ат «тростянецький молочний завод»
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 повідомлення про проведення річних загальних зборів 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЧОРНОМОР-

ПОЛІГРАФМЕТАЛ» (далі — Товариство) повідомляє:
20 квітня 2016 року о 15 годині в залі засідань № 1 заводоуправ-

ління за місцем знаходження Товариства: 65098, м. одеса, Заста-
ва — 2, вул. привізна, 1. проводяться річні загальні збори акціонерів

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних 
загальних зборах: з 14.00 до 14.45 20 квітня 2016 року за місцем їх 
проведення. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
річних загальних зборах, — 14 квітня 2016 року 

перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з 
порядком денним: 

1. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів
2. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціо-

нерів та припинення її повноважень 
3. Затвердження порядку голосування та регламенту проведення 

річних загальних зборів акціонерів
4. Звіт Наглядової ради за 2015 рік
5. Звіт генерального директора за 2015 рік
6. Звіт дочірнього підприємства «Надія» за 2015 рік
7. Ліквідація дочірнього підприємства «Надія»
8. Звіт Ревізійної комісії за 2015 рік
9. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік
10. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 

2016 рік
11. Про розподілення прибутку (збитків) Товариства
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть 

укладені з членами Наглядової ради Товариства, встановлення роз-
міру їх винагороди

14. Обрання уповноваженої особи Товариства для підписання до-
говорів з обраними членами Наглядової ради Товариства 

15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства

З матеріалами, пов'язаними з порядком денним річних загальних 
зборів, акціонер, або його представник може ознайомитися в робочі 
дні: вівторок, середа, четвер: з 10.00 до 16.00 за місцем знаходження 
Товариства: 65098, м. Одеса, Застава-2, вул. Привізна, 1, або в день 
проведення річних загальних зборів в будівлі заводоуправління в кабі-
неті члена ревізійної комісії — Грабовського М.Д., відповідального за 
ознайомлення.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства (тис. грн.) за 2015 рік:

найменування показників період
звітний попере-

дній
Усього активів 13786 11060
Основні засоби 12977 9908
Довгострокові фінансові інвестиції 12 12
Запаси 315 635
Сумарна дебіторська заборгованість 36 76
Грошові кошти та їх еквіваленти 338 39
Нерозподілений прибуток -3867 -2808
Власний капітал 12282 6504
Статутний капітал 1475 1475
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 3856 5849
Чистий прибуток (збитки) -3867 -2808
Середньорічна кількість акцій (шт.) 28088 28088
Кількість власних акцій, викуплених, протягом 
звітного періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій у звітному періоді (грн.)

- -

Чисельність працівників на кінець звітного 
періоду (осіб)

17 20

наглядова рада 

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «Завод ЧорноморполІГрафметал»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКА АВТОБАЗА 
№2», що знаходиться за адресою: м. Харків, пр. П'ятидесятиріччя СРСР 
(пр. Льва Ландау), 147, повідомляє про скликання річних загальних збо-
рів акціонерів, що відбудуться «31» березня 2016 року о 14-00 за адре-
сою: м. харків, пр. п'ятидесятиріччя СрСр (пр. льва ландау), 147, 
актова зала адміністративної будівлі ат «харківська автобаза №2». 
Реєстрація осіб, що прибули для участі у загальних зборах, відбудеться 
за місцем проведення зборів, зазначеним вище, «31» березня 2016р. з 
13-00 до 13-40. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах, складається станом на 24 годину «27» березня 2016р.

порядок денний зборів:(перелік питань, що виносяться на 
голосування):

1.Обрання лічильної комісії зборів. 
2.Обрання Секретаря зборів.
3.Річний звіт Правління Товариства за 2015 рік.
4.Звіт Ревізійної комісії щодо фінансово-господарської діяльності То-

вариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Ревізійної комісії. 

5.Звіт Наглядової ради за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Наглядової ради.

6.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
7.Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
8.Розподіл прибутку і збитків за результатами діяльності Товариства 

за 2015 рік.
9.Погодження правочинів укладених Товариством.
10.Попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товари-

ством протягом року у ході поточної господарської діяльності, на суму 
понад 25% вартості активів за даними останньої фінансової звітності То-
вариства.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

- від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати 
проведення Зборів(включно) акціонери мають можливість за письмовим 
запитом ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства:  
м. Харків, пр. П'ятидесятиріччя СРСР (пр. Льва Ландау), 147, у приміщен-

ні бухгалтерії, у робочі дні, робочий час з 09-00 годин до 16-00 годин (обі-
дня перерва з 12-00 годин до 13-00 годин). Документи надаються для 
ознайомлення та не підлягають виносу.

- в день проведення зборів у місці їх проведення за адресою: м. Хар-
ків, пр. П'ятидесятиріччя СРСР (пр. Льва Ландау), 147, у приміщенні бух-
галтерії. Документи надаються для ознайомлення та не підлягають ви-
носу.

Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами: Го-
ловний бухгалтер Пазднікова Тетяна Анатоліївна.

додатКова ІнформацІя оСновнІ поКаЗниКи
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 24383 15743
Основні засоби 3123 1726
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 252 240
Сумарна дебіторська заборгованість 20848 13653
Грошові кошти та їх еквіваленти 57 38
Нерозподілений прибуток 1500 848
Власний капітал 1861 1209
Статутний капітал 237 237
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 22522 14534
Чистий прибуток 652 159
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1695075 1695075
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)

92 90

Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати ПАСПОРТ, 
для представників акціонерів — ДОВІРЕНІСТЬ, що оформлена відповід-
но з діючим законодавством і ПАСПОРТ. тел. (0572) 976-152.

Голова правління  С. в. Шелест

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «харКІвСЬКа автоБаЗа №2»
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повІдомлення
про прийняття рішення про продовження строку діяльності 

ЗаКритоГо недиверСифІКованоГо пайовоГо 
ІнвеСтицІйноГо фондУ «ІнвеСтицІйний 

КапІтал — фонд оБлІГацІй»
Цим, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПА-

НІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА», 
ідентифікаційний код 34486135 (надалі — «Товариство»), місцезнаходжен-
ня якого: Україна, 01030, м. Київ, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 
19-21, повідомляє, що 25 лютого 2016 року Загальними зборами учасників 
Товариства на підставі положень частини 2 статті 7 Закону України «Про 
інститути спільного інвестування» № 5080-VI від 05.07.2012 року, було при-
йнято рішення про продовження строку діяльності Закритого недиверсифі-
кованого пайового інвестиційного фонду «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ — 
ФОНД ОБЛІГАЦІЙ», реєстраційний код за ЄДРІСІ 2321594 (надалі — «Фонд 
Облігацій») на 5 років, а саме з 05 квітня 2016 року до 04 квітня 2021 року. 

Учасники Фонду Облігацій мають право протягом трьох місяців з дня при-
йняття рішення про продовження строку діяльності Фонду Облігацій звернути-
ся до Товариства з письмовою заявою щодо викупу в них інвестиційних серти-
фікатів Фонду Облігацій, власником яких вони були на день прийняття 
зазначеного рішення. Кількість інвестиційних сертифікатів, які викуповуються 
в учасника, не може перевищувати кількості інвестиційних сертифікатів Фон-
ду Облігацій, власником яких він був на день прийняття зазначеного рішення.

порядок викупу інвестиційних сертифікатів у учасників Закритого 
недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду 

«ІнвеСтицІйний КапІтал — фонд оБлІГацІй»:
Місце подання заявок про викуп інвестиційних сертифікатів (надалі — 

«Заява»): 
м. Київ, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 19-21, БЦ «Леонар-

до», офіс 43.
Дата початку та закінчення приймання Заяв від учасників:
з 25 лютого 2016 року по 25 травня 2016 року.
Розрахунки з учасниками здійснюватимуться за розрахунковою вартіс-

тю інвестиційних сертифікатів станом на день прийняття рішення про про-
довження строку діяльності Фонду Облігацій, а саме:

5 031,88 (П’ять тисяч тридцять одна гривня, 88 копійок) за один інвес-
тиційний сертифікат.

Строк, протягом якого здійснюватимуться розрахунки з учасниками:
з 27 серпня 2016 року по 27 вересня 2016 року.
Для викупу інвестиційних сертифікатів та здійснення розрахунків учас-

ники — фізичні та юридичні особи — зобов’язані надати Товариству пись-
мову Заяву на викуп, за формою, встановленою Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку та документи, які необхідні для іденти-
фікації учасника відповідно до вимог законодавства про запобігання та 
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масово-
го знищення. Крім того, з метою виконання Товариством функцій податко-
вого агента, учасники — фізичні особи мають надати Товариству докумен-
ти, що підтверджують придбання та оплату інвестиційних сертифікатів.

У разі неможливості здійснення безготівкових розрахунків з учасником, 
який відповідно до Заяви про викуп передав Товариству інвестиційні сер-
тифікати (внаслідок закриття банківського рахунку, надання невірних рек-
візитів тощо), Товариство зобов'язане протягом 10 робочих днів після за-
кінчення строку, встановленого для здійснення розрахунків, здійснити 
депонування таких коштів в порядку, визначеному нормативно-правовими 
актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Директор ТОВ «КУА «ІНВЕСТИ-
ЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»

__________________
(підпис) М. П.

Ведринська І.В.

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

нерухомістю) емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ФАРМАК»

2. Код за ЄДРПОУ: 00481198
3. Місцезнаходження: 04080 м. Київ вул. Фрунзе 63
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)239-19-40, (044)417-10-55
5. Електронна поштова адреса: Y.Syrotyuk@farmak.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://farmak.ua/financial_
statements_and_information_about_the_company

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 Положен-

ня: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше від-
сотків голосуючих акцій

ii. текст повідомлення
1).юридична особа Публічна компанія з обмеженою відповідальніс-

тю ФАРМАК ГРУП Н.В.(FARMAK GROUP N.V.) Країна реєстрації НІ-
ДЕРЛАНДИ, Реєстраційний номер 59353538, місцезнаходження 1101 
СМ Амстердам Зюйдост, Херікербергвег 238, [1101 CM Amsterdam 
Zuidoost, Herikerbergweg 238] після внесення змін до реєстру власників 
іменних цінних паперів ПАТ «Фармак» збільшила розмір пакету акцій, 
що належить юридичної особи та становить 4 945 090 акцій або 
67,99 відсотків голосуючих акцій.

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

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

Генеральний директор  Жебровська філя Іванівна

пУБлІЧне аКцiонерне товариСтво «фармаК»

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

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

1.Повне найменування емітента — пУБлiЧне аКцiонерне 
товариСтво аКцiонерний Комерцiйний БанК 
«арКада»

2. Код за ЄДРПОУ — 19361386
3. Місцезнаходження — 01001, м. Київ, вул. Ольгинська,3 
4. Міжміський код, телефон та факс — (044) 280-98-03, (044) 280-33-51
5. Електронна поштова адреса — capital@arkada.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації — www.arkada.ua /ua/top/32/public
7.Вид особливої інформації відповідно до вимог глави І розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення — Відо-
мості про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. текст повідомлення
Спостережною радою ПАТ АКБ «АРКАДА» 25.02.2016 р. в зв`язку iз 

закінченням п`ятирічного терміну були прийняті рiшення: продовжити (за-
твердити) повноваження діючих членів Правління ПАТ АКБ «АРКАДА» 
безстроково, а саме:

1. Паливоди Костянтина Віталійовича, Голови Правління.
Член Правління, Голова Правління ПАТ АКБ «АРКАДА» Паливода Костян-

тин Віталійович володіє часткою в статутному капiталi ПАТ АКБ «АРКАДА» в 
розмірі 0,0362%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.Член 
Правління, Голова Правління ПАТ АКБ «АРКАДА» призначений безстроково. 
Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п`яти рокiв: член 
Правління, Голова Правління ПАТ АКБ «АРКАДА».

2. Волкової Альбіни Анатоліївни, Головного бухгалтера ПАТ АКБ «АР-
КАДА».

Член Правління, Головний бухгалтер ПАТ АКБ «АРКАДА» Волкова 
Альбіна Анатоліївна часткою в статутному капiталi ПАТ АКБ «АРКАДА» не 
володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, 
посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.Член 
Правління, Головний бухгалтер ПАТ АКБ «АРКАДА» Волкова Альбіна Ана-
толіївна призначена безстроково.

Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п`яти 
рокiв: член Правління, Головний бухгалтер ПАТ АКБ «АРКАДА».

3. Воробйової Любові Олександрівни, Першого заступника Голови 
Правління ПАТ АКБ «АРКАДА». 

Член Правління, Перший заступник Голови Правління Воробйова Лю-
бов Олександрівна володіє часткою в статутному капiталi ПАТ АКБ «АР-
КАДА» в розмірі 0,0008%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не 
надавала. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 
п`яти рокiв: член Правління, заступник Голови Правління ПАТ АКБ «АРКА-
ДА», Перший заступник Голови Правління ПАТ АКБ «АРКАДА». 

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   _____________                     паливода К.в. 
пат аКБ «арКада»      (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.  26.02.2016р. 
  (дата)
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Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС» (далі – 
ПАТ  «Фондова біржа ПФТС»), місцезнаходження: 01004, м. Київ, вулиця 
Шовковична, будинок 42-44, повідомляє про проведення річних Загальних 
зборів акціонерів ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (далі – Загальні збори).

Дата проведення Загальних зборів: «01» квітня 2016 року.
Час проведення Загальних зборів: засідання Загальних зборів почина-

ється об 10 год. 45 хв. та закінчується після оголошення Головою Загаль-
них зборів про їх закриття. 

Місце проведення Загальних зборів: Україна, м. Київ, вулиця велика 
Житомирська, буд.33, торгово-промислова палата України, 4 поверх, 
зал «Колізей».

Дата складання переліку акціонерів ПАТ «Фондова біржа ПФТС», які 
мають право на участь у Загальних зборах: 28 березня 2016 року (станом 
на 24 год. 00 хв.).

Порядок, дата, час початку та закінчення реєстрації акціонерів ПАТ 
«Фондова біржа ПФТС» (далі – акціонери) для участі в Загальних зборах:

• реєстрація акціонерів (представників акціонерів) для участі в Загаль-
них зборах проводиться «01» квітня 2016 року з 09 год. 30 хв. до 10 год. 30 
хв. (далі – період реєстрації); 

• реєстрація акціонерів (представників акціонерів) здійснюється відпо-
відно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних збо-
рах, складеного станом на 24 год. 00 хв. 28 березня 2016 року. Перелік 
складається на підставі даних зведеного облікового реєстру власників цін-
них паперів ПАТ «Фондова біржа ПФТС» станом на 24 год. 00 хв. 28 берез-
ня 2016 року, складеного депозитарієм;

• місце проведення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 
Україна, м. Київ, вулиця Велика Житомирська, буд.33, Торгово-промислова 
палата України, 4 поверх, хол залу «Колізей» (далі – місце проведення ре-
єстрації);

• для участі у Загальних зборах (проходження реєстрації) акціонерам 
необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам 
акціонерів також документ, що підтверджує повноваження представника 
акціонера на право участі та голосування на Загальних зборах. Докумен-
том, що підтверджує повноваження представника акціонера, є: довіреність, 
оформлена відповідно до чинного законодавства або її належним чином 
засвідчена копія або, якщо представник акціонера має повноваження пред-
ставляти акціонера без довіреності – оригінали (або належним чином за-
свідчені копії) статуту та документа про призначення на посаду особи, яка 
має повноваження представляти інтереси акціонера без довіреності;

• для проходження реєстрації для участі у Загальних зборах, акціо-
нер (представник акціонера) повинен протягом періоду реєстрації звер-
нутися до представника реєстраційної комісії Загальних зборів, надав-
ши представнику реєстраційної комісії документи, визначені у 
попередньому пункті. 

перелік питань, які виносяться на голосування
(порядок денний Загальних зборів):

1. Про припинення повноважень членів Лічильної комісії Загальних збо-
рів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»; про об-
рання членів Лічильної комісії Загальних зборів Публічного акціонерного 
товариства «Фондова біржа ПФТС».

2. Про затвердження Регламенту проведення Загальних зборів Публіч-
ного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».

3. Про розгляд звіту Наглядової ради Публічного акціонерного товари-
ства  «Фондова біржа ПФТС» за 2015 рік.

4. Про розгляд звіту Ревізійної комісії Публічного акціонерного товари-
ства «Фондова біржа ПФТС» за 2015 рік і затвердження висновків Ревізій-
ної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».

5. Про розгляд звіту Правління Публічного акціонерного товариства 
«Фондова біржа ПФТС» за 2015 рік, річного звіту товариства та затвер-
дження балансу Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа 
ПФТС» за 2015 рік.

6. Про розподіл прибутку і збитків Публічного акціонерного товариства  
«Фондова біржа ПФТС» за 2015 рік.

7. Про внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства 
«Фондова біржа ПФТС».

8. Про внесення змін до Положення про Загальні збори Публічного акці-
онерного товариства «Фондова біржа ПФТС».

9. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Публічного ак-
ціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».

10. Про обрання членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного това-
риства «Фондова біржа ПФТС», затвердження умов цивільно-правових до-
говорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, 
обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами 
Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа 
ПФТС».

11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Публічного 
акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».

12.  Про обрання членів Наглядової ради Публічного акціонерного това-
риства «Фондова біржа ПФТС», затвердження умов цивільно-правових до-
говорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, 
обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами 
Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа 
ПФТС».

Порядок надання акціонерам для ознайомлення документів (інфор-
мації, матеріалів), пов’язаних із порядком денним і необхідних акціоне-
рам для ухвалення рішень з питань порядку денного Загальних збо-
рів:

• зазначені документи надаються акціонерам в робочий час в робочі дні 
– від дати надіслання повідомлень про проведення річних Загальних збо-
рів ПАТ «Фондова біржа ПФТС» до дати проведення річних Загальних збо-
рів ПАТ «Фондова біржа ПФТС» – в приміщенні ПАТ «Фондова біржа ПФТС» 
за адресою: 01004, м. Київ, вулиця Шовковична, будинок 42-44, 6-й поверх, 
офіс «6-В», Юридичний відділ, а в день проведення річних Загальних збо-
рів ПАТ «Фондова біржа ПФТС» – також в місці їх проведення (далі – місце 
ознайомлення з документами);

• для ознайомлення із зазначеними документами акціонерам необхідно 
мати документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів 
необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), та документ, що 
підтверджує повноваження представника акціонера на право ознайомлен-
ня з документами (інформацією, матеріалами), пов’язаними з порядком 
денним і необхідними акціонерам для ухвалення рішень з питань порядку 
денного річних Загальних зборів ПАТ «Фондова біржа ПФТС», – довіре-
ність, оформлену відповідно до чинного законодавства або її належним 
чином засвідчену копію. Якщо представник акціонера має повноваження 
представляти інтереси акціонера без довіреності – оригінали або належ-
ним чином засвідчені копії статуту та документа про призначення на поса-
ду особи, яка має повноваження представляти інтереси без довіреності. 
Крім того, для ознайомлення з документами акціонер (представник акціо-
нера) повинен мати при собі документ, що підтверджує право власності 
акціонера на акції ПАТ «Фондова біржа ПФТС» - оригінал виписки про стан 
рахунку в цінних паперах, складеної депозитарною установою станом на 
дату звернення акціонера (представника акціонера) з вимогою про надан-
ня документів для ознайомлення;

• для ознайомлення із зазначеними документами акціонер (представник 
акціонера) повинен протягом терміну, визначеного для ознайомлення із за-
значеними документами, звернутися за місцем ознайомлення із докумен-
тами до посадової особи ПАТ «Фондова біржа ПФТС», відповідальної за 
ознайомлення акціонерів з такими документами, надавши посадовій особі 
ПАТ «Фондова біржа ПФТС» підтверджуючі документи, названі в поперед-
ньому пункті.

Посадовою особою ПАТ «Фондова біржа ПФТС», відповідальною за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами (інформацією, мате-
ріалами), необхідними акціонерам для ухвалення рішень з питань по-
рядку денного річних Загальних зборів ПАТ «Фондова біржа ПФТС», є 
Голова Правління ПАТ «Фондова біржа ПФТС» Лупій Богдан Олексан-
дрович.

Інформація з організаційних питань проведення Загальних зборів нада-
ється за тел. (044) 277-5000 або за адресою: Україна, 01004, м. Київ, вули-
ця Шовковична, будинок 42-44, 6-й поверх, офіс «6-В», Юридичний відділ.

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

найменування показника період 
звітний попередній

Усього активів 62319 117635
Основні засоби 356 402
Довгострокові фінансові інвестиції 52 52
Запаси ------ ------
Сумарна дебіторська заборгованість 787 1495
Грошові кошти та їх еквіваленти 26526 81089
Нерозподілений прибуток (54135) 389
Власний капітал 61247 115648
Статутний капітал 32010 32010
Довгострокові зобов'язання ------ ------
Поточні зобов'язання 1072 1987
Чистий прибуток (збиток) (54401) 2455
Середньорічна кількість акцій (шт.) 32010 32010
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) 

21 23

Голова наглядової ради 
пат «фондова біржа пфтС» __________________ о.о. тарасенко

Шановні акціонери

пУБлІЧноГо аКцІонерноГо товариСтва «фондова БІрЖа пфтС»!
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«КиївСЬКа пмК-237»

Шановний акціонер!
Приватне акціонерне товариство «Київська ПМК-237», код за 

ЄДРПОУ: 01354579, місцезнаходження: 08300 Київська обл., м.Борис-
піль, вул.Зої Космодем'янської, б.15,

повідомляє, що річні Загальні Збори акціонерів відбудуться 15 квіт-
ня 2016 року, початок об 11 год. 00 хв. за адресою: 08300 Київ-
ська обл., м.Бориспіль, вул.Зої Космодем'янської, б.15.

порядок денний:
1. Визначення чисельності лічильної комісії Товариства, строку дії її 

повноважень та обрання персонального складу.
2. Звіт Правління Товариства за підсумками роботи за 2015 рік та 

основні напрями діяльності Товариства на 2016 рік. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2015 рік.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 
2015  рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради Товариства за 2015 рік.

4. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного 
звіту Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інших 
форм річної звітності за 2015 рік.

5. Розподіл прибутку за 2015 рік, затвердження розміру дивідендів 
за 2015 рік, прийняття рішення про строк та порядок виплати дивіден-
дів за 2015 рік.

6. Прийняття рішення про припинення повноважень Правління.
7. Обрання Голови і членів Правління.
8. Затвердження договорів та правочинів Товариства, що уклада-

ються в процесі господарської діяльності Товариства.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиня-

тися Товариством протягом 2016 р.
основні показники фінансово-господарської діяльності 

товариства (тис. грн.)
найменування показника період

Звітний 
2015 р.

попередній 
2014 р.

Усього активів 1775 925

Основні засоби 239 267
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 1025 237
Сумарна дебіторська заборгованість 51 34
Грошові кошти та їх еквіваленти 460 387
Нерозподілений прибуток -238 -239
Власний капітал 689 689
Статутний капітал 229 229
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 1095 246
Чистий прибуток 1 127
Середньорічна кількість акцій (шт.) 914310 914310
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом року
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 10 10

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах акціонерів — 11 квітня 2016 року.

Реєстрація акціонерів проводиться з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. 
у день та за місцем проведення зборів. Для реєстрації та участі у збо-
рах акціонери повинні мати при собі паспорт або інший документ, що 
посвідчує особу; для уповноважених осіб — паспорт або інший доку-
мент, що посвідчує особу, та доручення, оформлене згідно з чинним 
законодавством України. До дати проведення загальних зборів акціо-
нери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття 
рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням това-
риства за адресою: Київська обл., м.Бориспіль, вул.Зої Космодем'янської, 
б.15, приймальна, з 11 год. 30 хв. до 12 год. 00 хв. кожного четверга, а 
в день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення.

Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлен-
ня акціонерів з документами — Ляш Микола Віталійович. Пропозиції 
щодо порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, будуть 
прийматися не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних 
зборів акціонерів Товариства за адресою: 08300 Київська обл., м.Бо-
риспіль, вул.Зої Космодем'янської, б.15.

довідки за тел.: 04595 6-26-16, 6-25-80.
наглядова рада

приватне аКцІонерне товариСтво «авто-
тех СервІС» (місцезнаходження:46000, м.Тернопіль, вул. За Рудкою,33, 
офіс 40) повідомляє, що черговими загальними зборами акціонерів, які від-
булися 31.01.2016 року, прийнято рішення про припинення Приватного акціо-
нерного товариства «Автотехсервіс» шляхом перетворення у Товариство з 
обмеженою відповідальністю «Автотехсервіс». Строк заявлення кредитора-
ми своїх вимог до Товариства, становить два місяці з дня опублікування по-
відомлення про рішення щодо припинення юридичної особи. 

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   
(044) 5864394 
(044) 4983816 
(044) 4983815
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Шановні акціонери!
пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «андрУ-

ШІвСЬКе» (код за ЄДРПОУ 00385738, місцезнаходження: 13400, Жито-
мирська обл., Андрушівський район, м. Андрушівка, вул. Радгоспна, 11), пові-
домляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
15 квітня 2016 року об 11.00 за адресою: Житомирська обл., андрушів-
ський район, м. андрушівка, вул. радгоспна,11(адмінприміщення, акто-
ва зала).Реєстрація учасників зборів відбудється з 10-00 до 10-45 за київським 
часом у день та за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціо-
нерів, які мають право на участь у загальних зборах: перелік акціонерів, які 
мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 
за три робочих дні до дня проведення зборів, а саме: 11 квітня 2016 року.

порядок денний
(перелік питань, що виносяться на голосування)

Обрання робочих органів та затвердження регламенту чергових зборів 
акціонерів.2.Звіт Голови Правління про фінансово-господарську діяль-
ність Товариства у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Голови Правління Товариства.3.Звіт наглядової Ради Товариства за 
2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
Ради Товариства.3.Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Висновки 
Ревізійної комісії по звіту та балансу Товариства за 2015 рік. Прийняття 
рішення за наслідком розгляду Ревізійної комісії.4.Затвердження річної 
фінансової звітності та балансу Товариства за 2015 рік.5.Прийняття рі-
шення про отримання кредиту в 2016 році.

основні показники фінансово- господарської діяльності 
пат «андрушівське» за 2015 рік.(тис.грн)

найменування показника період
2015 2014

Усього активів 4 170 3 606
Основні засоби 2 081 2 119
Довгостокові фінансові інвестиції 18 18
Запаси 244 330
Готова продукція 570 412
Сумарна дебіторська заборгованість 174 36
Грошові кошти та їх еквіваленти 10 1
Нерозділений прибуток 357 156
Власний капітал 1 527 1 565
Довгострокові зобов’язання 1 429 1 354
Поточні зобов’язання 596 270
Чистий прибуток 201 84
Середньорічна кількість акцій (шт..) 5 220 000 5 220 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом року

- -

Чисельність працюючих на кінець періоду (осіб) 10 11
Ознайомитися з документами, пов’язаними із питаннями порядку ден-

ного загальних зборів акціонерів, Ви зможете з 01 квітня по 14 квітня 
2016 року включно у робочі дні з 09.00 до 15.00 години за адресою Това-
риства: Житомирська область, Андрушівський район, м. Андрушівка,  
вул. Радгоспна, 11, кабінет Голови правління Товариства, кімната №4.По-
садова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами — головний бухгалтер Товариства Гайдай Валентина Миколаїв-
на. Довідки за тел: (04136) 5-66-43.Для участі в загальних зборах 
акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу. Пред-
ставникам акціонерів потрібно мати документ, що посвідчує особу, та до-
віреність на право участі у загальних зборах акціонерів, оформлену у від-
повідності до вимог чинного законодавства України.

пУБлiЧне аКцiонерне товариСтво 
«ЗапорiЗЬКий Завод надпотУЖних 

транСформаторiв»
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 

«Запорiзький завод надпотужних 
трансформаторiв»

2. Код за ЄДРПОУ 13604509
3. Місцезнаходження 69124, м. Запорiжжя, 

Випробувачiв, 2
4. Міжміський код, телефон та факс (061) 701 93 93 (061) 701 93 92
5. Електронна поштова адреса office@zst.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.zst.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників 
акцій, яким належить 10 і більше 
відсотків голосуючих акцій

ii. текст повідомлення
Згiдно з iнформацiєю з перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь 

у Загальних зборах акцiонерiв, отриманого 24.02.2016р. ПАТ «СУПЕР» 
(надалi — Товариство) вiд ПАТ «НДУ», розмiр пакету голосуючих акцiй 
юридичної особи Публiчне акцiонерне товариство 
«Запорiжтрансформатор» код за ЄДРПОУ 00213428 (мiсцезнаходження: 
Україна, м. Запорiжжя, Днiпропетровське шосе, буд. 3), що складав 
79290723 штук акцiй (голосуючих акцiй) та 64,3176 % в загальнiй кiлькостi 
акцiй Товариства, 65,1100% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй Товари-
ства , збiльшився на 40394007 шт. акцiй (голосуючих акцiй) та становить 
119684730 штук акцiй (голосуючих акцiй), що складає 97,0837% в загальнiй 
кiлькостi акцiй Товариства, 98,2797% в загальнiй кiлькостi голосуючих 
акцiй Товариства. 

Згiдно з iнформацiєю з перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь 
у Загальних зборах акцiонерiв, отриманого 24.02.2016р. ПАТ «СУПЕР» 
(надалi — Товариство) вiд ПАТ «НДУ», розмiр пакету голосуючих акцiй 
юридичної особи компанiї Azidano Limited iдентифiкацiйний код НЕ 205394 
(мiсцезнаходження: Кiпр, Лiмассол, Арх. Макарiу III, Айос Павлос Корт, 
блок А, кв/офiс 711), що складав 30818760 штук акцiй (голосуючих акцiй) 
та 25,9990 % в загальнiй кiлькостi акцiй Товариства, 25,3070% в загальнiй 
кiлькостi голосуючих акцiй Товариства , зменшився на 30818760 шт. акцiй 
(голосуючих акцiй) та становить 0 штук акцiй (голосуючих акцiй), що скла-
дає 0% в загальнiй кiлькостi акцiй Товариства, 0% в загальнiй кiлькостi 
голосуючих акцiй Товариства.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Ковальчук валентина Борисiвна
тимчасово виконуючий 
обов’язки Генерально-
го директора

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 25.02.2016
(дата)

річна інформація емітента цінних паперів  
за 2015 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон: Приватне акціонерне товари-
ство «Унiвермаг «Залiзничний», 21633407, проспект 

Повiтрофлотський, 44, м.Київ, Солом’янський, 03186, Україна, 
(044)249-47-08. 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації 
у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 25.02.2016. 
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: umzaliz.mbk.biz.ua.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«УнiвермаГ «ЗалiЗниЧний»

річна інформація емітента цінних паперів  
за 2015 рік

1.Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІО-
НЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАБРИКА «КОМБІ», 19016050, вул. Київ-

ська, 29, село Пiрнове, Вишгородський район, Київська область, 
07342, (044) 501-89-61. 2. Дата розкриття повного тексту річної ін-
формації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 
24.02.2016. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміще-
но регулярну річну інформацію: kombi.mbk.biz.ua.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«фаБриКа «КомБІ»
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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 
"Пологiвський олiйноекстракцiйний 
завод"

2. Код за ЄДРПОУ 00384147
3. Місцезнаходження 70600 Запорiзька обл., 

По ло гiвсь кий р-н, м. Пологи 
вул. Ломоносова, 36

4. Міжміський код, телефон та факс 06165, 2-37-22 2-30-21
5. Електронна поштова адреса l.hizhnya@mezpology.zp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації 

http://mezpology.zp.ua/

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, 
яким належить 10 і більше відсотків 
голосуючих акцій

ii. текст повідомлення
Згiдно реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ «Пологiвський 

ОЕЗ» станом на 19.02.2016 р., отриманого 25.02.2016 р. вiд 
ПАТ «Нацiональний депозитарiй України», у акцiонера von Sass AG 
(мiсцезнаходження: Швейцарiя, Baarerstrasse — 137, Zug, 6302 
iдентифiкацiйний код з торговельного реєстру: CH-170.3.009.456-0) розмiр 
частки в загальнiй кiлькостi акцiй складає: 93,3886% (попереднi данi 
93,3886%), а в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй складає: 97,3592% 
(попереднi данi 97,3617%). Розмiр пакета акцiй не змiнювався, змiна частки 
акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй вiдбулася за рахунок змiни 
загальної кiлькостi голосуючих акцiй. 

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

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

2. Найменування посади Закарлюка олег васильович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

М.П. 2016.02.25
(дата)

пУБлiЧне аКцiонерне товариСтво “полоГiвСЬКий олiйноеКСтраКцiйний Завод”
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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 ТОВАРИ-

СТВО "УКРЕЛЕВАТОРПРОМ"
2. Код за ЄДРПОУ 31640002
3. Місцезнаходження 65003 м. Одеса вул.Чорноморського 

козацтва, 52/1
4. Міжміський код, телефон та факс 048-738-63-65 048-738-63-73
5. Електронна поштова адреса uep@uep.admsilos.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації 

uep.actisilos.net

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, 
яким належить 10 і більше відсотків 
голосуючих акцій

ii. текст повідомлення
Дата зміни - відсутня. Дата повідомлення емітента особою, що здійснює 

облік права власності на акції в депозитарній системі - 25.02.2016 р. Частка 
акціонера «КОМПАНIЯ «АЛЬФРЕД С. ТОПФЕР IНТЕРНЕШЕНАЛ 
НIДЕРЛАНДИ» Б.В» (Ідентифікаційний код з торговельного, судового або 
банківського реєстру - 24367223, місцезнаходження - НIДЕРЛАНДИ 3011 
Боомп'єс, 40 ХВ м. Роттердам) у загальній кількості акцій змінилася з 
93.724% до 100.000%, у тому числі частка у загальної кількості голосуючих 
акцій змінилася з 93.724% до 100.000%. Частка у загальній кількості акцій 
(привілейовані) змінилася з 0% до 6,276%; частка у загальній кількості ак-
цій (прості) не змінилась (93.724%). 

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 Буценко iван миколайович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

М.П. 2016.02.25
(дата)

приватне аКцiонерне товариСтво “УКрелеваторпром”

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «еталон»
29 лютого 2016 р.  м. Київ

повІдомлення про проведення рІЧних ЗаГалЬних ЗБорІв 
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Еталон» (Това-

риство), адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 33Б, 2-й під’їзд, повідомляє, що 
річні загальні збори акціонерів (Збори) відбудуться 31 березня 2016 року 
о 10.00 за адресою: 04655, м. Київ, вул. Старокиївська, 10 Г, кім. 1.

Реєстрація акціонерів, їх представників для участі у Зборах буде про-
водитись з 09.30 по 10.00 годин за адресою: 04655, м. Київ, вул. Старокиїв-
ська, 10 Г, кім. 1.

Для реєстрації акціонери, їх представники повинні при собі мати доку-
менти, що посвідчують особу — паспорт та довіреність (для представни-
ків). Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних зборах акціоне-
рів буде складений станом на 25 березня 2016 року.

Акціонери, їх представники можуть ознайомитися з матеріалами та 
отримати інформацію щодо Зборів у робочі дні, час з 09.00 год. до 18.00  год. 
за адресою: 04655, м. Київ, вул. Старокиївська, 10 Г, кім. 1. Відповідальна 
особа Товариства — начальник юридичного управління Ложкін Д.Ю., тел. 
(044) 392 03 16 (76-59).

порядок денний:
Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товари-1. 

ства.
Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.2. 
Затвердження порядку проведення Загальних зборів акціонерів Това-3. 

риства.
Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської 4. 

діяльності у 2015 році.
Звіт Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Страхо-5. 

ва компанія «Еталон» про результати роботи в 2015 році.
Звіт Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Страхо-6. 

ва компанія «Еталон» про результати роботи в 2015 році.
Затвердження річного звіту Приватного акціонерного товариства 7. 

«Страхова компанія «Еталон» за 2015 рік:
затвердження річного фінансового звіту;8. 
затвердження балансу;9. 
затвердження аудиторського висновку.10. 
Про розподіл прибутку та порядок покриття збитків Приватного акці-11. 

онерного товариства «Страхова компанія «Еталон» за 2015 рік.

Зміна місцезнаходження Товариства.12. 
Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в 13. 

новій редакції.
Затвердження умов цивільно-правових договорів та/або трудових 14. 

договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради, 
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується 
на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради.

Інформація до питання 7 порядку денного:
оcновні показники фінансово-господарської діяльності за 2015 рік 

(тис. грн.):
найменування показника період

2014 рік
(попередній)

2015 рік
(звітний)

Усього активів 121 936 133 716
Основні засоби 4 868 9 519
Довгострокові фінансові інвестиції 95 748 89 035
Запаси 86 32
Сумарна дебіторська заборгованість 4 458 16 263
Грошові кошти та їх еквіваленти 9 668 9 929
Нерозподілений прибуток на кінець року -10 368 17 413
Власний капітал 91 107 87 429
Статутний капітал 77 000 77 000
Довгострокові зобов’язання 24 156 30 420
Поточні зобов’язання 6 673 15 867
Чистий прибуток (збиток) -1 090 - 8 214
Середньорічна кількість акцій (шт.) 77 000 000 77 000 000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

178 166

Довідка за телефоном: (044) 392 03 16 (76-59).

З повагою,
Голова правління  Ю.в. нечипоренко

приватне аКцІонерне товариСтво «Страхова КомпанІя «еталон»
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КОМБІКОРМ" 

ідентифікаційний код 00686747, місцезнаходження (юридична адреса)
якого 52410, Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, с.Сурсько-Михай-
лівка, вул. Леніна, буд.1, далі Товариство, повідомляє, про проведення річ-
них загальних зборів акціонерів, які відбудуться 21 квітня 2016 року о
13.00 год. за адресою: Дніпропетровська обл., Солонянський р-н,
с.Сурсько-Михайлівка, вул. Леніна, буд.1, адмінбудівля, кімн.214. 

Реєстрація учасників загальних зборів буде здійснюватись з 12-00 годи-
ни до 12-45, в день та за місцем проведення зборів. Для реєстрації акці-
онерам Товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу
(паспорт), представникам акціонерів - належним чином оформлену довіре-
ність та документ, що посвідчує особу (паспорт). 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних збо-
рах буде складено станом на 24 годину 15 квітня 2016 року. 

Відповідно до законодавства України акціонери можуть ознайомитись з
документами, пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою: Дніпро-
петровська обл., Солонянський р-н, с.Сурсько-Михайлівка, вул. Леніна,
буд.1, адмінбудівля, кімн.214, після надання письмового запиту до Вико-
навчого органу Товариства. 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го - директор Товариства Мартиновський В.П. 

Довідки за телефоном: (056) 370-32-13, (0269) 3-01-42. 
Перелік питань, що виносяться на голосування 

(Порядок  денний):
1. Затвердження порядку голосування та регламенту роботи загальних

зборів.
2. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. 
3. Обрання секретаря загальних зборів.
4. Звіт наглядової ради за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками

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

яльності Товариства за 2015 рік. 
Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Звіт та висновки ревізійної комісії, щодо фінансової звітності Това-

риства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків
ревізійної комісії. 

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товарис-

тва за підсумками роботи у 2015 році.
9. Обрання наглядової ради Товариства.
10. Обрання ревізійної комісії Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами нагля-

дової ради та членами ревізійної комісії Товариства. Обрання уповноваже-
ної особи на підписання від особи Товариства цивільно-правових догово-
рів з членами наглядової ради та членами ревізійної комісії.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ "Комбікорм" (тис.грн.)

Виконавчий орган ПрАТ "Комбікорм" 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"БДЖОЛОАГРОСЕРВІС"

ідентифікаційний код 00693109, місцезнаходження (юридична адреса)
якого Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, сел. Дослідне, вул.
Наукова, буд.1, далі Товариство, повідомляє про проведення річних за-
гальних зборів акціонерів, які відбудуться 12 квітня 2016 року о 14-00 год.
за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, сел..Дос-
лідне, вул. Наукова, буд.1, кімн.131.

Реєстрація учасників загальних зборів буде здійснюватись з 13-00 годи-
ни до 13-45, в день та за місцем проведення зборів. Для реєстрації акці-
онерам Товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу
(паспорт), представникам акціонерів - належним чином оформлену довіре-
ність та документ, що посвідчує особу (паспорт).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних збо-
рах буде складено станом на 24 годину 06 квітня 2016 року. 

Відповідно до законодавства України акціонери можуть ознайомитись з
документами, пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою: Дніпро-
петровська обл., Дніпропетровський р-н, сел. Дослідне, вул. Наукова,
буд.1, кімн.131, після надання письмового запиту до Виконавчого органу
Товариства. 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го - директор Товариства Мартиновський В.П.

Довідки за телефоном: (056) 765-01-26.                                                  
Перелік питань, що виносяться на голосування 

(порядок  денний):
1. Обрання членів лічильної комісії. 
2. Обрання секретаря загальних зборів.
3. Затвердження порядку голосування та регламенту роботи загальних

зборів.
4. Звіт наглядової ради за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками

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

яльності Товариства за 2015 рік.
Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Звіт та висновки ревізора, щодо фінансової звітності Товариства за

2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків ревізора. 
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

8. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товарис-
тва за підсумками роботи у 2015 році.

9. Обрання членів наглядової ради Товариства.
10. Обрання ревізора Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами нагля-

дової ради та ревізором Товариства. Обрання уповноваженої особи на під-
писання від особи Товариства цивільно-правових договорів з членами наг-
лядової ради та ревізором.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ
"Бджолоагросервіс" (тис.грн.)

Виконавчий орган ПрАТ "Бджолоагросервіс"

Найменування показників
Період

Звітний Попередній
Усього активів                                                        30405 28872
Основні засоби                                                       25391 23523
Довгострокові фінансові інвестиції                          - -
Запаси, товари                                                       78 74
Сумарна дебіторська заборгованість                      2943 1996
Грошові кошти та їх еквіваленти                             109 275
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -3923 -5479
Власний капітал                                                     6098 1252
Статутний капітал                                                  3297 3297
Довгострокові зобов’язання                                    - -
Поточні зобов’язання                                              24307 27620
Чистий прибуток (збиток)                                        1555 -2704
Середньорічна кількість акцій (шт.)                         329700 329700

Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 34 50

Найменування показників
Період

Звітний Попередній
Усього активів                                                         3877,8 3536,8
Основні засоби                                                       195,5 255
Довгострокові фінансові інвестиції                          - -
Запаси, товари                                                       1181,3 697,3
Сумарна дебіторська заборгованість                      2491,3 2541
Грошові кошти та їх еквіваленти                             1 1,7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1587,8 1711,8
Власний капітал                                                     1771,3 1895,3
Статутний капітал                                                   183,5 183,5
Довгострокові зобов’язання                                    - -
Поточні зобов’язання                                              2106,5 1641,5
Чистий прибуток (збиток)                                        -96,8 -509,4
Середньорічна кількість акцій (шт.)                         734120 734120

Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 15 15
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Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГАЛА-СКД" (надалі -
Товариство), місцезнаходження Товариства - 49089, м. Дніпропетровськ,
вул. Будівельників, 60, повідомляє, що річні загальні збори акціонерів То-
вариства відбудуться 11 квітня 2016 року о 15.00 годині за адресою:
49089, м. Дніпропетровськ, вул. Будівельників, буд. 60, кім. 1.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах - 05 квітня 2016 року.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства. Прийняття

рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів, порядку про-

ведення голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства.
3. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про фінансово-госпо-

дарську діяльність Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2015 рік. Визначен-
ня основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.

4. Розгляд звіту Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту Наглядової ради за 2015 рік.

5. Розгляд звіту Ревізора. Прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту Ревізора за 2015 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності
у 2015 році.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік. Прийняття рі-
шення щодо річних дивідендів.

8. Про затвердження значних правочинів, що були вчинені виконавчим
органом Товариства на протязі 2015 року.

9. Про надання повноважень виконавчому органу Товариства за погод-
женням наглядовою радою на вчинення значних правочинів у 2016 році.

Реєстрація акціонерів або представників акціонерів Товариства (упов-
новажених осіб) відбудеться за місцем проведення Позачергових Загаль-
них зборів в день їх проведення з 14.00 до 14.45. Акціонери повинні мати
при собі паспорт, представники акціонерів - паспорт і належним чином
оформлене доручення. Акціонери Товариства мають можливість під час
підготовки до Зборів ознайомитись з документами (матеріалами), необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Не пізніше як за
20 днів до дати проведення Зборів акціонери Товариства мають право в
письмовій формі внести пропозиції щодо питань, включених до порядку
денного Зборів. З документами з питань порядку денного акціонери мо-
жуть ознайомитись у Товаристві за адресою: 49089, м. Дніпропетровськ,
вул. Будівельників, 60, по робочих днях з 9.00 до 16.00. Для ознайомлен-
ня з документами (матеріалами) акціонеру необхідно пред'явити доку-
мент, що посвідчує особу, виписку з рахунку в цінних паперах, а представ-
нику акціонера - документ, що посвідчує особу, та документ, що підтвер-
джує повноваження представника акціонера на право ознайомлення з до-
кументами - довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавс-
тва. Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами
(матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного Зборів, посадова особа Товариства - Директор Філіновських Людми-
ла Володимирівна. В день проведення Зборів з документами (матеріала-
ми) з питань порядку денного можна ознайомитись у місці проведення
Зборів. Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денно-
го Зборів, та письмові запити на ознайомлення з документами (матері-
алами) з питань порядку денного надсилати за адресою: 49089, м. Дніп-
ропетровськ, вул. Будівельників, 60.  Додаткову інформацію можливо от-
римати за телефонами: (056) 377-39-20. 

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

Голова Наглядової ради Малик А.М.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "АГРОТЕХСЕРВIС-СИНЕЛЬНИКОВЕ". 2.
Код за ЄДРПОУ 03563117. 3. Місцезнаходження 52523, Днiпропетровська
обл., Синельникiвський р-н, с. Георгiївка, вул. Ватутiна, буд. 53. 4. Міжмісь-
кий код, телефон та факс (05615) 4-03-86, (05615) 4-03-86. 5. Електронна
поштова адреса ats1@i.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додат-
ково використовується емітентом для розкриття інформації emitent-pa-
ges.com.ua/03563117. 7. Вид особливої інформації Відомості про зміну
власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

II. Текст повідомлення
Згiдно вимог статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий

ринок" повiдомляємо, що в реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв То-
вариства станом на 17.02.2016 рiк пакет голосуючих акцiй Товариства, що
належить фiзичнiй особi збiльшився. Розмiр частки акцiонера фiзичної
особи в загальнiй кiлькостi акцiй складає 41.096 % (становить 1841396
штук простих iменних акцiй) та розмiр частки в загальнiй кiлькостi голосу-
ючих акцiй складає 72.2199% (становить 1841396 штук простих iменних
акцiй). Змiни кiлькостi акцiй не вiдбувалось. Дата повiдомлення емiтента
особою, що здiйснює облiк права власностi на акцiї в депозитарнiй систе-
мi (ПАТ "НДУ") - 24.02.2016 р.

Згiдно вимог статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий
ринок" повiдомляємо, що в реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв То-
вариства станом на 17.02.2016 рiк пакет голосуючих акцiй Товариства, що
належить фiзичнiй особi збiльшився. Розмiр частки акцiонера фiзичної
особи в загальнiй кiлькостi акцiй складає 11.554 % (становить 517710
штук простих iменних акцiй) та розмiр частки в загальнiй кiлькостi голосу-
ючих акцiй складає 20.3047 % (становить 517710 штук простих iменних
акцiй). Змiни кiлькостi акцiй не вiдбувалось. Дата повiдомлення емiтента
особою, що здiйснює облiк права власностi на акцiї в депозитарнiй систе-
мi (ПАТ "НДУ") - 24.02.2016 р.

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

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

2. Найменування посади 
Голова Правлiння Левенець Тетяна Романiвна 25.02.2016

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 37 480 163 043
Основні засоби 0 8
Довгострокові фінансові інвестиції 0 14 684
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 9 723 130 653
Грошові кошти та їх еквіваленти 20 044 10 824
Нерозподілений прибуток (132 645) 15 931
Власний капітал 17 846 150 564
Статутний капітал 27 501 27 501
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 2 162 7 505
Чистий прибуток (збиток) (132 718) 15857
Середньорічна кількість акцій (шт.) 25 300 25 300
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 5

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«КомерцІйний БанК «ГлоБУС»

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 ТОВА-

РИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС»
2. Код за ЄДРПОУ: 35591059
3. Місцезнаходження: Україна, 04073, м. Київ, пров. Куренів-

ський, 19/5
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)585-70-91
5. Електронна поштова адреса: info@globusbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://www.globusbank.com.ua
7. Вид особливої інформації: Положення відомості про зміну скла-

ду посадових осіб емітента

ii. текст повідомлення
Рішенням Акціонера ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (надалі — «Рішення Ак-

ціонера») від 25.02.2016 р. припинено повноваження члена Наглядо-
вої ради Кузьменко Тетяни Миколаївни з 25 лютого 2016 року.

Кузьменко Тетяна Миколаївна (згоди на розкриття паспортних да-
них не отримано) прямої участі в статутному капіталі ПАТ «КБ «ГЛО-
БУС» не має, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни не має.

Кузьменко Тетяна Миколаївна перебувала на посаді члена Нагля-
дової ради ПАТ «КБ «ГЛОБУС» з 15.04.2011 р. по 25.02.2016 р.

iii. підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством.

Голова правління пат «КБ «ГлоБУС»  С.Б. Куріленко, 
26.02.2016 року
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Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГАЛА-СКД" (надалі -
Товариство), місцезнаходження Товариства - 49089, м. Дніпропетровськ,
вул. Будівельників, 60, повідомляє, що річні загальні збори акціонерів То-
вариства відбудуться 11 квітня 2016 року о 15.00 годині за адресою:
49089, м. Дніпропетровськ, вул. Будівельників, буд. 60, кім. 1.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах - 05 квітня 2016 року.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства. Прийняття

рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів, порядку про-

ведення голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства.
3. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про фінансово-госпо-

дарську діяльність Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2015 рік. Визначен-
ня основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.

4. Розгляд звіту Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту Наглядової ради за 2015 рік.

5. Розгляд звіту Ревізора. Прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту Ревізора за 2015 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності
у 2015 році.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік. Прийняття рі-
шення щодо річних дивідендів.

8. Про затвердження значних правочинів, що були вчинені виконавчим
органом Товариства на протязі 2015 року.

9. Про надання повноважень виконавчому органу Товариства за погод-
женням наглядовою радою на вчинення значних правочинів у 2016 році.

Реєстрація акціонерів або представників акціонерів Товариства (упов-
новажених осіб) відбудеться за місцем проведення Позачергових Загаль-
них зборів в день їх проведення з 14.00 до 14.45. Акціонери повинні мати
при собі паспорт, представники акціонерів - паспорт і належним чином
оформлене доручення. Акціонери Товариства мають можливість під час
підготовки до Зборів ознайомитись з документами (матеріалами), необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Не пізніше як за
20 днів до дати проведення Зборів акціонери Товариства мають право в
письмовій формі внести пропозиції щодо питань, включених до порядку
денного Зборів. З документами з питань порядку денного акціонери мо-
жуть ознайомитись у Товаристві за адресою: 49089, м. Дніпропетровськ,
вул. Будівельників, 60, по робочих днях з 9.00 до 16.00. Для ознайомлен-
ня з документами (матеріалами) акціонеру необхідно пред'явити доку-
мент, що посвідчує особу, виписку з рахунку в цінних паперах, а представ-
нику акціонера - документ, що посвідчує особу, та документ, що підтвер-
джує повноваження представника акціонера на право ознайомлення з до-
кументами - довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавс-
тва. Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами
(матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного Зборів, посадова особа Товариства - Директор Філіновських Людми-
ла Володимирівна. В день проведення Зборів з документами (матеріала-
ми) з питань порядку денного можна ознайомитись у місці проведення
Зборів. Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денно-
го Зборів, та письмові запити на ознайомлення з документами (матері-
алами) з питань порядку денного надсилати за адресою: 49089, м. Дніп-
ропетровськ, вул. Будівельників, 60.  Додаткову інформацію можливо от-
римати за телефонами: (056) 377-39-20. 

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

Голова Наглядової ради Малик А.М.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "АГРОТЕХСЕРВIС-СИНЕЛЬНИКОВЕ". 2.
Код за ЄДРПОУ 03563117. 3. Місцезнаходження 52523, Днiпропетровська
обл., Синельникiвський р-н, с. Георгiївка, вул. Ватутiна, буд. 53. 4. Міжмісь-
кий код, телефон та факс (05615) 4-03-86, (05615) 4-03-86. 5. Електронна
поштова адреса ats1@i.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додат-
ково використовується емітентом для розкриття інформації emitent-pa-
ges.com.ua/03563117. 7. Вид особливої інформації Відомості про зміну
власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

II. Текст повідомлення
Згiдно вимог статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий

ринок" повiдомляємо, що в реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв То-
вариства станом на 17.02.2016 рiк пакет голосуючих акцiй Товариства, що
належить фiзичнiй особi збiльшився. Розмiр частки акцiонера фiзичної
особи в загальнiй кiлькостi акцiй складає 41.096 % (становить 1841396
штук простих iменних акцiй) та розмiр частки в загальнiй кiлькостi голосу-
ючих акцiй складає 72.2199% (становить 1841396 штук простих iменних
акцiй). Змiни кiлькостi акцiй не вiдбувалось. Дата повiдомлення емiтента
особою, що здiйснює облiк права власностi на акцiї в депозитарнiй систе-
мi (ПАТ "НДУ") - 24.02.2016 р.

Згiдно вимог статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий
ринок" повiдомляємо, що в реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв То-
вариства станом на 17.02.2016 рiк пакет голосуючих акцiй Товариства, що
належить фiзичнiй особi збiльшився. Розмiр частки акцiонера фiзичної
особи в загальнiй кiлькостi акцiй складає 11.554 % (становить 517710
штук простих iменних акцiй) та розмiр частки в загальнiй кiлькостi голосу-
ючих акцiй складає 20.3047 % (становить 517710 штук простих iменних
акцiй). Змiни кiлькостi акцiй не вiдбувалось. Дата повiдомлення емiтента
особою, що здiйснює облiк права власностi на акцiї в депозитарнiй систе-
мi (ПАТ "НДУ") - 24.02.2016 р.

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

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

2. Найменування посади 
Голова Правлiння Левенець Тетяна Романiвна 25.02.2016

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 37 480 163 043
Основні засоби 0 8
Довгострокові фінансові інвестиції 0 14 684
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 9 723 130 653
Грошові кошти та їх еквіваленти 20 044 10 824
Нерозподілений прибуток (132 645) 15 931
Власний капітал 17 846 150 564
Статутний капітал 27 501 27 501
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 2 162 7 505
Чистий прибуток (збиток) (132 718) 15857
Середньорічна кількість акцій (шт.) 25 300 25 300
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 5

повідомлення 
про проведення загальних зборів

(код за ЄДРПОУ: 00373942)
пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «ніжинський жиркомбінат»,

повідомляє, що 08 квітня 2016 р. о 11-00 відбудуться річні Загальні збори 
акціонерів ПАТ «Ніжинський жиркомбінат», за адресою:  м.ніжин, 

вул. прилуцька, 2,
п о р я д о К  д е н н ий :

1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ  «Ні-
жинський жиркомбінат».

2. Затвердження звіту Наглядової ради ПАТ «Ніжинський жиркомбінат» 
за 2015 рік

3. Затвердження звіту Правління ПАТ «Ніжинський жиркомбінат» за 
2015 рік

4. Затвердження фінансової звітності ПАТ «Ніжинський жиркомбінат» 
за 2015 рік.

5. Про отримання кредиту в ПАТ «МЕГАБАНК» або інших банківських 
установах

6. Про передачу в заставу майна ПАТ «Ніжинський жиркомбінат»
7. Про надання повноваження Голові Правління ПАТ «Ніжинський жир-

комбінат», Пасулька Сергію Михайловичу на укладання та підписання від 
імені Товариства договорів/додаткових угод та інших документів необхід-
них для виконання рішень, що будуть прийняті на даних Загальних зборах, 
зокрема кредитні договори та договори застави, самостійно узгодивши всі 
інші умови цих договорів /додаткових угод та інших документів після  узго-
дження на засіданні наглядової ради

8. Затвердження напрямків діяльності ПАТ «Ніжинський жиркомбінат» 
на 2016 рік

9. Розподіл прибутку та збитків ПАТ «Ніжинський жиркомбінат» за 
2015  рік

10. Попереднє схвалення значних правочинів, що вчинятимуться 
ПАТ  «Ніжинський жиркомбінат».

Реєстрація учасників зборів буде проводитись з 10-00 до 10-45.
Перелік осіб, що підлягають запрошенню на Загальні збори акціо-

нерів ПАТ «Ніжинський жиркомбінат» складатиметься  на 12 лютого 
2016 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, пред-
ставникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно з чинним 
законодавством.

З документами, необхідними для прийняття рішень Ви можете озна-
йомитися за адресою: м.Ніжин, вул. Прилуцька, 2, кабінет юрискон-
сульта.

Тел. для довідок: (04631) 5-24-25.
оСновнІ поКаЗниКи

фінансово-господарської діяльності публічного акціонерного товариства 
«Ніжинський жиркомбінат»

найменування показника
попередній

період
2014 р.

Звітний
період
2015 р.

Усього активів 60755 64388
Основні засоби 30910 34504
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 7916 6143
Сумарна дебіторська заборгованість 13783 14687
Грошові кошти та їх еквіваленти 571 3777
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

11485 1331

Власний капітал 13635 3481
Статутний капітал 2150 2150
Довгострокові зобов’язання 42398 57571
Поточні зобов’язання 4722 3336
Чистий прибуток (збиток) 125 -8255
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8 598 320 8 598 320
Кількість акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

130 161

правління товариства

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«нІЖинСЬКий ЖирКомБІнат»

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «Завод малоГаБаритних транСформаторiв»
повідомлення (повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, 
що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкрит-
тя в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор Зима алiна володимирiвна

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 26.02.2016

(дата)

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

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
«Завод малогабаритних трансформаторiв»
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
69600, м. Запорiжжя, Днiпропетровське шосе, 3

4. Код за ЄДРПОУ
13604900
5. Міжміський код та телефон, факс
(061)2126731 (061)2248131
6. Електронна поштова адреса
Lyudmila.Lazutina@mgt.com.ua

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії 26.02.2016

(дата)
2. Повідомлення 
опубліковано у*

- Вiдомостi НКЦПФР

(номер та найменування офіційного 
друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення 
розміщено на сторінці www.mgt.com.ua в мережі Інтернет 26.02.2016

(адреса сторінки) (дата)

відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
№ 
з/п

дата обліку 
(за 

наявності)

дата повідомлення 
емітента особою, що 
здійснює облік права 
власності на акції в 

депозитарній системі 
або акціонером

повне найменування юридич-
ної особи — власника пакета 

акцій або зазначення «фізична 
особа»

Код за ЄдрпоУ — для юридичних 
осіб  — резидентів або ідентифікацій-
ний код з торговельного, судового або 

банківського реєстру країни, де 
офіційно зареєстрований іноземний 
суб’єкт господарської діяльності  — 
для юридичних осіб — нерезидентів

розмір 
частки 

акціонера до 
зміни (у 

відсотках до 
статутного 
капіталу)

розмір 
частки 

акціонера 
після зміни 
(у відсотках 
до статутно-
го капіталу)

1 2 3 4 5 6 7
1 25.02.2016 Публiчне акцiонерне товариство 

«Запорiжтрансформатор»
00213428 82.2563 82.2692

Зміст інформації:
Згiдно з iнформацiєю з перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв, отриманого 25.02.2016р. ПАТ «Завод МГТ» 
(надалi — Товариство) вiд ПАТ «НДУ», розмiр пакету голосуючих акцiй юридичної особи Публiчне акцiонерне товариство «Запорiжтрансформатор» код 
за ЄДРПОУ 00213428 (мiсцезнаходження: Україна, м. Запорiжжя, Днiпропетровське шосе, буд. 3), що складав 64913393 штук акцiй (голосуючих акцiй) 
та 82,2563 % в загальнiй кiлькостi акцiй Товариства, 87,2348 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй Товариства , збiльшився на 10180 шт. акцiй (голо-
суючих акцiй) та становить 64923573 штук акцiй (голосуючих акцiй), що складає 82,2692 % в загальнiй кiлькостi акцiй Товариства, 87,2485 % в загальнiй 
кiлькостi голосуючих акцiй Товариства. 



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №40, 29 лютого 2016 р. 
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прат «КиїврІЧСервІС» 
повідомляє, що чергові загальні збори товариства відбудуться 07 квіт-

ня 2016 року о 10.00 за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська, б. 12-б, в кім-
наті першого поверху. Право на участь у зборах мають особи, що вклю-
чені в реєстр акціонерів ПрАТ «Київрічсервіс». Дата складання реєстру 
24 година 01 квітня 2016 року.

порядок денний чергових загальних зборів акціонерів  
приватного акціонерного товариства «Київрічсервіс»:

Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи за-1. 
гальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Київріч-
сервіс» (далі — Товариство).

Звіт та затвердження звіту Директора Товариства про результати 2. 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та основні на-
прямки роботи у 2016 році.

Затвердження звіту та висновку Ревізора про результати фінансово-3. 
господарської діяльності за 2015 рік.

Затвердження річного балансу та фінансового звіту за 2015 рік, за-4. 
твердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків).

Різне.5. 
Реєстрація акціонерів почнеться 07 квітня 2016 року о 09.00 і закінчить-

ся о 10.00.
Для реєстрації акціонеру необхідно мати паспорт, а представнику акці-

онера — паспорт та доручення. Внесення змін до порядку денного можли-
ве за поданням письмової заяви від акціонера не пізніше як за 30 днів до 
дня проведення зборів. Акціонери можуть ознайомитися з документами, 

пов’язаними з порядком денним, за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська, 
б. 12-б, в кімнаті першого поверху в робочі дні: понеділок — п’ятниця з 
09.00 до 18.00, відповідальна особа — Головатенко П.І. Довідки за теле-
фоном: (044) 490-66-22.

основні показники фінансово-господарської діяльності емітента 
(суб’єкта малого підприємництва) (тис. грн.) 

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 3741,9 1998,5
Основні засоби (за залишковою вартістю) 3251,5 1698,0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Виробничі запаси 0 35,0
Сумарна дебіторська заборгованість 158,0 87,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 2,2 0,4
Власний капітал 1064,0 1054,7
Статутний капітал 96,3 96,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 967,7 958,4
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 2677,9 943,8
Чистий прибуток (збиток) 9,3 (5,6)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 321 321
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 10 10

директор  п.І. Головатенко

прат «УКраГротехроСЬ» 
повідомляє, що чергові загальні збори товариства відбудуться 07 квіт-

ня 2016 року о 15.00 за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська, б. 12-б, в кім-
наті першого поверху. Право на участь у зборах мають особи, що вклю-
чені в реєстр акціонерів ПрАТ «Украгротехрось». Дата складання реєстру 
24 година 01 квітня 2016 року.

порядок денний чергових загальних зборів акціонерів приватного 
акціонерного товариства «Украгротехрось»:

Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи за-1. 
гальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Украгро-
техрось» (далі — Товариство).

Звіт та затвердження звіту Директора Товариства про результати 2. 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та основні на-
прямки роботи у 2016 році.

Затвердження звіту та висновку Ревізора про результати фінансово-3. 
господарської діяльності за 2015 рік.

Затвердження річного балансу та фінансового звіту за 2015 рік, за-4. 
твердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків).

Прийняття рішення про продаж нежилого приміщення загальною пло-5. 
щею 35,3, що знаходиться за адресо: м. Київ, вул. Сагайдачного 23/8 літ.А.

Різне.6. 
Реєстрація акціонерів почнеться 07 квітня 2016 року о 14.00 і закінчить-

ся о 15.00. Для реєстрації акціонеру необхідно мати паспорт, а представни-
ку акціонера — паспорт та доручення. Внесення змін до порядку денного 
можливе за поданням письмової заяви від акціонера не пізніше як за 

30 днів до дня проведення зборів. 
Акціонери можуть ознайомитися з документами, пов’язаними з поряд-

ком денним, за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська, б. 12-б, в кімнаті першого 
поверху в робочі дні: понеділок — п’ятниця з 09.00 до 18.00, відповідальна 
особа — Головатенко Р.В. Довідки за телефоном: (044) 490-66-22.

основні показники фінансово-господарської діяльності емітента 
(суб’єкта малого підприємництва) (тис. грн.) 

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 48,6 77,9
Основні засоби (за залишковою вартістю) 35,5 45,5
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Виробничі запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,1 0,1
Власний капітал (57,9) 20,6
Статутний капітал 19,0 19,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (199,3) (120,8)
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 106,5 57,3
Чистий прибуток (збиток) (78,5) (2,8)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 190 190
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 3
директор  р.в. Головатенко

приватне аКцІонерне товариСтво 
«млп веСт Київ»

до уваги акціонерів прат «млп веСт Київ»!
Приватне акціонерне товариство «МЛП ВЕСТ КИЇВ», місцезнаходження 

якого: Київська область, Макарівський район, село Фасова, вул. Івана 
Франка, 2, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акці-
онерів (далі — Загальні збори).

Загальні збори відбудуться 30 березня 2016 року в приміщенні прав-
ління прат «млп веСт Київ» за адресою: Київська область, макарів-
ський район, село фасова, вул. Івана франка, 2. початок Загальних 
зборів о 10.00 год.

Реєстрація акціонерів та їхніх представників проводитиметься з 9.00 до 
9.45 за адресою проведення Загальних зборів, зазначеною вище.

Дата, на яку складається перелік (реєстр) акціонерів, які мають право 
на участь у Загальних зборах, 24.03.2016 р.

порядок денний Загальних зборів:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Заслуховування звіту Правління про фінансово-господарську діяльність 

товариства у 2015 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2015 рік.
5. Розподілу прибутку і збитків Товариства за 2015 рік.
Для участі у Загальних Зборах акціонерам потрібно мати документ, що 

посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів — паспорт та дові-
реність, оформлену згідно з чинним законодавством.

Акціонери мають право ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, у приміщен-
ні ПрАТ «МЛП ВЕСТ КИЇВ» за адресою: Київська область, Макарівський 
район, село Фасова, вул. Івана Франка, 2 у робочі дні та робочий час. Від-
повідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними 
документами є Голова правління ПрАТ «МЛП ВЕСТ КИЇВ» Антошкіна Н.О. 
Довідки за тел.: (044)583-52-72, (050)386-69-86.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства за 2015 рік (тис. грн.)

найменування показника період 
звітний попередній 

Усього активів 66502,9  66503,0
Основні засоби 66501,6  66501,6
Сумарна дебіторська заборгованість 0,5 1,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,8 0,2
Статутний капітал 66640,0  66640,0
Поточні зобов’язання 596,5  701,1
Чистий прибуток (збиток) (733,6) (838,1)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

666400 66640

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій 
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1  1

правління
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фондовые индексы Украины в четверг 
изменились разнонаправленно

Украинские биржевые индексы по итогам торгов в чет-
верг изменились разнонаправленно: индикатор «Укра-
инской биржи» (УБ) продолжил восходящую динамику и 
подрос еще на 0,3% — до 633,54 пункта, индекс ПФТС 
скорректировался вниз на 0,11% — до 240,62 пункта.

Объем торгов на УБ составил 5,3 млн грн, в том числе 
акциями — 5,1 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 609,6 млн грн, в 
том числе акциями — 0,49 млн грн.

Среди индексных акций УБ больше всех подорожали 
бумаги Крюковского вагоностроительного завода 
(+3,41%), Алчевского меткомбината (+1,57%) и «Донбасс-
энерго» (+1,29%).

Снизились в цене акции Енакиевского метзавода 
(-11,01%), «Центрэнерго» (-0,6%) и Авдеевского коксо-
химзавода (-0,09%).

На ПФТС сделки прошли с акциями «Мотор Сичи» 
(-0,65%) и «Центрэнерго» (+0,04%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в 
четверг снизился на 0,13% — до 370,87 пункта при объ-
еме торгов 1,2 млн злотых (8,16 млн грн).

В «индексной корзине» тройку лидеров снижения со-
ставили акции KSG Agro (-3,23%), «Астарты» (-1,6%) и 
«Агротона» (-1,05%).

Дорожали только акции «Кернела» (+0,96%).

индекс УБ в пятницу утром перешел к 
снижению, пфтС умеренно растет

Украинские биржевые индексы в начале торгов в пят-
ницу демонстрируют разнонаправленную динамику: ин-
дикатор «Украинской биржи» (УБ) перешел к снижению 
после четырехдневного роста и к 11:00 кв просел на 
0,86% — до 628,1 пункта, индекс ПФТС повысился на 
0,11% — до 240,88 пункта.

Среди индексных акций УБ дешевели бумаги Крюков-
ского вагоностроительного завода (-7,64%), Енакиевско-
го метзавода (-4,56%) и Райффайзен Банка Аваль 
(-0,57%).

С ростом стоимости торговались акции «Азовстали» 
(+1,7%).

На ПФТС торговались акции «Центрэнерго» (+0,54%) 
и «Мотор Сичи» (+0,05%).

Аналитик онлайн-брокера «Свит Инвест» Сергей Гон-
чаренко в утреннем комментарии отметил отсутствие 
кардинальных изменений на украинском рынке акций 
как с технической, так и с фундаментальной точки зре-
ния. В этой связи он полагает, что утреннее снижение, 
скорее всего, будет непродолжительным.

В то же время эксперт не исключил, что рынок может 
вновь вернуться в «красную зону» в конце торговой сес-
сии на фоне фиксации игроками прибыли в преддверии 
выходных.

Курс доллара снижается в паре с евро и 
иеной в пятницу

Курс доллара США к евро снижается в пятницу, тогда 
как иена восстанавливается после падения накануне, 
сообщает агентство Bloomberg.

Основное внимание инвесторов в пятницу направле-
но на встречу министров финансов и глав центробанков 
G20, которая проходит в Шанхае. Накануне глава Мин-
фина США Джейкоб Лью заявил, что от этой встречи не 
стоит ждать громких заявлений о новых стимулирующих 
мерах. Между тем в пятницу председатель ЦБ Китая 
Чжоу Сяочуань отметил, что у центробанка еще оста-
лись в запасе инструменты кредитно-денежной полити-
ки для поддержки рынка.

Стоимость евро повысилась в ходе торгов до $1,1060 
по сравнению с $1,1018 на закрытие предыдущей сессии.

Курс доллара к иене снизился до 112,62 иены против 
113 иен накануне, пара евро/иена торгуется на уровне 
124,6 иены по сравнению со 124,5 иены на закрытие 
рынка в четверг.

С начала недели иена подешевела к доллару на 0,2% 
на фоне отскока мировых рынков акций, что снизило 
спрос на активы «тихой гавани».

«Рынки акций растут в ожидании новостей из Шанхая, 
повышая привлекательность рисковых активов, — гово-
рит аналитик RBS Мансур Мохи-уддин. — Однако есть 
риск, что министры и главы центробанков G20 разочару-
ют инвесторов, и тогда иена продолжит дорожать».

нефть слабо идет вниз в ожидании 
встречи стран-производителей нефти 

в марте
Нефть слабо дешевеет в пятницу после роста накану-

не в ожидании встречи в марте России, Саудовской Ара-
вии и других нефтедобывающих стран с целью обсужде-
ния шагов по стабилизации ситуации на рынке, 
сообщает агентство Bloomberg.

Венесуэльский министр нефти Эулохио дель Пино 
сказал в интервью Telesur, что Россия, Саудовская Ара-
вия и Катар пришли к договоренности о проведении 
«широкой встречи» стран-производителей нефти в сере-
дине марта. Место встречи пока не определено.

Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лон-
донской бирже ICE Futures к 8:00 МСК подешевели на 
0,6% — до $35,06 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на тор-
гах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому вре-
мени снизились на 0,2% — до $32,99 за баррель.

Министры нефтедобывающих стран, входящих и не 
входящих в ОПЕК, могут попробовать формально зафик-
сировать договоренности о заморозке добычи нефти на 
уровне января на встрече в середине марта, говорил ра-
нее журналистам глава Минэнерго Александр Новак.

подъем мировой экономики сохраняется, 
несмотря на возросшие риски — лагард
Подъем мировой экономики продолжается, несмотря 

на возросшие риски, заявила директор-распорядитель 
Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Ла-
гард, выступая на конференции Института международ-
ных финансов (IIF) в рамках встречи глав финансовых 
ведомств государств G20.

Среди основных угроз для мировой экономики К.Ла-
гард отметила геополитические риски, отток капиталов с 
некоторых рынков, а также падение цен на сырье.
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«В данный момент мы полагаем, что вероятность ма-
териализации этих рисков немного увеличилась, однако 
рост экономики продолжается», — цитирует главу МВФ 
агентство Bloomberg.

По словам К.Лагард, китайская экономика проходит 
период изменения баланса роста ВВП в пользу сферы 
услуг и потребления, и МВФ рекомендовал Китаю уста-
новить целевой показатель роста экономики на уровне 
6-6,5%.

Власти КНР ранее в этом месяце установили ориен-
тир подъема ВВП на 2016 год на уровне 6,5-7%, что ниже 
целевого показателя 2015 года в 7%.

К.Лагард отметила, что эффективность мер кредитно-
денежной политики мировых центробанков, включая са-
мые инновационные меры, сокращается.

Ранее на этой неделе МВФ призвал страны G20 при-
нять срочные меры для поддержки глобальной экономи-
ки и снижения рисков, отметив ухудшение экономиче-
ских перспектив в мире. В частности, МВФ считает 
необходимым наращивание бюджетного стимулирова-
ния и проведение структурных реформ государствами.

По словам К.Лагард, страны emerging markets сталки-
ваются с различными видами проблем. Ряд государств, 
зависимых от сырьевого сектора, уже обратились за по-
мощью к фонду, отметила она.

Сводный индекс доверия в еврозоне в 
феврале упал до минимума с июня

Сводный индекс делового и потребительского дове-
рия к экономике еврозоны в феврале 2016 года снизил-
ся до 103,8 пункта — минимума с июня 2015 года, свиде-
тельствуют данные Европейской комиссии.

Согласно пересмотренным данным, в январе индика-
тор составил 105,1 пункта, а не 105 пунктов, как сообща-
лось ранее.

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожи-
дали снижения показателя в феврале до 104,3 пункта.

Индекс доверия в сфере услуг в уходящем месяце 
уменьшился до 10,6 пункта против пересмотренных  
11,5 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали сниже-
ния показателя до 11,4 пункта с ранее указанных 
11,6 пункта.

Индикатор доверия европейских промышленных ком-
паний ухудшился до минус 4,4 пункта с пересмотренных 
минус 3,1 пункта в январе. Эксперты в среднем прогно-
зировали падение показателя до минус 3,6 пункта с 
предварительно объявленных минус 3,2 пункта.

Окончательная оценка показателя потребительского 
доверия в еврозоне за февраль совпала с предвари-
тельной, составив минус 8,8 пункта.

Citi понизил прогноз роста мировой 
экономики в 2016г до 2,5%

Аналитики банка Citigroup Inc. снизили прогноз роста 
мирового ВВП в 2016 году до 2,5% с 2,7%, ожидавшихся 
в январе. В середине 2015 года рост глобальной эконо-
мики в 2016 году прогнозировался на уровне 3,4%.

«С учетом вероятной ошибки в подсчете ВВП Китая, 
реальный рост ВВП в мире в текущем году будет едва 
превышать 2%», — приводит слова аналитиков Citi 
MarketWatch.

«В последние недели проявились новые сигналы того, 
что рост экономики в мире замедляется, — говорится в 
отчете. — Однако если в последние два года основным 
источником для беспокойства выступали страны с раз-
вивающейся экономикой, то теперь наблюдается сла-
бость в экономике развитых стран».

В частности, эксперты выделили слабые показатели 
ВВП Японии и еврозоны за четвертый квартал прошлого 
года и ухудшение индикаторов делового доверия в Ев-
ропе и США.

Дополнительным негативным фактором для мирового 
рынка может стать возможный выход Великобритании 
из Европейского союза, говорят аналитики Citi. Они ухуд-
шили прогноз роста британского ВВП на 2016 год с 2% 
до 1,7%.

нБК не видит оснований для устойчивого 
ослабления юаня, имеет инструменты для 

поддержки экономики
Китай не намерен резко ослаблять нацвалюту для 

улучшения конкурентоспособности экспорта, и власти 
страны располагают достаточным количеством инстру-
ментов для поддержки экономики, заявил председатель 
Народного банка Китая (НБК, центробанк страны) Чжоу 
Сяочуань, выступая в пятницу перед началом встречи 
глав финансовых ведомств государств G20.

«Китай не будет прибегать к девальвации юаня с це-
лью повышения конкурентоспособности экспорта, — от-
метил Чжоу Сяочуань. — В данный момент китайский 
экспорт является сильным».

По его словам, корзина мировых валют будет играть 
более важную роль в регулировании курса юаня, кото-
рый в течение последнего десятилетия привязан к дол-
лару США.

При этом доллар США остается «наиболее важным» в 
корзине валют, где имеет наибольший вес, отметил гла-
ва НБК.

Это заявление указывает на то, что американская ва-
люта сохранит определяющую роль в валютной полити-
ке Китая, пишет газета The Wall Street Journal.

Чжоу Сяочуань отметил, что обменный курс юаня в 
целом является стабильным.

«Нет оснований для устойчивого ослабления юаня с точ-
ки зрения экономических перспектив КНР», — заявил он.

По словам главы НБК, темпы подъема китайской эко-
номики являются более низкими, чем в прошлом, но бо-
лее устойчивыми.

«Основы экономики КНР остаются сильными», — до-
бавил он.

Центробанк по-прежнему имеет возможности для под-
держки экономики с помощью мер кредитно-денежной 
политики, отметил Чжоу Сяочуань.

Он подчеркнул, что власти Китая располагают инстру-
ментами для ограничения рисков в экономике.

Правительство страны позволит себе более высокий 
дефицит бюджета в 2016 году, отметил глава НБК.

По данным источников WSJ, Госсовет КНР допустит 
увеличение дефицита бюджета до 3% ВВП в 2016 году с 
2,3% ВВП в 2015 году.

Правительство Китая может позволить себе повысить 
дефицит бюджета до 4% ВВП, полагают экономисты НБК.
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цена Brent превысила $36 за баррель 
впервые с конца января

Цены на нефть эталонных марок растут в пятницу, при 
этом стоимость Brent превысила $36 за баррель впервые 
с конца января, сообщает агентство Bloomberg.

Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лон-
донской бирже ICE Futures к 13:00 МСК подорожали на 
$0,73 (2,07%) — до $36,02 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на 
электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи 
(NYMEX) к указанному времени повысились на $0,71 
(2,15%) — до $33,78 за баррель.

На торгах в четверг Brent подорожала на 2,6%, WTI — 
на 2,9%.

Позитивным фактором для нефтяных котировок стали 
данные о падении запасов продуктов нефтепереработки 
в США по итогам прошлой недели.

Кроме того, участники рынка надеются на то, что 
страны-производители нефти смогут прийти к соглаше-
нию о заморозке добычи.

Как ранее заявил министр нефти Венесуэлы Эулохио 
дель Пино, Россия, Саудовская Аравия и Катар пришли 
к договоренности о проведении «широкой встречи» 
стран-производителей нефти в середине марта. Место 
встречи пока не определено.
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