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Шановні колеги! 

З глибоким сумом повідомляємо, що 7 квітня 2016 року на 64-му році пішов 
з життя колишній Член Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
Голова Аудиторської палати України, заслужений економіст України 

Іван Іванович нестеренко

З 2004 по 2009 рік Іван Іванович працював членом ДКЦПФР, а з 2010 року 
обіймав посаду Голови Аудиторської палати України. 

Був нагороджений відомчою відзнакою «Знак Пошани» ДКЦПФР, нагоро-
дою «За відродження України», відомчою відзнакою «15 років Державній службі 
боротьби з економічною злочинністю» Міністерства внутрішніх справ України. 

Керівництво та увесь колектив НКЦПФР висловлюють щире співчуття  
рідним та близьким Івана Івановича з приводу невиправної втрати — його  
передчасної смерті.

світла пам’ять! 

СПІВЧУТТЯ
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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 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
10.11.2015р. №1843, на підставі пункту 1 глави 3 розді-
лу ІV Положення про порядок здійснення емісії облігацій 
підприємств, облігацій міжнародних фінансових органі-
зацій та їх обігу, затвердженого рішенням Національної 
Комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
27.12.2013р. №2998, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 28.01.2014 за №171/24948, та відповідно до 
документів, наданих Товариством з обмеженою відпові-
дальністю «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ІФГ КАПІТАЛ», 
код за ЄДРПОУ: 36645230, 03150, м. Київ, вул. Червоно-
армійська, 72, офіс 48, на зупинення обігу облігацій в 
зв’язку з анулюванням викуплених облігацій серії «В», 
зупинено обіг облігацій товариства з обмеженою від-
повідальністю «ІнвеСтицІйна КомпанІя «ІфГ Ка-
пІтал» серії «В» (свідоцтво про реєстрацію випуску об-
лігацій від 06.05.2011р. №72/2/11, видане Державною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку, дата ви-
дачі свідоцтва 22.07.2011р.) — розпорядження  
№ 50-Кф-З-о від 8 квітня 2016 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843, п. 2 розділу І Порядку скасуван-
ня реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28.05.2013 року за №822/23354, із 
змінами та доповненнями, відповідно до документів, на-
даних ПрАТ «Селексплемцентр», 81632, Львівська обл., 
Миколаївський р-н, с. Дроговиж, вул. Ів. Франка, 1А, код 
за ЄДРПОУ: 19324588, на скасування реєстрації випуску 
акцій у зв`язку з перетворенням акціонерного товари-
ства, скасовано реєстрацію випуску акцій прат «Селек-
сплемцентр». Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
ПрАТ «Селексплемцентр» від 11.01.2011 року 
№04/13/1/11, видане 22.06.2011 року Львівським терито-
ріальним управлінням Державної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку, анульовано — розпорядження 
№ 79-Кф-С-а від 8 квітня 2016 року.

08.04.2016 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.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

публІчне аКцІонерне товариСтво «уКраїн-
СьКа ІновацІйно-фІнанСова КомпанІя» (код 
ЄДРПОУ 25198262), емітент облігацій, повідомляє, що згідно з інформацією 
про випуск облігацій, зареєстрованою в ДКЦПФР 14 жовтня 2004р. (реєстра-

ційне свідоцтво № 145/2/04), та змінами до зазначеної інформації, зареє-
строваними в НКЦПФР 28 вересня 2012р., емітентом прийнято рішення про 
встановлення розміру процентної ставки за облігаціями по сто тридцять 
дев’ятій - сто сорок четвертій процентній виплаті на рівні 22% річних

річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
основні відомості про емітента

Повне найменування — Приватне акцiонерне товариство «Завод «Руса-
ва»; Код за ЄДРПОУ — 20032864; Місцезнаходження — 04050, м. Київ,  
вул. Мельникова, 2/10; Міжміський код та телефон — (044) 483-06-19; Дата 
розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформацій-
ній базі даних Комісії — 06.04.16р.; Адреса сторінки в мережі Інтернет, на 
якій розміщено регулярну річну інформацію — http://20032864.smida.gov.ua; 
Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений ау-
дит фінансової звітності — Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Аудиторсько-консалтингова група «ЕКСПЕРТ» (32346015). Річні загальні 
збори проведені 10.04.15р. Перелік питань: 1.Обрання лiчильної комiсiї 
рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Завод «Русава». 2.Розгляд звiту 
директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ «Завод 
«Русава» за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ди-
ректора. 3.Розгляд звiту Наглядової ради ПрАТ «Завод «Русава» за 2014 
рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради това-
риства. 4.Розгляд звiту ревiзора ПрАТ «Завод «Русава» за пiдсумками 
перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за результатами 
фiнансового року та висновку стосовно рiчної фiнансової звiтностi товари-
ства за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висно-
вку ревiзора. 5.Затвердження рiчного звiту ПрАТ «Завод «Русава» за 2014 
рiк. 6.Затвердження розподiлу прибутку ПрАТ «Завод «Русава» за 2014 рiк. 
7.Про виплату дивiдендiв та затвердження розмiру дивiдендiв за акцiями 
ПрАТ «Завод «Русава». 8.Обрання членiв Наглядової ради ПрАТ «Завод 
«Русава». 9.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що уклада-
тимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, 
обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з 
членами Наглядової ради ПрАТ «Завод «Русава». Всi питання порядку ден-

ного було розглянуто. Звiти та рiчний звiт товариства затвердженi. В зв»язку 
з наявнiстю збиткiв, прийнято рiшення дивiденди не сплачувати. Обрано 
членiв Наглядової ради та затверджено умови цивiльно-правових договорiв. 
Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного не було. 
Дивiденди за результатами звiтного та попереднього перiодів не нарахову-
вались та не виплачувались.

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 1437 1394
Основні засоби (за залишковою вартістю) 389 398
Довгострокові фінансові інвестиції -- --
Запаси 132 98
Сумарна дебіторська заборгованість 588 621
Грошові кошти та їх еквіваленти 182 25
Власний капітал 47 47
Статутний капітал 279 279
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -616 -616
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 43 58
Поточні зобов’язання і забеспечення 1347 1289
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -- -0.024
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.) 

-- -0.024

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1116000 1116000
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом звітного періоду 

-- --

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

-- --

приватне аКцiонерне товариСтво «Завод «руСава»
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента: публІчне аКцІонерне 
товариСтво швейна фабриКа «воронІн»

1.2 Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне това-
риство 

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00309252
1.4 Місцезнаходження емітента: 01033, м. Київ, вул. Короленківська, 3
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 289-70-16, 

ф. (044) 289-85-27.
1.6 Електронна поштова адреса емітента: info@voronin.com.ua
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://jscvoronin.com.ua/
1.8 Вид особової інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента 
2. текст повідомлення:

Загальними зборами акціонерів (протокол № 25 від 06.04.16 р.) 
припинено повноваження з 06.04.2016 р.:

- Голови Наглядової Ради вороніної лариси михайлівни, яка володіє 
57580 акцій (28,7411 % Статутного капіталу), непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має, перебувала на посаді з 19.04.2012 р. 
Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

- члена Наглядової Ради вороніної Інни Семенівни , яка володіє 14443 
акцією (7,2092 % Статутного капіталу), непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має; перебувала на посаді з 25.03.2009 р. Особа не 
дала згоди на розкриття паспортних даних.

- члена Наглядової Ради Заміховської таміли андріївни, яка володіє 
0 акцією (0 % Статутного капіталу), непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має; перебувала на посаді з 06.04. 2011 р. Особа не 
дала згоди на розкриття паспортних даних.

- члена Наглядової Ради мацапури Сергія михайловича, який володіє 
0 акцією (0 % Статутного капіталу), непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має, перебував на посаді з 09.04.13 р. Особа не дала 
згоди на розкриття паспортних даних.

- члена Наглядової Ради Суслова Сергія олександровича, який воло-
діє 0 акцією (0 % Статутного капіталу), непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має., перебував на посаді з 09.04.13 р. Особа не 
дала згоди на розкриття паспортних даних.

Загальними зборами акціонерів (протокол № 25 від 06.04.2016р.) 
призначено з 07.04.2016 р. строком на 3 роки:

- на посаду члена Наглядової Ради вороніну ларису михайлівну, яка 
володіє 57580 акцій (28,7411 % Статутного капіталу), непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. Попередня посада- Голова 
Наглядової Ради ПАТ ШФ «ВОРОНІН». Особа не дала згоди на розкриття 
паспортних даних. 

- на посаду члена Наглядової Ради вороніну Інну Семенівну, яка володіє 
14443 акцією (7,2092 % Статутного капіталу), непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має; Попередня посада- член Наглядової Ради 
ПАТ ШФ «ВОРОНІН». Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних .

- на посаду члена Наглядової Ради Суслова Сергія олександровича, який 
володіє 0 акцією (0 % Статутного капіталу), непогашеної судимості за корисливі 

та посадові злочини не має. Попередня посада- член Наглядової Ради ПАТ ШФ 
«ВОРОНІН». Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

- на посаду члена Наглядової Ради мацапуру Сергія михайловича, який 
володіє 0 акцією (0 % Статутного капіталу), непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини не має. Попередня посада — член Наглядової Ради 
ПАТ ШФ «ВОРОНІН». Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

- на посаду члена Наглядової Ради Симонян Жанну миколаївну, яка 
володіє 0 акціями (0 % Статутного капіталу), непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має. Попередня посада –начальник вироб-
ничого відділу ПАТ ШФ «ВОРОНІН» з 23.02.16р. Особа не дала згоди на 
розкриття паспортних даних.

Засіданням наглядової ради (протокол №4 від 06.04.16 р.) призна-
чено з 07.04.2016р.:

- Головою Наглядової Ради вороніну ларису михайлівну, яка володіє 
57580 акцією (28,7411 % Статутного капіталу), непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Попередня посада — Голова На-
глядової Ради ПАТ ШФ «ВОРОНІН». Особа не дала згоди на розкриття 
паспортних даних. 

Засіданням наглядової ради (протокол №4 від 06.04.16 р.) припи-
нено повноваження з 06.04.2016р.:

- Голови Правліня бодрової валентини михайлівни, яка володіє 0 ак-
ціями (0 % Статутного капіталу), непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має,. перебувала на посаді з 15.06.05 р. Особа не 
дала згоди на розкриття паспортних даних.

- члена Правління нікульшиної Юлії дмитрівни, яка володіє 7 акціями 
(0,0035 % Статутного капіталу), непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має,, перебувала на посаді з 06.04.11 р. Особа не дала 
згоди на розкриття паспортних даних.

- члена Правління пономаренка андрія анатолійовича, який володіє 
9 акціями (0,0045 % Статутного капіталу), непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має, перебував на посаді з 10.04.2013р. Особа 
не дала згоди на розкриття паспортних даних.

Засіданням наглядової ради (протокол №4 від 06.04.16 р.) призна-
чено з 07.04.2016 р. строком на 3 роки:

- на посаду Голови Правліня бодрову валентину михайлівну, яка во-
лодіє 0 акціями (0 % Статутного капіталу), непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має. Попередня посада — Голова Правління 
ПАТ ШФ «ВОРОНІН». Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

- на посаду члена Правління нікульшину Юлію дмитрівну, яка володіє 
7 акціями (0,0035 % Статутного капіталу), непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має. Попередня посада — член Правління 
ПАТ ШФ «ВОРОНІН». Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

- на посаду члена Правління Колачову ларису володимирівну, яка 
володіє 0 акціями (0 % Статутного капіталу), непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має; Попередня посада — начальник швей-
ного цеху ПАТ ШФ «ВОРОНІН» з 08.11.05 р. Особа не дала згоди на роз-
криття паспортних даних.

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

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

3.2 Голова правління пат шф «воронІн»  в.м.бодрова 

ЗатвердЖено
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ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»
Протокол № 123 від 16 березня 2016 року

ЗмІни до реГламенту
ЗаКритоГо недиверСифІКованоГо 
пайовоГо ІнвеСтицІйноГо фонду 
«ІнвеСтицІйний КапІтал — фонд 

облІГацІй»
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»

1. Пункт 1.6 статті 1 викласти в наступній редакції:
«1.6. Строк діяльності Фонду: 10 (десять) років з дати реєстрації в 

Єдиному державному реєстрі інститутів спільного інвестування (на-
далі — «ЄДРІСІ»).»
ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ 
УКРАЇНА», Директор 

Ведринська І.В.

ЗатвердЖено
Рішенням Загальних зборів учасників

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»
Протокол № 123 від 16 березня 2016 року

ЗмІни до реГламенту
ЗаКритоГо недиверСифІКованоГо 
пайовоГо ІнвеСтицІйноГо фонду 

«ІнвеСтицІйний КапІтал — фонд аКцІй»
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»

1. Пункт 1.6 статті 1 викласти в наступній редакції:
«1.6. Строк діяльності Фонду: 10 (десять) років з дати реєстрації в 

Єдиному державному реєстрі інститутів спільного інвестування (на-
далі — «ЄДРІСІ»).»
ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ 
УКРАЇНА», Директор 

Ведринська І.В.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №69, 11 квітня 2016 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

4

повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента 

1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товари-

ство «Торговий Дім »ВОРОНІН-УКРАЇНА» 
1.2 Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне 

товариство 
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 31808381
1.4 Місцезнаходження емітента: 01033, Київ-33, вул. Короленків-

ська, 3
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 289-70-16, 

ф  (044) 289-85-27.
1.6 Електронна поштова адреса емітента: trade@voronin.com.ua 
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-

вується емітентом
для розкриття інформації: www.tdvoronin.emit.com.ua
1.8 Вид особової інформації: відомості про зміну складу поса-

дових осіб емітента 
2. текст повідомлення:

Загальними зборами акціонерів (протокол № 16 від 07.04.16 р.) 
припинено повноваження з 07.04.2016 р.:

- Голови Наглядової Ради вороніної лариси михайлівни, яка 
володіє 3928126 акціями (48,3593 % Статутного капіталу), непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має, перебувала 
на посаді з 19.04.2012 р. Особа не дала згоди на розкриття паспорт-
них даних.

- члена Наглядової Ради бодрової валентини михайлівни, яка 
володіє 0 акціями (0 % Статутного капіталу), непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має; перебувала на посаді з 
30.11.01 р. Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

- члена Наглядової Ради Зінченко Сусани антонівни, яка воло-
діє 0 акцією (0 % Статутного капіталу), непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має; перебувала на посаді з 

03.03.06 р. Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
Загальними зборами акціонерів(протокол № 16 від 07.04.16 р.) 

призначено з 08.04.2016 р. строком на 3 роки:
- на посаду члена Наглядової Ради вороніну ларису михайлів-

ну, яка володіє 3928126 акціями (48,3593 % Статутного капіталу), 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. По-
передня посада — Голова Наглядової Ради ПрАТ «ТД »ВОРОНІН-
УКРАЇНА». Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. 

- на посаду члена Наглядової Ради бодрову валентину михай-
лівну, яка володіє 0 акцією (0 % Статутного капіталу), непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередня по-
сада- член Наглядової Ради ПрАТ «ТД »ВОРОНІН-УКРАЇНА» з 
30.11.01 р. Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних .

- на посаду члена Наглядової Ради Зінченко Сусану антонівну, 
яка володіє 0 акцією (0 % Статутного капіталу), непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. Попередня посада- 
член Наглядової Ради ПрАТ «ТД »ВОРОНІН-УКРАЇНА». Особа не 
дала згоди на розкриття паспортних даних.

Засіданням наглядової ради (протокол №4 від 07.04.16 р.) 
призначено з 08.04.2016р.:

- Головою Наглядової Ради вороніну ларису михайлівну, яка 
володіє 3928126 акціями (48,3593 % Статутного капіталу), непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередня 
посада — Голова Наглядової Ради ПрАТ «ТД »ВОРОНІН-УКРАЇНА». 
Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. 

3. підпис 3.1 Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність 
інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе 
відповідальність згідно з законодавством. 

3.2. директор 
прат«тд »воронІн-уКраїна»  Суслов С.а.

М.П. 
07.04.2016 

приватне аКцІонерне товариСтво 
«торГовий дІм «воронІн-уКраїна»

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 "ПЕРШИЙ 
IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК"

2. Код за ЄДРПОУ 26410155
3. Місцезнаходження 04073, м. Київ, Московський 

проспект, 6
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 428 61 28 (044) 428 61 28
5. Електронна поштова адреса KiyutinaNM@pinbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

pinbank.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

ii. текст повідомлення
Припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Костенко Нелi 

Iванiвни на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ» ПЕРШИЙ 
IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» (протокол № 1 вiд 07.04.2016 р.) в зв»язку iз 
закiнченням термiну перебування на посадi. Перебувала на посадi 3 роки. 
Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Посадова 
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Цибань Свiтлани 
Володимирiвни на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ПЕР-
ШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» (протокол № 1 вiд 07.04.2016 р.) в зв»язку iз 
закiнченням термiну перебування на посадi. Перебувала на посадi 3 роки. 
Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Посадова 
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Вольного Євгена Во-
лодимировича на пiдставi Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ПЕР-
ШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» (протокол № 1 вiд 07.04.2016 р.) в зв»язку iз 

закiнченням термiну перебування на посадi. Перебував на посадi 3 роки. 
Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Посадова 
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Костенко Нелю Iванiвну обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсi згiдно 
рiшення Загальних зборiв акцiонерiв «ПАТ ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 
БАНК» (протокол № 1 вiд 07.04.2016 р.) Обрано строком на 3 роки. На 
пiдставi рiшення Ревiзiйної комiсiї (протокол № 1 вiд 07.04.2016р.) члена 
Ревiзiйної комiсiї Костенко Нелю Iванiвну обрано на посаду Голови 
Ревiзiйної комiсiї. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не 
надала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: 
2011-2016 роки — ТОВ «ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА», заступ-
ник директора фiнансово-економiчного департаменту.

Цибань Свiтлану Володимирiвну обрано на посаду члена Ревiзiйної 
комiсi згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв «ПАТ ПЕРШИЙ 
IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» (протокол № 1 вiд 07.04.2016 р.) Обрано строком 
на 3 роки. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ «ВС 
ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА»: 2011-2015 роки — начальник вiддiлу 
iнвестицiйного фiнансування, 2015-2016 — начальник служби фiнансового 
контролю.

Вольного Євгена Володимировича обрано на посаду члена Ревiзiйної 
комiсi згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв «ПАТ ПЕРШИЙ 
IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» (протокол № 1 вiд 07.04.2016 р.) Обрано строком 
на 3 роки. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: 2011-
2016 роки — ПАТ «УIФК», начальник вiддiлу кредитної полiтики.

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 Колесник iрина вiкторiвна

Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 08.04.2016

(дата)

публiчне аКцiонерне товариСтво “перший iнвеСтицiйний банК”
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ЗатвердЖено
Рішенням Загальних зборів учасників

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»
Протокол № 123 від 16 березня 2016 року

ЗмІни 
до проСпеКту емІСІї ІнвеСтицІйних СертифІКатІв

Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду 
«енерГетичнІ ІнвеСтицІї»

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»

1. Пункт 1.5. статті 1 викласти в наступній редакції:
«посада прізвище, ім’я, по 

батькові
пряме та/або опосередкова-

не володіння часткою в 
статутному капіталі Компанії

(відсотки щодо кожного)
Директор Ведринська Інна 

Володимирівна
Пряме володіння — 0%

Опосередковане володіння — 
0%

Головний 
бухгалтер

посада не перед-
бачена

-

Голова
Ревізійної комісії

Камарицький Юрій 
Сергійович

Пряме володіння — 0%
Опосередковане володіння — 

0%
Член Ревізійної

комісії
Заболотна Ганна

Сергіївна
Пряме володіння — 0%

Опосередковане володіння — 
0%

Член Ревізійної
комісії

Кубитович Лілія
Вікторівна

Пряме володіння — 0%
Опосередковане володіння — 

0%

Голова
Наглядової 

Ради

Пасенюк Макар
Юрійович

Пряме володіння — 0%
Опосередковане володіння 

— 41,71%
Член

Наглядової 
Ради

Стеценко Костян-
тин Вікторович

Пряме володіння — 0%
Опосередковане володіння 

— 41,71%
Посадова особа 

служби 
внутрішнього 

аудиту

Кубитович Лілія
Вікторівна

Пряме володіння — 0%
Опосередковане володіння 

–0%

Інші посадові 
особи не 

обирались»

2. Статтю 13 викласти в наступній редакції:
«13. Відомості про оцінювача майна:
Повне найменування — Товариство з обмеженою відповідальністю 

«КАНЗАС».
Код за ЄДРПОУ — 31902816.
Місцезнаходження — 04211, м. Київ, вул. Оболонська набережна, 

буд. 7, корп. 2 літера А.
Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності: строк дії з 03.12.2015 р. 

до 03.12.2018 р.»

Уповноважена особа ТОВ «КУА «ІНВЕСТИ-
ЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА», Директор 

Ведринська І.В.

Особа, на яку покладено ведення бухгал-
терського обліку,
Аудиторської компанії «АГЕНТСТВО 
ФІНАНСОВИХ КОНСУЛЬТАНТІВ», 
Директор 

Мозгова І. Є.

Уповноважена особа зберігача АТ 
«УКРСИББАНК» 

Полторацька С.В.

ЗатвердЖено
Рішенням Загальних зборів учасників

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»
Протокол № 123 від 16 березня 2016 року

ЗмІни 
до проСпеКту емІСІї ІнвеСтицІйних СертифІКатІв

Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду 
«ІнвеСтицІйний КапІтал — фонд облІГацІй»

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»

1. Пункт 1.5. статті 1 викласти в наступній редакції:
«посада прізвище, ім’я, по бать-

кові
пряме та/або опосередкова-

не володіння часткою в 
статутному капіталі 

Компанії
(відсотки щодо кожного)

Директор Ведринська Інна 
Володимирівна

Пряме володіння — 0%
Опосередковане володін-

ня  — 0%
Головний 
бухгалтер

посада не передбачена -

Голова
Ревізійної 

комісії

Камарицький Юрій 
Сергійович

Пряме володіння — 0%
Опосередковане володін-

ня  — 0%
Член Ревізійної

комісії
Заболотна Ганна

Сергіївна
Пряме володіння — 0%

Опосередковане володін-
ня  — 0%

Член Ревізійної
комісії

Кубитович Лілія
Вікторівна

Пряме володіння — 0%
Опосередковане володін-

ня  — 0%
Голова

Наглядової 
Ради

Пасенюк Макар
Юрійович

Пряме володіння — 0%
Опосередковане володін-

ня  — 41,71%

Член
Наглядової 

Ради

Стеценко Костянтин 
Вікторович

Пряме володіння — 0%
Опосередковане володін-

ня  — 41,71%
Посадова особа 
служби внутріш-

нього аудиту

Кубитович Лілія
Вікторівна

Пряме володіння — 0%
Опосередковане володін-

ня  –0%
Інші посадові 

особи не 
обирались»

2. Пункт 2.4. статті 2 викласти в наступній редакції: 
«2.4. Термін закінчення діяльності Фонду: 04 квітня 2021 року.»
3. Статтю 11 викласти в наступній редакції:
«11. Відомості про оцінювача майна:
Повне найменування — Товариство з обмеженою відповідальністю 

«КАНЗАС».
Код за ЄДРПОУ — 31902816.
Місцезнаходження — 04211, м. Київ, вул. Оболонська набережна, 

буд. 7, корп. 2 літера А.
Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності: строк дії з 03.12.2015 р. до 

03.12.2018 р.»
4. Пункт 1.6. статті 1 Додатку № 1 до Проспекту емісії інвестиційних 

сертифікатів Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного 
фонду «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ — ФОНД ОБЛІГАЦІЙ» викласти в на-
ступній редакції:

«1.6. Строк діяльності Фонду: 10 (десять) років з дати реєстрації в Єди-
ному державному реєстрі інститутів спільного інвестування (надалі — 
«ЄДРІСІ»).»
Уповноважена особа ТОВ «КУА «ІНВЕСТИ-
ЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА», Директор 

Ведринська І.В.

Особа, на яку покладено ведення бухгалтер-
ського обліку,
Аудиторської компанії «АГЕНТСТВО 
ФІНАНСОВИХ КОНСУЛЬТАНТІВ», Директор 

Мозгова І. Є.

Уповноважена особа зберігача АТ «УКРСИБ-
БАНК» 

Полторацька С.В.

ЗаКритий недиверСифІКований пайовий ІнвеСтицІйний фонд 
«енерГетичнІ ІнвеСтицІї»

ЗаКритий недиверСифІКований пайовий ІнвеСтицІйний фонд 
«ІнвеСтицІйний КапІтал — фонд облІГацІй»
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публІчне аКцІонерне товариСтво 
«переСувна механІЗована Колона-15» 
«дунайводбуд» код за ЄДРПОУ 01035845, місцезнаходжен-
ня згідно з реєстраційними документами: 68600 Одеська обл. м.Ізмаїл вул.
Болградське шосе,14 повідомляє про проведення чергових загальних збо-
рів акціонерів, які призначені _13 травня 2016 року об 10.00. за місцезна-
ходженням товариства: одеська обл. м.Ізмаїл вул.болградське шосе,14, 
(зал № 1 адмінбудівлі).

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться в 
день та за місцем проведення зборів з 08.30 до 09.45 відповідно до пере-
ліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному 
станом на 24 годину _6 травня_2016 року у порядку, встановленому за-
конодавством про депозитарну систему України. 

Для реєстрації учасникам зборів необхідно при собі мати: документ, 
що посвідчує особу акціонера або його представника (паспорт), 
представникам акціонерів – фізичних та юридичних осіб - додатково 
мати довіреність та/або інший документ, що посвідчує повноваження 
представника, оформлені відповідно до чинного законодавства 
України.

перелік питань, 
що виносяться на голосування:

1.Обрання голови та членів лічильної комісії, прийняття рішення про 
припинення їх повноважень.

2.Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту 
зборів.

3 Розгляд звіту Директора за 2015.р. та прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту Директора.

4.Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2015р. та прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

5.Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2015р. та прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

6.Затвердження річного звіту товариства за 2015р.
7.Розподіл прибутку і збитків товариства за 2015р., затвердження роз-

міру річних дивідендів.
8.Прийняття рішення про купівлю - продаж належного Товариству май-

на та уповноваження Директора Товариства замовляти, підписувати оцін-
ку майна, а також на підписання договорів купівлі – продажу майна Това-
риства.

9.Прийняття рішення про заснування інших юридичних осіб та упов-
новаження Директора Товариства на підписання відповідних докумен-
тів.

10.Затвердження змін до Статуту Товариства, призначення відпові-
дальної особи за проведення державної реєстрації змін до Статуту.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів 
до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з 
матеріалами, пов’язаними з порядком денним, за адресою: Одеська обл. 
м.Ізмаїл вул.Болградське шосе,14, кабінет бугалтерії у вівторок та середу 
з 09.00 до 12.00, в день проведення зборів – у місці їх проведення. Поса-
дова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами – головний бухгалтер Гупало З.П. Письмові пропозиції 
щодо порядку денного зборів надаються не пізніше 20 днів до дати про-
ведення зборів.

Тел.(04841 9 71 47)  наглядова рада 
основні показники 

фінансово-господарської діяльності ват  пмК-15»дунайводбуд» 
(тис. грн.) 

найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів 3670 2573
Основні засоби 782 916
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 898 646
Сумарна дебіторська заборгованість 346 675
Грошові кошти та їх еквіваленти 1602 280
Нерозподілений прибуток (збиток) (2602) (1971)
Власний капітал (96) 535
Статутний капітал 498 498
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 3734 2038
Чистий прибуток (збиток) (631) (644)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1990600 1990600
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

25 30

СпоСтереЖна рада

публІчноГо аКцІонерноГо 
товариСтва «банК СІч»

(едрпоу 37716841, 
місцезнаходження: м. Київ, вул. володимирська, буд.63)

повідомляє, про зміни до порядку денного річних Загальних зборів 
акціонерів, 

які відбудуться 22 квітня 2016 року о 15 год. 00 хв. за Київським ча-
сом за адресою: 01033, україна, місто Київ, вулиця володимирська, 

будинок 63, другий поверх, кімната для переговорів №25. 
(повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів 

ПАТ  «БАНК СІЧ» опубліковано у Відомостях НКЦПФР №54 від 
21.03.2016р.).

Відповідно до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства» за 
пропозицією акціонера, який володіє більше 5 відсотків простих акцій По-
рядок денний Загальних зборів ПАТ «БАНК СІЧ» доповнено наступними 
питаннями:

11. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Спо-
стережної ради ПАТ «БАНК СІЧ».

12. Про обрання Голови та членів Спостережної ради ПАТ «БАНК 
СІЧ», затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що 
укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підпи-
сання цивільно-правових договорів з Членами Спостережної ради 
ПАТ  «БАНК СІЧ».

13. Розгляд питання джерел формування капіталу ПАТ «БАНК СІЧ» в 
2016 році.

Акціонери та їх уповноважені представники можуть ознайомитися з до-
кументами, які розроблено відповідно до порядку денного річних Загаль-
них зборів акціонерів ПАТ «БАНК СІЧ», за місцезнаходженням ПАТ «БАНК 
СІЧ»: 01033, Україна, місто Київ, вулиця Володимирська, будинок 63, дру-
гий поверх, кімната 25, у робочі дні (понеділок – п’ятниця) з 10.00 до 17.00 
(обідня перерва з 13.00 до 13.45), а в день проведення Загальних збо-
рів  – також у місці їх проведення.

Довідки за телефоном (044) 207-14-70, (044) 207-14-75, відповідальна 
особа за ознайомлення акціонерів з документами — Хомович І.М.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова правління
пат «банК СІч»  в.в.шульга

річна інформація емітента цінних паперів

приватне аКцІонерне товариСтво 
«приКарпатаГробудКомплеКт»

І. основні відомості про емітента. 1. Повне найменування емі-
тента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон 
емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРИКАРПАТ-
АГРОБУДКОМПЛЕКТ»; 20554166; 76014, м.Iвано-Франкiвськ, 
вул.  Юностi, 37; 0342554861. 2. Дата розкриття повного тексту річної 
інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії – 
07.04.2016р. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію – 8421.com.ua. 4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської фірми (ПІБ аудитора-фізичної особи-
підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство 
з обмеженою відповідальністю «Орвi-аудит», 34623723. 5. Інформа-
ція про загальні збори: 27.04.2015р. відбулися чергові загальні збори. 
Перелiк питань та результати розгляду питань: 1.Обрання лiчильної 
комiсiї, голови та секретаря зборiв. 2.Звiт директора Товариства за 
2014 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 3.Звiт На-
глядової ради Товариства за 2014 рiк, прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту. 4.Затвердження звiту та висновкiв Ревiзора 
за 2014 рiк. 5.Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 
2014 рiк. Розподiл прибуткiв (збиткiв) Товариства за результатами 
2014 року. 6.Дострокове припинення повноважень членiв Наглядової 
ради та обрання членiв Наглядової ради. – Обрано робочі органи збо-
рів, затверджено звіти та рiчна фiнансова звiтність, обрано склад На-
глядової ради. Пропозицiї щодо перелiку питань порядку денного не 
подавались. 6. Інформація про дивіденди: рішення щодо виплати 
дивідендів не приймалось.

ii. основні показники фінансово-господарської діяльності 
суб'єкта малого підприємництва (тис.грн.) (2015р./2014р.): Усього 
активів: 268/264,4; основні засоби (за залишковою вартістю): 
211,3/232,8; довгострокові фінансові інвестиції:0/0; запаси: 8,6/15,7; су-
марна дебіторська заборгованість: 40,4/13; грошові кошти та їх еквіва-
ленти: 7,7/1,7; власний капітал: 266,9/264,2; статутний капітал: 126/126; 
нерозподілений прибуток (непокритий збиток): 2,7/-17,8; довгострокові 
зобов'язання: 0/0; поточні зобов'язання: 1,1/0,2; чистий прибуток (зби-
ток): 2,7/1,2. 
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рІчна ІнформацІя за 2015 рік
емітента цінних паперів

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. основні відомості про емітента

1. повне найменування емітента, код за Єдрпоу, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: товариСтво З обме-
ЖеноЮ вiдповiдальнiСтЮ «полтавтранСбуд-
iнвеСт», 34204771, Україна Полтавська обл. 36022 Полтава вул. Старий 
Подiл, буд. 4., (0532) 60-28-54

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 11.04.2016

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: ptb_invest.emitents.net.ua

4. найменування, код за Єдрпоу аудиторської фірми (п.І.б. ауди-
тора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінан-
сової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «АФ «УКРА-
ЇНСЬКИЙ КОРПОРАТИВНИЙ АУДИТ», 33620564

6. Інформація про дивіденди
За результатами 
звітного періоду

За результатами 
періоду, що 

передував звітному
за  про-
стими 

акціями

за  при-
вілейо-
ваними 
акціями

за 
прости-

ми 
акціями

за  приві-
лейова-

ними 
акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн 0 0 0 0
Нараховані дивіденди на одну 
акцію, грн

0 0 0 0

Сума виплачених дивідендів, грн 0 0 0 0
Дата складення переліку осіб, які ма-
ють право на отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис Дивiденти товариством не виплачуються.

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-

ємства (тис. грн)
найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 75461 78568
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 2
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 75450 78471
Грошові кошти та їх еквіваленти 8 1
Власний капітал -18199 -14718
Статутний капітал 1228 1228
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -19427 -15946
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 65010 65000
Поточні зобов'язання і забезпечення 28650 28286
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0 0

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

загальна номінальна вартість
у відсотках від статутного 
капіталу

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

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

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

1. Повне найменування емітента публiчне аКцiонерне 
товариСтво 
"Сумихiмпром"

2. Код за ЄДРПОУ 05766356
3. Місцезнаходження 40003, м. Суми, вул. Харкiвська, 

п/в 12
4. Міжміський код, телефон та факс 0542 674-212 683-513
5. Електронна поштова адреса v.grischenko@sumykhimprom.org.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.sumykhimprom.com.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

ii. текст повідомлення
Вiдповiдно до поданої заяви Голови Ревiзiйної комiсiї 

ПАТ  «СУМИХIМПРОМ» Скуртула Андрiя Борисовича про складення по-
вноважень iз займаної посади за власним бажанням вiд 24.03.2016, 
звiльнено з посади Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ «СУМИХIМПРОМ» Скур-
тула А.Б. з 07.04.2016.

Перебував на посадi з 11.04.2011. Часткою у статутному капiталi 
ПАТ  «СУМИХIМПРОМ» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має.

На посаду Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ «СУМИХIМПРОМ» нiкого не 
призначено.

Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
Вiдповiдно до поданої заяви члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ  «СУМИХIМПРОМ» 

Солошенко Олени Петрiвни про складення повноважень iз займаної посади 
за власним бажанням вiд 24.03.2016, звiльнено з посади члена Ревiзiйної 
комiсiї ПАТ «СУМИХIМПРОМ» Солошенко О.П. з 07.04.2016.

Перебувала на посадi з 11.04.2011. Часткою у статутному капiталi 
ПАТ  «СУМИХIМПРОМ» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має.

На посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «СУМИХIМПРОМ» нiкого не 
призначено.

Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
Вiдповiдно до поданої заяви секретаря Ревiзiйної комiсiї 

ПАТ  «СУМИХIМПРОМ» Власюка Олександра Миколайовича про скла-
дення повноважень iз займаної посади за власним бажанням вiд 
24.03.2016, звiльнено з посади секретаря Ревiзiйної комiсiї 
ПАТ  «СУМИХIМПРОМ» Власюка О.М. з 07.04.2016.

Перебував на посадi з 11.04.2011. Часткою у статутному капiталi 
ПАТ  «СУМИХIМПРОМ» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має.

На посаду секретаря Ревiзiйної комiсiї ПАТ «СУМИХIМПРОМ» нiкого 
не призначено.

Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
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 Лазакович Iгор Васильович
Керуючий санацiєю (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 07.04.2016
(дата)

рІчна ІнформацІя за 2015 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім 

публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. повне найменування емітента, код за Єдрпоу, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: приватне аКцiонерне 
товариСтво «КобеляцьКий Завод продоволь-
чих товарiв «мрiя», 00382668, Україна Полтавська обл. Кобе-
ляцький р-н 39200 м.Кобеляки вул. Днiпропетровська, 26, (05343) 3-25-80

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 08.04.2016

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: zavod-mriya.ltd.ua

директор  Карнаух н.в.
м.п.

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних

паперів, а також приватних (закритих)акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім

публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів

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

приватне аКцІонерне 
товариСтво "ІндаСтрІ-
ал медІа нетворК", 
33056474, пр-т Героїв Сталінгра-
да,  27, м.Київ, Оболонський р-н, 
04210, (044)428-9850

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

07.04.2016

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

http://ipnet.ua/2015/zvit_dkcpfr_2015_
ipnet.ua.html
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річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонер-
них товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення 
цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійсни-

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

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

ЗаКрите аКцiонерне 
товариСтво фiрма 
"КиївiнвеСт", 01269454 
м.  Київ , Шевченкiвський, 04060,  
м.Київ, Вавiлових,9 (044)2300518,

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

08.04.2016

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

stockmarket.gov.ua 

повІдомлення 
про виникнення особливої інформації 

приватноГо аКцІонерноГо 
товариСтва «Страхова КомпанІя 

«ІнтереКСпреС»
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Страхова компанія «ІнтерЕкспрес».

2. Код за ЄДРПОУ: 33097568.
3. Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 69.
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 287-47-16.
5. Електронна поштова адреса: sk@interexpress.com.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://www.interexpress.com.ua/
uk/novunu-kompanii.

7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 
осіб емітента.

ІІ. текст повідомлення
1.1. дата прийняття рішення: «07» квітня 2016 року (Протокол № 1 

Річних Загальних Зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» від «07» квітня 
2016  року).

1.2. Зміни: припинено повноваження.
1.3. посада: Ревізор ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».
1.4. повне найменування юридичної особи: Товариство з обмеже-

ною відповідальністю «ТрансфармПлюс».
1.5. Код за Єдрпоу юридичної особи: 31451597.
1.6. розмір частки в статутному капіталі прат СК «Інтерекспрес»: 

35,3425 %.
Зміст інформації: «07» квітня 2016 року Річні Загальні збори 

ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» (Протокол № 1 від «07» квітня 2016 року), 
постановили припинити повноваження Ревізора ПрАТ СК «ІнтерЕк-
спрес» - Товариства з обмеженою відповідальністю «Трансфар-
мПлюс» (код за ЄДРПОУ: 31451597; розмір частки в статутному капі-
талі ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» складає 35,3425 %) у зв`язку з 
закінченням строку повноважень.

Розмір пакета акцій Товариства з обмеженою відповідальністю 
«ТрансфармПлюс» становить 258 (Двісті п’ятдесят вісім) простих імен-
них акцій ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТрансфармПлюс» пере-
бувало на посаді з «17» квітня 2013 року. Жодна посадова особа Това-
риства з обмеженою відповідальністю «ТрансфармПлюс» не має непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

2.1. дата прийняття рішення: «07» квітня 2016 року (Протокол № 1 
Річних Загальних Зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» від «07» квітня 
2016  року).

2.2. Зміни: обрано.
2.3. посада: Ревізор ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».
2.4. повне найменування юридичної особи: Товариство з обмеже-

ною відповідальністю «ТрансфармПлюс».
2.5. Код за Єдрпоу юридичної особи: 31451597.
2.6. розмір частки в статутному капіталі прат СК «Інтерекспрес»: 

35,3425 %.
Зміст інформації: «07» квітня 2016 року Річні Загальні збори 

ПрАТ  СК «ІнтерЕкспрес» (Протокол № 1 від «07» квітня 2016 року), по-
становили обрати на посаду Ревізора ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» Товари-
ство з обмеженою відповідальністю «ТрансфармПлюс» (код за ЄДРПОУ: 
31451597; розмір частки в статутному капіталі ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» 
складає 35,3425 %) строком на 3 (три) роки (з «08» квітня 2016 р. до 
«08» квітня 2019 р. (з врахуванням дати проведення відповідних загаль-
них зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»).

Розмір пакета акцій Товариства з обмеженою відповідальністю 
«ТрансфармПлюс» становить 258 (Двісті п’ятдесят вісім) простих імен-
них акцій ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».

З «17» квітня 2013 року по «07» квітня 2016 року Товариство з об-
меженою відповідальністю «ТрансфармПлюс» обіймало посаду Ревізо-
ра ПрАТ  СК «ІнтерЕкспрес».

Жодна посадова особа Товариства з обмеженою відповідальністю 
«ТрансфармПлюс» не має непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини.

ІІІ. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 

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

2. Голова правління  ______________  Кушнір в.м.
 М.П. 
  «08» квітня 2016 р.

ЗатвердЖено
Рішенням Загальних зборів учасників

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»
Протокол № 123 від 16 березня 2016 року

ЗмІни 
до проСпеКту емІСІї ІнвеСтицІйних СертифІКатІв

ЗаКритоГо недиверСифІКованоГо пайовоГо 
ІнвеСтицІйноГо фонду «ІнвеСтицІйний 

КапІтал – фонд динамІчний» товариСтва З 
обмеЖеноЮ вІдповІдальнІСтЮ«КомпанІя З 

управлІння аКтивами «ІнвеСтицІйний 
КапІтал уКраїна»

1. Пункт 1.5. статті 1 викласти в наступній редакції:
«посада прізвище, ім'я, по 

батькові
пряме та/або опосередковане 
володіння часткою в статутно-

му капіталі Компанії
(відсотки щодо кожного)

Директор Ведринська Інна 
Володимирівна

Пряме володіння – 0%
Опосередковане володіння – 0%

Головний 
бухгалтер

посада не передба-
чена

-

Голова
Ревізійної комісії

Камарицький Юрій 
Сергійович

Пряме володіння – 0%
Опосередковане володіння – 0%

Член Ревізійної
комісії

Заболотна Ганна
Сергіївна

Пряме володіння – 0%
Опосередковане володіння – 0%

Член Ревізійної
комісії

Кубитович Лілія
Вікторівна

Пряме володіння – 0%
Опосередковане володіння – 0%

Голова
Наглядової Ради

Пасенюк Макар
Юрійович

Пряме володіння – 0%
Опосередковане володіння – 

41,71%
Член
Наглядової Ради

Стеценко Костянтин 
Вікторович

Пряме володіння – 0%
Опосередковане володіння – 

41,71%
Посадова особа 
служби внутріш-
нього аудиту

Кубитович Лілія
Вікторівна

Пряме володіння – 0%
Опосередковане володіння –0%

Інші посадові 
особи не 
обирались»

2. Статтю 13 викласти в наступній редакції:
«13. Відомості про оцінювача майна:
Повне найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю 

«КАНЗАС».
Код за ЄДРПОУ – 31902816.
Місцезнаходження – 04211, м. Київ, вул. Оболонська набережна, 

буд.  7, корп. 2 літера А.
Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності: строк дії з 03.12.2015 р. до 

03.12.2018 р.»
Уповноважена особа ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
КАПІТАЛ УКРАЇНА», Директор  Ведринська І.В.
Особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку,
Аудиторської компанії «АГЕНТСТВО ФІНАНСОВИХ 
КОНСУЛЬТАНТІВ», Директор  Мозгова І. Є.
Уповноважена особа зберігача АТ «УКРСИББАНК»  Полторацька С.В.
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ЗатвердЖено
Рішенням Загальних зборів учасників

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»
Протокол № 123 від 16 березня 2016 року

ЗмІни 
до проСпеКту емІСІї 

ІнвеСтицІйних СертифІКатІв

ЗаКритоГо недиверСифІКованоГо 
пайовоГо ІнвеСтицІйноГо фонду 

«ІнвеСтицІйний КапІтал – фонд аКцІй» 
товариСтва З обмеЖеноЮ 

вІдповІдальнІСтЮ «КомпанІя З 
управлІння аКтивами «ІнвеСтицІйний 

КапІтал уКраїна»
1. Пункт 1.5. статті 1 викласти в наступній редакції:

«посада прізвище, ім'я, 
по батькові

пряме та/або 
опосередковане володіння 

часткою в статутному капіталі 
Компанії

(відсотки щодо кожного)
Директор Ведринська Інна 

Володимирівна
Пряме володіння – 0%

Опосередковане володіння – 0%
Головний 
бухгалтер

посада не 
передбачена

-

Голова
Ревізійної 
комісії

Камарицький 
Юрій Сергійович

Пряме володіння – 0%
Опосередковане володіння – 0%

Член Ревізійної
комісії

Заболотна Ганна
Сергіївна

Пряме володіння – 0%
Опосередковане 
володіння – 0%

Член Ревізійної
комісії

Кубитович Лілія
Вікторівна

Пряме володіння – 0%
Опосередковане 
володіння – 0%

Голова
Наглядової Ради

Пасенюк Макар
Юрійович

Пряме володіння – 0%
Опосередковане володіння – 

41,71%
Член
Наглядової Ради

Стеценко Костян-
тин Вікторович

Пряме володіння – 0%
Опосередковане володіння – 

41,71%
Посадова особа 
служби 
внутрішнього 
аудиту

Кубитович Лілія
Вікторівна

Пряме володіння – 0%
Опосередковане володіння –0%

Інші посадові 
особи не 
обирались»

2. Пункт 2.4. статті 2 викласти в наступній редакції: 
«2.4. Термін закінчення діяльності Фонду: 04 квітня 2021 року.»
3. Статтю 11 викласти в наступній редакції:
«11. Відомості про оцінювача майна:
Повне найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю 

«КАНЗАС».
Код за ЄДРПОУ – 31902816.
Місцезнаходження – 04211, м. Київ, вул. Оболонська набережна, 

буд.  7, корп. 2 літера А.
Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності: строк дії з 03.12.2015 р. до 

03.12.2018 р.»
4. Пункт 1.6. статті 1 Додатку № 1 до Проспекту емісії інвестиційних 

сертифікатів Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного 
фонду «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ – ФОНД АКЦІЙ» викласти в наступній 
редакції:

«1.6. Строк діяльності Фонду: 10 (десять) років з дати реєстрації в Єди-
ному державному реєстрі інститутів спільного інвестування (надалі – 
«ЄДРІСІ»).»

Уповноважена особа ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
КАПІТАЛ УКРАЇНА», Директор Ведринська І.В.

Особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку,
Аудиторської компанії «АГЕНТСТВО ФІНАНСОВИХ 
КОНСУЛЬТАНТІВ», Директор Мозгова І. Є.

Уповноважена особа зберігача АТ «УКРСИББАНК» Полторацька С.В.

рІчна ІнформацІя
емітента цінних паперів 

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

публІчне аКцІонерне 
товариСтво «ІнвеСти-
цІйна енерГетична 
КомпанІя «ІнеКо» , 
22925945, Миколи Грінченка, 18, місто 
Київ, Голосіївський, 03039, Україна, 
(044) 224-92-61

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

08.04.2016

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

http://www.ineko.com

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

ТОВ ААН «СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ», 
24263164

5. 
Інформація 
про 
загальні 
збори 

Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 
28.05.2015 року. Кворум зборів: 97,786% до загальної 
кількості голосів. Перелiк питань, що розглядалися на 
загальних зборах:
1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, 
затвердження регламенту проведення зборів.
2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово – 
господарської діяльності Товариства за 2014 рік, затвер-
дження результатів фінансово-господарської діяльності за 
2014 рік. 
3. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 
2014 рік.
4. Затвердження Звіту Наглядової ради Товариства за 
2014  рік.
5. Затвердження Звіту Ревізійної комісії Товариства за 
2014  рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття 
збитків) Товариства за 2014 рік.
7. Про вчинення Товариством значних правочинів на 
2015-2016 роки. Попереднє схвалення значних правочинів 
(із зазначенням характеру правочинів та їх граничної 
вартості).
Черговi загальнi збори вiдбулися.

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

ІІ. основні показники 
фінансово-господарської діяльності емітента

найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів 31403 35150
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 24366 24472
Запаси 5 3
Сумарна дебіторська заборгованість 238 1371
Грошові кошти та їх еквіваленти 6701 9211
Власний капітал 22923 22424
Статутний капітал 8000 8000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 10084 9585
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 8480 12726
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0,03 0

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

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 16000000 0
Цінні папери власних 
випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість 

0 0

 у відсотках від 
статутного капіталу 

0 0

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

0 0
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повІдомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента публІчне аКцІонерне 

товариСтво «КиївСьКа мІЖнародна фондова 
бІрЖа»

2. Код за ЄДРПОУ 20064500
3. Місцезнаходження 01033, м. Київ, вул.Саксаганського,36-в
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 490-57-88
5. Електронна поштова адреса kise@kise-ua.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://kise.com.ua/public/File/inshe/
Osoblyva06-04.pdf

7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 
осіб емітента 

ІІ. текст повідомлення
1. 06 квiтня 2016 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Київ-

ська мiжнародна фондова бiржа» (протокол вiд 06.04.2016 р.) з моменту 
реєстрацiї нової редакцiї Статуту припинено повноваження Члена Бiржової 
ради Глазової Ольги Валерiанiвни. Згоди на розкриття паспортних даних 
Глазова О.В. не надала. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0,00004%. Глазова О.В. перебувала на посадi Члена Бiржової ради 
ПАТ  «Київська мiжнародна фондова бiржа» бiльше 9 рокiв. Глазова О.В. 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

2. 06 квiтня 2016 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Київ-
ська мiжнародна фондова бiржа» (протокол вiд 06.04.2016 р.) з моменту 
реєстрацiї нової редакцiї Статуту припинено повноваження Члена Бiржової 
ради Куєвди Миколи Валерiйовича. Згоди на розкриття паспортних даних 
Куєвда М.В. не надав. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0,00004%. Куєвда М.В. перебував на посадi Члена Бiржової ради ПАТ «Ки-
ївська мiжнародна фондова бiржа» бiльше 9 рокiв. Куєвда М.В. непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

3. 06 квiтня 2016 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Київ-
ська мiжнародна фондова бiржа» (протокол вiд 06.04.2016 р.) з моменту 
реєстрацiї нової редакцiї Статуту припинено повноваження Члена Бiржової 
ради ПАТ «УIФК» (юридична особа, Код за ЄДРПОУ 25198262). ПАТ «УIФК» 
(юридична особа, Код за ЄДРПОУ 25198262) не володiє часткою в статут-
ному капiталi емiтента. ПАТ «УIФК» (юридична особа, Код за ЄДРПОУ 
25198262) перебувало на посадi Члена Бiржової ради ПАТ «Київська 
мiжнародна фондова бiржа» бiльше 9 рокiв. 

4. 06 квiтня 2016 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Київ-
ська мiжнародна фондова бiржа» (протокол вiд 06.04.2016 р.) Глазову Оль-
гу Валерiанiвну - представника акцiонера ТОВ «НАК ПЛЮС» обрано Чле-
ном Наглядової ради ПАТ «Київська мiжнародна фондова бiржа». Строк 
повноважень - до наступних рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв, повнова-
ження дiйснi з моменту реєстрацiї нової редакцiї Статуту. Згоди на розкрит-
тя паспортних даних Глазова О.В. не надала. Володiє 1 простою iменною 
акцiєю, що становить 0,00004 % статутного капiталу ПАТ «Київська 
мiжнародна фондова бiржа». Посада, яку обiймала особа протягом 

останнiх п'яти рокiв - Голова Бiржової ради (Президент) ПАТ «Київська 
мiжнародна фондова бiржа». Глазова О.В. непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

5. 06 квiтня 2016 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Київ-
ська мiжнародна фондова бiржа» (протокол вiд 06.04.2016 р.) Каганова 
Вадима Фелiксовича - представника акцiонера ТОВ «ТИТАН ЗБЕРIГАЧ» 
обрано Членом Наглядової ради ПАТ «Київська мiжнародна фондова 
бiржа». Строк повноважень - до наступних рiчних Загальних Зборiв 
акцiонерiв, повноваження дiйснi з моменту реєстрацiї нової редакцiї Стату-
ту. Згоди на розкриття паспортних даних Каганов В.Ф. не надав. Не володiє 
простими iменними акцiями ПАТ «Київська мiжнародна фондова бiржа». 
Посада, яку обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв - Директор. Кага-
нов В.Ф. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

6. 06 квiтня 2016 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Київська 
мiжнародна фондова бiржа» (протокол вiд 06.04.2016 р.) Гриб Свiтлану 
Григорiвну - представника акцiонера ТОВ «УIФК-Iнвест» обрано Членом Нагля-
дової ради ПАТ «Київська мiжнародна фондова бiржа». Строк повноважень - до 
наступних рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв, повноваження дiйснi з моменту 
реєстрацiї нової редакцiї Статуту. Згоди на розкриття паспортних даних Гриб  С.Г. 
не надавала. Не володiє простими iменними акцiями ПАТ «Київська мiжнародна 
фондова бiржа». Посада, яку обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв - на-
чальник вiддiлу реєстрацiї прав власностi на цiннi папери. Гриб С.Г. непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

7. 06 квiтня 2016 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Київська 
мiжнародна фондова бiржа» (протокол вiд 06.04.2016 р.) Юркову Олену Ві-
кторівну - представника акцiонера ТОВ «Найкращий дім» обрано Членом На-
глядової ради ПАТ «Київська мiжнародна фондова бiржа». Строк повнова-
жень - до наступних рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв, повноваження дiйснi 
з моменту реєстрацiї нової редакцiї Статуту. Згоди на розкриття паспортних 
даних Юркова О.В. не надавала. Не володiє простими iменними акцiями 
ПАТ  «Київська мiжнародна фондова бiржа». Посада, яку обiймала особа про-
тягом останнiх п'яти рокiв - начальник відділу фінансових операцій. Юрко-
ва  О.В. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

8. 06 квiтня 2016 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Київ-
ська мiжнародна фондова бiржа» (протокол вiд 06.04.2016 р.) Пастух Ольгу 
Миколаївну - представника акцiонера ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦIЙНА 
КОМПАНIЯ» обрано Членом Наглядової ради ПАТ «Київська мiжнародна 
фондова бiржа». Строк повноважень - до наступних рiчних Загальних Зборiв 
акцiонерiв, повноваження дiйснi з моменту реєстрацiї нової редакцiї Статуту. 
Згоди на розкриття паспортних даних Пастух О.М. не надавала. Не володiє 
простими iменними акцiями ПАТ «Київська мiжнародна фондова бiржа». По-
сади, які обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв - фахiвець з торгiвлi 
цiнними паперами та фахiвець з бiржових операцiй. Пастух О.М. непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

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

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

2. Голова правління  _________   м.п. доломина 
 (підпис)
 М.П. 08.04.2016 р. 
  (дата)

приватне аКцІонерне товариСтво «Сто-
роЖинецьКий райаГрохІм» (код за ЄДРПОУ 05491764, 
місцезнаходження: 59000,Чернівецька обл.,м.Сторожинець, 
вул.О.Коби лянської,27) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів 
ПрАТ «Сторожинецький райагрохім» відбудуться 18.05.2016 року о 12 го-
дині на першому поверсі адміністративного корпусу, який розташований на 
території товариства за адресою: 59000, чернівецька обл., м.Сторожи-
нець, вул.о.Кобилянської, 27. Реєстрація акціонерів з 11-00 год. до 11-50 
год. в день та за місцем проведення зборів. порядок денний: 1.Обрання 
лічильної комісії та затвердження регламенту роботи загальних зборів ак-
ціонерів. 2.Звіт директора про результати фінансово-господарської діяль-
ності Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту. 3.Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту. 4.Звіт про роботу Ревізора за 2015 рік, прийнят-
тя рішення за наслідками розгляду даного звіту та затвердження висновків 
Ревізора Товариства. 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік. 
6.Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 
підсумками роботи в 2015 році. 7.Про затвердження вчинених у 2015 році 
значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які мо-
жуть вчинятись Товариством у 2016 році. Дата складення переліку акціоне-
рів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, - станом на 
24-00 год. 12.05.2016р. Для участі в зборах акціонери повинні представити: 
документ, що посвідчує особу (паспорт); представники: довіреність на пра-
во участі в зборах; документ, що посвідчує особу (паспорт). Ознайомитись 
з документами з питань порядку денного та вносити свої пропозиції, акціо-

нери можуть у робочі дні з 9-00 до 12-00 год. в кабінеті директора за місце-
знаходженням товариства: 59000, Чернівецька обл., м.Сторожинець, 
вул.О.Кобилянської, 27. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами директор Грицай О.М. Довідки за телефоном: 
03735 22702. 

основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)
найменування показника період

2015р. 2014р.
Усього активів 136,0 133,2
Основні засоби 115,0 119,3
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - 3,5
Сумарна дебіторська заборгованість 17,6 9,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 3,4 1,1
Нерозподілений прибуток -74,0 -77,1
Власний капітал 133,0 129,9
Статутний капітал 87,7 87,7
Довгострокові зобов’язання 0,3 0,3
Поточні зобов’язання 1,1 3
Чистий прибуток (збиток) 3,1 8,9
Середньорічна кількість акцій(шт.) 350760 350760
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт..)

- -

Загальна сума коштів,витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 1 1
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річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
основні відомості про емітента

Повне найменування – приватне аКцiонерне то-
вариСтво «виробничо-Комерцiйна фiрма 
«аС»; Код за ЄДРПОУ – 19026153; Місцезнаходження – 04050, м. Київ, 
вул. Мельникова, 2/10; Міжміський код та телефон – (044)481-86-78; Дата 
розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії – 06.04.16р.; Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
на якій розміщено регулярну річну інформацію – http://as.pat.ua; Наймену-
вання, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фі-
нансової звітності – Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Аудиторсько-консалтингова група «ЕКСПЕРТ» (32346015). Річні загальні 
збори проведені 07.04.15р. Перелік питань: 1.Обрання лiчильної комiсiї. 
2.Звiт правлiння. 3.Звiт наглядової ради. 4.Звiт ревiзора. 5.Затвердження 
рiчного звiту. 6.Затвердження розподiлу прибутку. 7.Про виплату 
дивiдендiв. 8.Припинення повноважень членiв наглядової ради. 9.Обран-
ня членiв наглядової ради. 10.Затвердження умов договорiв, що уклада-
тимуться з членами наглядової ради. 11.Про вчинення значних правочинiв. 
Всi питання порядку денного було розглянуто. Звiти товариства 
затвердженi. Прийнято рiшення про розподiл прибутку та виплату 
дивiдендiв. Обрано нових членiв наглядової ради та затверджено умови 
договорiв з ними, обрано особу уповноважену на пiдписання таких 
договорiв. Попередньо схвалено вчинення значних правочинiв. Осiб, що 
подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було.

Інформація про дивіденди
За результатами 
звітного періоду

За результатами періоду, 
що передував звітному

за 
прости-

ми 
акціями

За привіле-
йованими 
акціями

за 
простими 
акціями

за привілейо-
ваними 
акціями

Сума нарахова-
них дивідендів, 
грн. 

0.00 0.00 179395.69 0.00

Нараховані 
дивіденди на 
одну акцію, грн. 

0.00 0.00 0.15 0.00

Сума виплачених 
дивідендів, грн. 

0.00 0.00 179395.69 0.00

Дата складення 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання 
дивідендів 

. . . . 10.06.2015 . .

Дата виплати 
дивідендів

. . . . 26.06.2015 . .

Опис На момент складання рiчної звiтностi дата складання 
перелiку осiб та дата виплати дивiдендiв не 
визначенi.

основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)
найменування показника період

звітний попере-
дній

Усього активів 2761 3284
Основні засоби (за залишковою вартістю) 672 574
Довгострокові фінансові інвестиції 50 50
Запаси 573 617
Сумарна дебіторська заборгованість 493 1807
Грошові кошти та їх еквіваленти 969 215
Власний капітал 2316 2078
Статутний капітал 481 481
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 566 328
Довгострокові зобов'язання і забезпечення -- --
Поточні зобов'язання і забеспечення 445 1206
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

0.218 0.187

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

0.218 0.187

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1924592 1924592
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періо-
ду 

загальна номінальна 
вартість 

-- --

у відсотках від статутного 
капіталу 

-- --

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

-- --

річна інформація емітента цінних паперів
i. основні відомості про емітента

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

міжміський код та телефон емітента: публiчне аКцiонерне 
товариСтво «об'Єднання мiЖрайпоСтач»; 
00906166; 67801 Одеська область Овiдiопольський район смт. Овiдiополь 
вул. Євгена Колiсниченка, 9, (04851) 35486.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 07.04.2016.

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: АКФ «ГРАНТЬЕ» у вигляді ТОВ, 
21026423.

5. Інформація про загальні збори 
25 червня 2015 року. Кворум 99,6838 %.
1. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу, прийняття 

рiшення про припинення її повноважень. 2. Прийняття рiшення з пи-
тань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв. 3. Обрання се-
кретаря загальних зборiв акцiонерiв. 4. Розгляд звiту Виконавчого орга-
ну Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi 
Товариства в 2014 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту Виконавчого органу Товариства. 5. Розгляд висновкiв Ревiзiйної 
комiсiї Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства в 2014 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду висновкiв Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства в 2014 роцi. 6. Розгляд звiту На-
глядової ради Товариства за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту Наглядової ради. 7. Затвердження рiчного звiту та ба-
лансу Товариства за 2014 рiк. 8. Визначення порядку розподiлу чистого 
прибутку (покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи в 2014 
роцi. 9. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2015 
рiк. 10. Про змiну мiсцезнаходження Товариства. 11. Внесення та за-
твердження змiн до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у 
новiй редакцiї. 12. Про внесення змiн до внутрiшнiх Положень Товари-
ства, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння та контролю, 
шляхом викладення Положень в новiй редакцiї. 13. Прийняття рiшення 
про припинення повноважень дiючого складу Наглядової ради Товари-
ства. 14. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 15. Затверджен-
ня умов цивiльно-правових договорiв або трудових договорiв 
(контрактiв), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради 
Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами На-
глядової ради. 16. Про вчинення значних правочинiв та попереднє 
схвалення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або по-
слуг, що є предметом таких значних правочинiв, перевищує 25 вiдсоткiв 
вартостi активiв Товариства.

Всi питання порядку денного розглянутi, прийнятi більшістю голосiв.
Iнших пропозицiй не вносилося.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попередньо-

го років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
ii. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-

ємства (тис. грн.)
найменування показника період

звітний попередній
Усього активів  39532  30742
Основні засоби (за залишковою 
вартістю) 

 37024  27134

Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  57  295
Сумарна дебіторська заборгованість  2029  1579
Грошові кошти та їх еквіваленти  3  8
Власний капітал  16494  1024
Статутний капітал  12543  12543
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

 -16868  -22823

Довгострокові зобов'язання і забезпе-
чення

 12271  8448

Поточні зобов'язання і забеспечення  10767  21270
Чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію 

0.11869170  -0.01923380

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

0.11869170  -0.01923380

Середньорічна кількість простих акцій 
(шт.) 

50172000  50172000

Цінні папери власних випусків, 
викуплені протягом звітного періоду 

Голова правлiння ____________ Кутяєв Георгiй Геннадiйович
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ШАХТА "НАДІЯ"

Річна інформація емітента цінних паперів 
І. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО "ШАХТА "НАДІЯ", 00178175, Україна, 80086, Львівська об-
ласть, Сокальський район, с. Сілець, (03249) 44360, 44360. 2. Дата роз-
криття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інфор-
маційній базі даних Комісії - 08.04.2016 року. 3. Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію -
http://shahtanadiya.emitents.com . 4. Найменування, код за ЄДРПОУ а-
удиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця),
якою проведений аудит фінансової звітності - Товариство з обмеже-
ною відповідальністю аудиторська консалтингова фірма "Бізнес Партне-
ри", 37741155.   5. Інформація про загальні збори: у звітному 2015 році
загальні збори акціонерів не проводились, оскільки у відповідності до чин-
ної редакції статуту емітента, в період до проведення перших загальних
зборів акціонерів, повноваження загальних зборів акціонерів, що перед-
бачені чинним законодавством та статутом емітента, здійснюються дер-
жавою в особі Міністерства енергетики та вугільної промисловості Укра-
їни, рішення якого, як єдиного акціонера, з питань, що належить до вик-
лючної компетенції загальних зборів акціонерів, оформляється ним пись-
мово у відповідності до вимог чинного законодавства. 6. Інформація про
дивіденди.* Інформація про дивіденди заповнюється у разі прийняття рі-
шення про виплату дивідендів. У разі якщо за результатами звітного та
попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось, про
це зазначається - дивіденди за звітний період не нараховувались та не
виплачувались.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

(тис. грн)

Тимчасово виконуючий обов'язки Директора Пугач М.П 08.04.2016 р.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНIПРОТУРИСТ"

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акці-

онерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розмі-
щення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаход-
ження, міжміський код та телефон емітента - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "ДНIПРОТУРИСТ", 02650191, Дніпропетровська обл.,
49027, м. Дніпропетровськ, вул. Фучика, буд. 30, тел. (056) 377-43-20.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії - 07.04.2016 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію - http://dniprotourist.dp.ua

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНС-
ТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "ТРАНСПОРТЕР"

код за ЄДРПОУ 33516488; місцезнаходження: 49094, м. Дніпропет-
ровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 58-А, блок 1, міжміський код, те-
лефон та факс: (056)373-97-93, електронна поштова адреса: kb_transpor-
ter@academy.in.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково ви-
користовується емітентом для розкриття інформації transporter.proemi-
tent.info; вид особливої інформації: відомості про зміну власників ак-
цій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

2. Текст повідомлення
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО

"ТРАНСПОРТЕР" (далі - Товариство) повідомляє, що 06.04.2016р. від де-
позитарію ПАТ "Національний депозитарій України" був отриманий  пере-
лік акціонерів. Пакет власника акцій Товариства Товариства з обмеженою
відповідальністю "Біт Продакшн" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна,
буд. 30, код за ЄДРПОУ 34560779) складав 17,4748% голосуючих акцій
(17,4748% від загальної кількості акцій) Товариства. З урахуванням відчу-
жених акцій, розмір частки ТОВ "Біт Продакшн" складає 4,754830% голо-
суючих акцій (4,754830% від загальної кількості акцій) Товариства. Пакет
власника акцій Товариства Товариства з обмеженою відповідальністю
"Юніверсал Секьюрітіз" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30,
код за ЄДРПОУ 32987859) складав 7,9478% голосуючих акцій (7,9478%
від загальної кількості акцій) Товариства. З урахуванням придбаних акцій,
розмір частки ТОВ "ЮС" складає 14% голосуючих акцій (14% від загаль-
ної кількості акцій) Товариства. Пакет власника акцій Товариства Приват-
ного акціонерного товариства "Юридична компанія "Правозахист Інвест"
(49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, код за ЄДРПОУ
35985756) складав 17,5070% голосуючих акцій (17,5070% від загальної
кількості акцій) Товариства. З урахуванням відчужених акцій, розмір час-
тки ПрАТ "ЮК "Правозахист Інвест" складає 13,718002% голосуючих ак-
цій (13,718002% від загальної кількості акцій) Товариства.

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

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

Директор ПАТ "КБ "Транспортер" Руденко Т.М. 07.04.2016 р.

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 87262 63875
Основні засоби (за залишковою вартістю) 24353 21127
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 33076 28997
Сумарна дебіторська заборгованість 22431 12448
Грошові кошти та їх еквіваленти 5023 57
Власний капітал -87297 -87405
Статутний капітал 17745 17745
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 105042 105150
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 11793 4771
Поточні зобов'язання і забезпечення 162766 146509
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн) 0 0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію (грн) 0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 70979016 70979016
Цінні папери власних
випусків, викуплені
протягом звітного
періоду

загальна номінальна
вартість  0 0

у відсотках від
статутного капіталу  0 0

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

0 0

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ШАХТА "НАДІЯ"

Річна інформація емітента цінних паперів 
І. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО "ШАХТА "НАДІЯ", 00178175, Україна, 80086, Львівська об-
ласть, Сокальський район, с. Сілець, (03249) 44360, 44360. 2. Дата роз-
криття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інфор-
маційній базі даних Комісії - 08.04.2016 року. 3. Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію -
http://shahtanadiya.emitents.com . 4. Найменування, код за ЄДРПОУ а-
удиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця),
якою проведений аудит фінансової звітності - Товариство з обмеже-
ною відповідальністю аудиторська консалтингова фірма "Бізнес Партне-
ри", 37741155.   5. Інформація про загальні збори: у звітному 2015 році
загальні збори акціонерів не проводились, оскільки у відповідності до чин-
ної редакції статуту емітента, в період до проведення перших загальних
зборів акціонерів, повноваження загальних зборів акціонерів, що перед-
бачені чинним законодавством та статутом емітента, здійснюються дер-
жавою в особі Міністерства енергетики та вугільної промисловості Укра-
їни, рішення якого, як єдиного акціонера, з питань, що належить до вик-
лючної компетенції загальних зборів акціонерів, оформляється ним пись-
мово у відповідності до вимог чинного законодавства. 6. Інформація про
дивіденди.* Інформація про дивіденди заповнюється у разі прийняття рі-
шення про виплату дивідендів. У разі якщо за результатами звітного та
попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось, про
це зазначається - дивіденди за звітний період не нараховувались та не
виплачувались.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

(тис. грн)

Тимчасово виконуючий обов'язки Директора Пугач М.П 08.04.2016 р.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНIПРОТУРИСТ"

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акці-

онерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розмі-
щення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаход-
ження, міжміський код та телефон емітента - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "ДНIПРОТУРИСТ", 02650191, Дніпропетровська обл.,
49027, м. Дніпропетровськ, вул. Фучика, буд. 30, тел. (056) 377-43-20.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії - 07.04.2016 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію - http://dniprotourist.dp.ua

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНС-
ТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "ТРАНСПОРТЕР"

код за ЄДРПОУ 33516488; місцезнаходження: 49094, м. Дніпропет-
ровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 58-А, блок 1, міжміський код, те-
лефон та факс: (056)373-97-93, електронна поштова адреса: kb_transpor-
ter@academy.in.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково ви-
користовується емітентом для розкриття інформації transporter.proemi-
tent.info; вид особливої інформації: відомості про зміну власників ак-
цій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

2. Текст повідомлення
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО

"ТРАНСПОРТЕР" (далі - Товариство) повідомляє, що 06.04.2016р. від де-
позитарію ПАТ "Національний депозитарій України" був отриманий  пере-
лік акціонерів. Пакет власника акцій Товариства Товариства з обмеженою
відповідальністю "Біт Продакшн" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна,
буд. 30, код за ЄДРПОУ 34560779) складав 17,4748% голосуючих акцій
(17,4748% від загальної кількості акцій) Товариства. З урахуванням відчу-
жених акцій, розмір частки ТОВ "Біт Продакшн" складає 4,754830% голо-
суючих акцій (4,754830% від загальної кількості акцій) Товариства. Пакет
власника акцій Товариства Товариства з обмеженою відповідальністю
"Юніверсал Секьюрітіз" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30,
код за ЄДРПОУ 32987859) складав 7,9478% голосуючих акцій (7,9478%
від загальної кількості акцій) Товариства. З урахуванням придбаних акцій,
розмір частки ТОВ "ЮС" складає 14% голосуючих акцій (14% від загаль-
ної кількості акцій) Товариства. Пакет власника акцій Товариства Приват-
ного акціонерного товариства "Юридична компанія "Правозахист Інвест"
(49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, код за ЄДРПОУ
35985756) складав 17,5070% голосуючих акцій (17,5070% від загальної
кількості акцій) Товариства. З урахуванням відчужених акцій, розмір час-
тки ПрАТ "ЮК "Правозахист Інвест" складає 13,718002% голосуючих ак-
цій (13,718002% від загальної кількості акцій) Товариства.

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

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

Директор ПАТ "КБ "Транспортер" Руденко Т.М. 07.04.2016 р.

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 87262 63875
Основні засоби (за залишковою вартістю) 24353 21127
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 33076 28997
Сумарна дебіторська заборгованість 22431 12448
Грошові кошти та їх еквіваленти 5023 57
Власний капітал -87297 -87405
Статутний капітал 17745 17745
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 105042 105150
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 11793 4771
Поточні зобов'язання і забезпечення 162766 146509
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн) 0 0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію (грн) 0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 70979016 70979016
Цінні папери власних
випусків, викуплені
протягом звітного
періоду

загальна номінальна
вартість  0 0

у відсотках від
статутного капіталу  0 0

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

0 0

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ШАХТА "НАДІЯ"

Річна інформація емітента цінних паперів 
І. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО "ШАХТА "НАДІЯ", 00178175, Україна, 80086, Львівська об-
ласть, Сокальський район, с. Сілець, (03249) 44360, 44360. 2. Дата роз-
криття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інфор-
маційній базі даних Комісії - 08.04.2016 року. 3. Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію -
http://shahtanadiya.emitents.com . 4. Найменування, код за ЄДРПОУ а-
удиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця),
якою проведений аудит фінансової звітності - Товариство з обмеже-
ною відповідальністю аудиторська консалтингова фірма "Бізнес Партне-
ри", 37741155.   5. Інформація про загальні збори: у звітному 2015 році
загальні збори акціонерів не проводились, оскільки у відповідності до чин-
ної редакції статуту емітента, в період до проведення перших загальних
зборів акціонерів, повноваження загальних зборів акціонерів, що перед-
бачені чинним законодавством та статутом емітента, здійснюються дер-
жавою в особі Міністерства енергетики та вугільної промисловості Укра-
їни, рішення якого, як єдиного акціонера, з питань, що належить до вик-
лючної компетенції загальних зборів акціонерів, оформляється ним пись-
мово у відповідності до вимог чинного законодавства. 6. Інформація про
дивіденди.* Інформація про дивіденди заповнюється у разі прийняття рі-
шення про виплату дивідендів. У разі якщо за результатами звітного та
попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось, про
це зазначається - дивіденди за звітний період не нараховувались та не
виплачувались.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

(тис. грн)

Тимчасово виконуючий обов'язки Директора Пугач М.П 08.04.2016 р.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНIПРОТУРИСТ"

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акці-

онерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розмі-
щення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаход-
ження, міжміський код та телефон емітента - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "ДНIПРОТУРИСТ", 02650191, Дніпропетровська обл.,
49027, м. Дніпропетровськ, вул. Фучика, буд. 30, тел. (056) 377-43-20.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії - 07.04.2016 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію - http://dniprotourist.dp.ua

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНС-
ТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "ТРАНСПОРТЕР"

код за ЄДРПОУ 33516488; місцезнаходження: 49094, м. Дніпропет-
ровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 58-А, блок 1, міжміський код, те-
лефон та факс: (056)373-97-93, електронна поштова адреса: kb_transpor-
ter@academy.in.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково ви-
користовується емітентом для розкриття інформації transporter.proemi-
tent.info; вид особливої інформації: відомості про зміну власників ак-
цій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

2. Текст повідомлення
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО

"ТРАНСПОРТЕР" (далі - Товариство) повідомляє, що 06.04.2016р. від де-
позитарію ПАТ "Національний депозитарій України" був отриманий  пере-
лік акціонерів. Пакет власника акцій Товариства Товариства з обмеженою
відповідальністю "Біт Продакшн" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна,
буд. 30, код за ЄДРПОУ 34560779) складав 17,4748% голосуючих акцій
(17,4748% від загальної кількості акцій) Товариства. З урахуванням відчу-
жених акцій, розмір частки ТОВ "Біт Продакшн" складає 4,754830% голо-
суючих акцій (4,754830% від загальної кількості акцій) Товариства. Пакет
власника акцій Товариства Товариства з обмеженою відповідальністю
"Юніверсал Секьюрітіз" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30,
код за ЄДРПОУ 32987859) складав 7,9478% голосуючих акцій (7,9478%
від загальної кількості акцій) Товариства. З урахуванням придбаних акцій,
розмір частки ТОВ "ЮС" складає 14% голосуючих акцій (14% від загаль-
ної кількості акцій) Товариства. Пакет власника акцій Товариства Приват-
ного акціонерного товариства "Юридична компанія "Правозахист Інвест"
(49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, код за ЄДРПОУ
35985756) складав 17,5070% голосуючих акцій (17,5070% від загальної
кількості акцій) Товариства. З урахуванням відчужених акцій, розмір час-
тки ПрАТ "ЮК "Правозахист Інвест" складає 13,718002% голосуючих ак-
цій (13,718002% від загальної кількості акцій) Товариства.

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

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

Директор ПАТ "КБ "Транспортер" Руденко Т.М. 07.04.2016 р.

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 87262 63875
Основні засоби (за залишковою вартістю) 24353 21127
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 33076 28997
Сумарна дебіторська заборгованість 22431 12448
Грошові кошти та їх еквіваленти 5023 57
Власний капітал -87297 -87405
Статутний капітал 17745 17745
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 105042 105150
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 11793 4771
Поточні зобов'язання і забезпечення 162766 146509
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн) 0 0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію (грн) 0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 70979016 70979016
Цінні папери власних
випусків, викуплені
протягом звітного
періоду

загальна номінальна
вартість  0 0

у відсотках від
статутного капіталу  0 0

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

0 0

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

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

1. Повне найменування емітента публiчне аКцiонерне 
то вариСтво "полоГiв-
Сь Кий олiйно еКСтраК-
цiй ний Завод"

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

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 
емітентом 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 04.04.2016 р., отриманого 06.04.2016 р. вiд ПАТ «Нацiональний 
депозитарiй України», у акцiонера von Sass AG (мiсцезнаходження: 
Швейцарiя, Baarerstrasse - 137, Zug, 6302 iдентифiкацiйний код з торговель-
ного реєстру: CH-170.3.009.456-0) розмiр частки в загальнiй кiлькостi акцiй 
складає: 93,3886% (попереднi данi 93,3886%), а в загальнiй кiлькостi голосу-
ючих акцiй складає: 97,2612% (попереднi данi 97,3592%). 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. 2016.04.07
(дата)
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«аГро партнер»

повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: приватне акціонерне товари-
ство «аГро партнер»

2. Код за ЄДРПОУ: 05479668
3. Місцезнаходження: 09200, Київська обл., м.Кагарлик, вул.Кому-

нарська, буд.93
4. Міжміський код, телефон та факс: 0457354187
5. Електронна поштова адреса: ap39@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://05479668.smida.gov.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
ІІ. текст повідомлення:

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Агро Партнер» вiд 06.04.2016р. 
(Протокол №1/16) у зв’язку з закінченням терміну дії повноважень прий-
нято рiшення подовжити повноваження (обрано) на наступний термiн  
3 (три) роки: 1) Голова Наглядової ради – Нарiжний Вiталiй Григорович, 
на посаді з 28.12.2007р., розмір пакета акцій 32,373195% в статутному 
капіталі емітента, іншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 
п’яти рокiв: Голова Наглядової ради ПрАТ «Агро Партнер», директор 
ТОВ «Агро Експерт»; 2) член Наглядової ради – Коваленко Олександр 
Васильович, на посаді з 31.01.2009р., розмір пакета акцій 0,005611% в 
статутному капіталі емітента, іншi посади, якi обiймала особа протягом 
останнiх п’яти рокiв: член Наглядової ради ПрАТ «Агро Партнер», при-
ватний підприємець; 3) член Наглядової ради – Яременко Ірина Васи-
лівна, на посаді з 28.12.2007р., розмір пакета акцій 0,014027 % в статут-
ному капіталі емітента, іншi посади, якi обiймала особа протягом 
останнiх п’яти рокiв: член Наглядової ради ПрАТ «Агро Партнер»; 4) Го-
лова Ревізійної комісії – Яременко Леонід Васильович, на посаді з 
28.12.2007р., розмір пакета акцій 51,287884 % в статутному капіталі емі-
тента, іншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: 
Голова Ревізійної комісії ПрАТ «Агро Партнер», директор ТОВ «Агро 
Рай»; 5) член Ревізійної комісії – Радченко Олена Валентинівна, на по-
саді з 28.12.2007р., розмір пакета акцій 0,014027 % в статутному капіта-
лі емітента, іншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти 
рокiв: член Ревізійної комісії ПрАТ «Агро Партнер»; 6) член Ревізійної 
комісії – Кравець Тетяна Валентинівна, на посаді з 28.12.2007р., розмір 
пакета акцій 0,014027 % в статутному капіталі емітента, іншi посади, якi 
обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: член Ревізійної комісії 
ПрАТ «Агро Партнер». Посадові особи згоду на оприлюднення паспорт-
них даних не надали. Непогашеної судимості за корисливі або посадові 
злочини не мають.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством Голова Правління Груша Сергій Олексійович, 
07.04.2016р.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«КаГарлицьКий райаГропоСтач»

повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: приватне акціонерне товари-
ство «КаГарлицьКий райаГропоСтач»

2. Код за ЄДРПОУ: 00904517
3. Місцезнаходження: 09200, Київська обл., м.Кагарлик, вул.Кому-

нарська, буд.54
4. Міжміський код, телефон та факс: 0457354187
5. Електронна поштова адреса: Agro-e@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://00904517.smida.gov.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
ІІ. текст повідомлення:

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Кагарлицький Райагропос-
тач» вiд 06.04.2016р. (Протокол №1/16) у зв’язку з закінченням терміну 
дії повноважень прийнято рiшення подовжити повноваження (обрано) 
на наступний термiн 3 (три) роки посадових осіб: 1) які перебували на 
посадах з 23.04.2008р.: а) Голова Наглядової ради – Груша Сергій Олек-
сійович, розмір пакета акцій 26,742475% в статутному капіталі емітента, 
іншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Голова 
Наглядової ради ПрАТ «Кагарлицький Райагропостач»; б) член Нагля-
дової ради – Логвиненко Сергій Анатолійович, розмір пакета акцій 
0,001187 % в статутному капіталі емітента, іншi посади, якi обiймала 
особа протягом останнiх п’яти рокiв: член Наглядової ради ПрАТ «Кагар-
лицький Райагропостач»; в) член Наглядової ради – Радченко Олена 
Валентинівна, розмір пакета акцій 0,001187 % в статутному капіталі емі-
тента, іншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: 
член Наглядової ради ПрАТ «Кагарлицький Райагропостач»; 2) які пере-
бували на посадах з 10.12.2007р.: а) Голова Ревізійної комісії – Яремен-
ко Леонід Васильович, розмір пакета акцій 25,500665 % в статутному 
капіталі емітента, іншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 
п’яти рокiв: Голова Ревізійної комісії ПрАТ «Кагарлицький Райагропос-
тач», директор ТОВ «Агро Рай»; б) член Ревізійної комісії – Груша Світ-
лана Володимирівна, розмір пакета акцій 25,500665 % в статутному ка-
піталі емітента, іншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти 
рокiв: член Ревізійної комісії ПрАТ «Кагарлицький Райагропостач»; в) 
член Ревізійної комісії – Кравець Тетяна Валентинівна, розмір пакета 
акцій 0,237394 % в статутному капіталі емітента, іншi посади, якi 
обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: член Ревізійної комісії 
ПрАТ «Кагарлицький Райагропостач». Посадові особи згоду на опри-
люднення паспортних даних не надали. Непогашеної судимості за ко-
рисливі або посадові злочини не мають.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством Голова Правління Нарiжний Вiталiй Григорович, 
07.04.2016р.

річна інформація емітента цінних паперів
i. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: приватне аКцІонерне 
товариСтво «ремонтно-механiчний Завод 
«модуль»; 24592175; м. Київ, Дарницький, 02091, Київ, Бориспіль-
ська; 044-566-76-71.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 07.04.2016.

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора 
- фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітнос-
ті: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Кволiтi 
Аудит», 33304128.

5. Інформація про загальні збори 
Загальні збори акціонерів були проведені 02 квітня 2015 року. Кворум – 

86,8693.
питання порядку денного:

1.Про обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв  
ПрАТ «РМЗ «Модуль»;

2.Про обрання лiчильної комiсiї;
3.Про розгляд та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту на-

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

конавчого органу ПрАТ «РМЗ «Модуль» за 2014 рiк;
5.Про розгляд та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 

ревiзiйної комiсiї ПрАТ «РМЗ «Модуль» за 2014 рiк;
6.Затвердження рiчного звiту ПрАТ «РМЗ «Модуль» за 2014 рiк;
7.Розподiл прибутку i збиткiв ПрАТ «РМЗ «Модуль» за 2014 рiк;
По всім питанням порядку денного рішення прийняті.
6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не прий-

малось
ii. основні показники фінансово-господарської

діяльності підприємства
3. основні показники фінансово-господарської діяльності

суб'єкта малого підприємництва (тис. грн.)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 2763 2329
Основні засоби (за залишковою вартістю) 305 384
Довгострокові фінансові інвестиції -
Виробничі запаси 384 -
Сумарна дебіторська заборгованість 341 132
Грошові кошти та їх еквіваленти 13 93
Власний капітал -281 -242
Статутний капітал 1597 1635
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1300 1300
Довгострокові зобов’язання і забезпечення -
Поточні зобов’язання і забезпечення 1166 694
Чистий прибуток (збиток) 261 39
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публІчне аКцІонерне товариСтво
«КомерцІйний банК «СоЮЗ»

повідомлення  
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів  

на фондовій біржі;
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: публІчне аКцІонерне товари-

Ство «КомерцІйний банК «СоЮЗ»

2. Код за ЄДРПОУ: 35574578
3. Місцезнаходження: 01010, Київ, Суворова, буд. 4
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 3939340 (044) 3933643
5. Електронна поштова адреса: info@banksoyuz.com.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.banksoyuz.com.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про факти лістингу/деліс-

тингу цінних паперів на фондовій біржі

ii. текст повідомлення
відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

N
з/п

Дія (лістинг/
делістинг 
або зміна 

рівня 
лістингу)

Наймену-
вання 

фондової 
біржі

Дата дії Вид цінних 
паперів, 

щодо яких 
вчинена дія

Загальна 
номінальна 

вартість цінних 
паперів, щодо 
яких вчинена 

дія

Кількість 
цінних 

паперів, 
щодо яких 

вчинена дія

Частка від 
розміру 

статутного 
капіталу, 

яку 
складають 

цінні 
папери, 

щодо яких 
вчинена 

дія (у 
відсотках)

Дата 
реєстрації 

випуску 
цінних 

паперів, 
щодо яких 
вчинена 

дія

Номер 
свідо-
цтва 
про 
реє-

страцію 
випуску 
цінних 

паперів, 
щодо 
яких 

вчинена 
дія

Наймену-
вання 

органу, що 
здійснив 

державну 
реєстрацію 

випуску 
цінних 

паперів, 
щодо яких 

вчинена дія

Тип цінних 
паперів, щодо 
яких вчинена 

дія

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Делістинг 

(виключення 
з Реєстру та 
Біржового 

списку)

Публічне 
акціонерне 
товариство 
«Фондова 

біржа 
ПФТС»

07.04.2016 Акції прості 
іменні

336000000.00 1344 000000 100% 10.03.2011 136/1/11 Державна 
комісія з 
цінних 

паперів та 
фондового 

ринку

Акції прості 
іменні, 

бездокументар-
на форма 
існування

2 Делістинг 
(виключення 
з Реєстру та 
Біржового 

списку)

Публічне 
акціонерне 
товариство 
"Фондова 

біржа ПФТС"

07.04.2016 Облігації 
іменні, 

відсоткові, 
звичайні 

(незабезпе-
чені) серії С

100 000 000,00 100 000 100% 05.10.2011 146/2/11 Державна 
комісія з 
цінних 

паперів та 
фондового 

ринку

Облігації іменні, 
відсоткові, 
звичайні 

(незабезпечені), 
бездокументар-

на форма 
існування

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "СОЮЗ" (далі — емітент) повідомляє про факт делістингу (виключення з Реєстру та 
Біржового списку) цінних паперів на фондовій біржі, а саме: акції прості іменні, бездокументарної форми існування та облігації іменні, відсоткові, звичай-
ні (незабезпечені) Серії С:
Дата вчинення дії: АТ «КБ «СОЮЗ» 07.04.2016 року (лист вх №397-БТ від 07.04.2016 року) стало відомо, що 17.03.2016 року ПАТ «Фондова біржа ПФТС» 
прийнято рішення №160317/00001 та №160317/00002 про виключення цінних паперів АТ «КБ «СОЮЗ» із Реєстру та Біржового списку ПФТС цінних па-
перів, а саме: акції прості іменні бездокументарної форми існування та облігації іменні, відсоткові, звичайні (незабезпечені) Серії С. Рішення набуває 
чинності з 18.03.2016року. 
найменування фондової біржі: Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа ПФТС".
тип цінних паперів: акції прості іменні бездокументарної форми існування; Облігації іменні, відсоткові, звичайні (незабезпечені) Серії С.
Загальна номінальна вартість та кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія: акції: 336000000.00 гривень.
Облігації Серії С — 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень.
Кількість цінних паперів: акції:1344 000000 — (один мільярд триста сорок чотири мільйона штук)
Облігації Серії С — 100 000 (сто тисяч штук).
Співвідношення частки у загальній кількості цінних паперів, щодо яких вчинена дія, до загального розміру конкретного випуску цінних папе-
рів (у відсотках): 
Акції прості іменні бездокументарної форми існування (Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів: №136/1/11, Дата реєстрації випуску 
цінних паперів:10.03.2011)-100%.
Облігації: випуск серії С (Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів: №146/2/11, Дата реєстрації випуску цінних паперів: 05.10.2011)-
100%.
орган, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
вид, тип та форма існування цінних паперів: Акції прості іменні, бездокументарна форма існування.
Облігації іменні, відсоткові, звичайні (незабезпечені), бездокументарна форма існування.
дата рішення та уповноважений орган емітента або найменування фондової біржі, які прийняли рішення про делістинг цінних паперів або 
зміну рівня лістингу: 17.03.2016 року (лист вх №397-БТ від 07.04.2016 року) ПАТ «Фондова біржа ПФТС» прийнято рішення №160317/00001 та 
№160317/00002 про виключення цінних паперів АТ «КБ «СОЮЗ» із Реєстру та Біржового списку ПФТС цінних паперів, а саме акції прості іменні бездо-
кументарної форми існування та облігації іменні, відсоткові, звичайні (незабезпечені) Серії С. Рішення набуває чинності з 18.03.2016року. Підстава: 
пункт 5.29.9. Правил ПФТС.
вид, кількість цінних паперів, які продовжують бути у лістингу, права їх власників: Акції АТ «КБ «СОЮЗ» не перебувають у лістингу.
Облігації АТ «КБ «СОЮЗ» не перебувають у лістингу.

iii. підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із за-

конодавством.
 Голова правління ______________

(підпис)
бугайов а.І.

(ініціали та прізвище керівника)
 М. П. 07.04.2016 року

(дата)
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приватне аКцiонерне товариСтво 
«футбольний Клуб «чорноморець»

річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

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

які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів 
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента

Приватне акцiонерне товариство 
«Футбольний клуб «Чорноморець», 
код за ЄДРПОУ 22449841
65039, м. Одеса, пр-т Гагарiна, 12А; 
048-719-86-00

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

07.04.2016

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

chernomorets.odessa.ua

рІчна ІнформацІя емітента цінних паперів 
І. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента публІчне аКцІонерне 
товариСтво «пІвденна ГенеруЮча КомпанІя» .
Код за ЄДРПОУ- 34801918. Місцезнаходження — вул. Новікова, 13, м.Оде-
са, Малиновський район м. Одеси, Одеська область, 65098, Україна, Теле-
фон — (048)7052162.2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 08.04.2016. 3. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію 
http://ugk-energy.com.ua.4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської 
фірми (П.І.Б. аудитора — фізичної особи — підприємця), якою проведений 
аудит фінансової звітності Аудиторська фірма «Рейтинг» у формі товари-
ства з обмеженою відповідальністю, 23913424

5. Інформація про загальні збори Вид загальних зборів — чергові. Дата 
проведення: 08.04.2015 року.Кворум зборів: 71,91% до загальної кількості 
голосів. 

перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Про об-
рання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «Південна генеру-
юча компанія» (далі-Товариство), припинення повноважень лічильної комі-
сії Товариства. 2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів 
Товариства. 3. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства. 4. Звіт Наглядо-
вої ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Наглядової ради Товариства. 5.Звіт Ревізора Товариства за 
2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Това-
риства. Затвердження висновків Ревізора Товариства.6.Затвердження річ-
ного звіту Товариства за 2014 рік.7. Розподіл прибутку та збитків Товари-
ства за підсумками роботи в 2014 році.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: 
Наглядова рада Товариства.

результати розгляду питань порядку денного:
Прийняті рішення по першому питанню порядку денного:
1. Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у складі: Голова 

лічильної комісії Бєлайчук Катерина Григорівна. 2. Припинити повноважен-
ня лічильної комісії у складі: 

Голова лічильної комісії — Бєлайчук К.Г., з моменту закриття даних За-
гальних зборів акціонерів Товариства.

Прийняті рішення по другому питанню порядку денного:1. Обрати Голо-
вою Загальних зборів акціонерів-представника ПАТ «Одесаобленерго» та 
секретарем Загальних зборів — представника ТОВ «ПЕРСПЕКТИВНІ ІН-
ВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ», запропонованих Рішенням Наглядової ради То-
вариства (Протокол від 10 лютого 2015 року).2. Для проведення Загальних 
зборів акціонерів встановити наступний регламент:- для доповіді по всім 
питанням порядку денного — до 10 хвилин;- всі питання до доповідачів 
надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) ак-
ціонера та кількості належних йому акцій;- відповіді по запитанням — до  
10 хвилин;

Прийняті рішення по третьому питанню порядку денного:Звіт Генераль-
ного директора Товариства про результати фінансово-господарської діяль-
ності Товариства за 2014 рік затвердити.

Прийняті рішення по четвертому питанню порядку денного:Звіт Нагля-
дової ради Товариства за 2014 рік затвердити.Прийняті рішення по п'ятому 
питанню порядку денного:Звіт Ревізора Товариства про проведену роботу 
в 2014 році та висновок Ревізора щодо річного звіту та балансу Товариства 
за 2014 рік затвердити.Прийняті рішення по шостому питанню порядку 
денного:Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік (в т.ч. баланс, звіт 
про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових 

коштів, примітки до звіту).
Прийняті рішення по сьомому питанню порядку денного:У зв’язку з від-

сутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2014 році, 
прибуток за 2014 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відра-
хування до резервного фонду не здійснювати.

Голова Загальних зборів акціонерів
Представник акціонерів ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» Ю.Ю.Соловйов.
Секретар Загальних зборів акціонерів
Представник акціонерів ТОВ «ПЕРСПЕКТИВНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРО-

ГРАМИ» О.В.Глазова 
6. Інформація про дивіденди. 

За результатами звітного 
періоду

За результатами періоду, 
що передував звітному

за 
простими 
акціями

за привілейо-
ваними 
акціями

за 
простими 
акціями

за привілейо-
ваними 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн

0 0 0 0

Нараховані 
дивіденди на одну 
акцію, грн

0 0 0 0

Сума виплачених 
дивідендів, грн

109 0 0 0

Дата складення 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання 
дивідендів
Дата виплати 
дивідендів
Опис Дивіденди за результатами звітного періоду та 

періоду, що передував звітному не нараховувались. 
У звітному році виплачувались дивіденди за 2009 рік.

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

звітний попередній
Усього активів 1205343 1205130
Основні засоби (за залишковою вартістю) 35 0
Довгострокові фінансові інвестиції 562573 568506
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 1161 1409
Грошові кошти та їх еквіваленти 230 28
Власний капітал 1205231 1204904
Статутний капітал 1200000 1200000
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

4768 4441

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 112 226
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

0 0

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

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 4800000000 4800000000
Цінні папери власних ви-
пусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номіналь-
на вартість 

0 0

 у відсотках від 
статутного капіталу 

0 0

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

0 0

товариСтво З обмеЖеноЮ 
вiдповiдальнiСтЮ «передовi 

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «ПЕРЕДОВI 

ТЕХНОЛОГIЇ ПЛЮС», 33191861,
м. Київ, Печерський, 01601, Київ, 

Мечникова, 2, лiтера А,
(044) 592-12-62

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

11.04.2016

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

http://www.parus.biz
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річна інформація емітента цінних паперів
за 2015рік

i. основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

Публiчне акцiонерне товариство 
"Херсонський комбiнат 
хлiбопродуктiв", 00952367Херсон-
ська , Не має, 73024, м. Херсон, 
вул.Порт-Елеватор,5 0552263612,

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

06.04.2015

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

www.hkhp.com.ua

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

ТОВ АФ "Профi-Аудит", 30768778

5. Інформація про загальні збори 
(розділ заповнюється у випадку, 
якщо емітент - акціонерне 
товариство)
6. Інформація про дивіденди.
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

ii. основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємств

1. основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства (тис. грн)

найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів 114491 93211
Основні засоби (за залишковою вартістю) 43993 43746
Відстрочені податкові активи 207,0 376
Запаси 33844 11571
Сумарна дебіторська заборгованість 27296 32933
Грошові кошти та їх еквіваленти 2304 2877
Власний капітал 89088 77011
Статутний капітал 67585 67585
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 12551 -507
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення 25403 16200
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0.04849 0.05519

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

0.04849 0.05519

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 270340800 270340800
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

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

0 0

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та 
його засновників

Інформація про органи управління емітента.
Вищий орган управлiння - Загальнi збори акцiонерiв. Товариство 

зобов'язане щороку скликати Загальнi збори. Рiчнi (черговi) загальнi збори 
скликаються не рiдше одного разу на рiк та повиннi бути проведенi не 
пiзнiше чотирьох мiсяцiв пiсля закiнчення фiнансового року, тобто не 
пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Усi iншi Загальнi збори, крiм 
рiчних, вважаються позачерговими.

Наглядова рада є органом Товариства, який здiйснює захист прав 
акцiонерiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом України 
«Про акцiонернi товариства», контролює та регулює дiяльнiсть виконавчо-
го органу. Кiлькiсний склад Наглядової ради встановлюється Загальними 
зборами вiдповiдно до вимог законодавства України. Наглядова рада оби-
рається Загальними зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну 
цивiльну дiєздатнiсть, ,та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв строком 
на 3 (три) роки.. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами 
Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного скла-
ду Наглядової ради. 

Правлiння Товариства є колегiальним виконавчим органом, який 
здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Правлiння Товари-

ства обирається у складi не менше 5 (п яти) осiб Наглядовою радою Това-
риства. Голова Правлiння обирається Наглядовою радою в порядку, перед-
баченому цим Статутом та Положенням про Правлiння. Ревiзiйна комiсiя є 
органом, який здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю 
Товариства. Члени Ревiзiйної комiсiї Товариства обираються Загальними 
зборами акцiонерiв виключно шляхом кумулятивного голосування з числа 
фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юри-
дичних осiб - акцiонерiв строком на 3 роки у кiлькостi не менше 3-х осiб. 

Інформація про засновників емітента.
Юридичні особи:Засновник - Регiональне вiддiлення Фонду держмай-

на України в Херсонськiй областi (код за ЕДРПОУ 21295778) - 
0.000000000000 % Засновник - Орендне пiдприємство «Херсонський 
комбiнат хлiбопродуктiв» (код за ЕДРПОУ 00952367) - 0.000000000000 % 
Засновник-»Дабл Ю Джей Венчурз Лiмiтед» (код за ЕДРПОУ не має) - 
96.246400000000 

Учасник- ТОВ»Золотая Сємєчка» (код за ЕДРПОУ не має) - 0.00770000 %
фізичні особи: Учасник - 601фiзична особа - 3.745900000000 %
усього - 100.000000000000 % 
4. Інформація про цінні папери емітента
1.акції: Дата реєстрації випуску - 08.06.2010, номер свідоцтва про реє-

страцію випуску - 351/1/10, орган, що зареєстрував випуск - Державна комiсiя 
з цiнних паперiв та фондового ринку, код - UA4000071997, тип цінного паперу 
–іменні прості , форма існування – без документарна, номінальна вартість - 
0.250 грн., кількість - 270340800 шт., загальна номінальна вартість - 
67585200.000 грн., частка у статутному капіталі 100.000000000000 %

Випуск акцій повністю розміщений. Свої акції до продажу на внутрішніх 
та зовнішніх 

ринках цінних паперів Товариство не виставляло,заяв на допуск цінних 
паперів до котирування на фондових біржах не надавало.

2.Інших цінних паперів ПАТ «Херсонський КХП» не випускало. 
5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на 

цінні папери емітента у депозитарній системі україни
Товариство реєстратора не змінювало. Депозитарну діяльність зберіга-

ча ц/паперів здійснює ПАТ ТФБ «Контракт» ,код ЄДРПОУ 19361746.Місце-
знаходження ;01025 м.Київ,вул.Воздвиженська 58. Ліцензія АЕ№263267 
,видана ДЦКПФР 03.09.2013р.Договір надання послуг №1-Е/402 від 
14.05.2010р. 

6. Інформація про загальні збори
вид загаль-
них зборів*

чергові позачергові
X

дата 
проведення

17.04.2015

Кворум 
зборів**

99.93

опис Дата проведення чергових Загальних зборiв: «17» квітня 
2015р. Час проведення чергових Загальних зборiв: 13.00 
год. Мiсце проведення чергових Загальних зборiв: 
м.Херсон, вул. Порт – Елеватор,5 (актовий зал). ПИТАННЯ 
ПОРЯДКУ ДЕННОГО 1. Про обрання Голови та Секретаря 
Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв. 2. Про затвердження 
порядку проведення Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв. 
3. Про прийняття рiшення про результат розгляду звiту 
Правлiння Товариства про результати фiнансово - госпо-
дарської дiяльностi Товариства за 2014р. i його затвер-
дження. 4. Про прийняття рiшення про результат розгляду 
звiту Наглядової ради про роботу за 2014р. та його 
затвердження. 5. Про прийняття рiшення про результат 
розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї щодо 
результатiв фiнансово – господарської дiяльностi 
Товариства за 2014р. i його затвердження. 6. Про 
затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 
2014р. 7. Про прийняття рiшення про розподiл прибутку i 
покриття збиткiв Товариства з урахуванням вимог, 
передбачених чинним законодавством i про можливiсть 
виплати дивiдендiв. 8. Про затвердження основних 
напрямкiв дiяльностi Товариства та затвердження його 
планiв на 2015р. 09. Про попереднє схвалення значних 
правочинив, які можуть вчинятися Товариством протягом 
не більше як 1 року в ході його господарської діяльності. 

7. Інформація про дивіденди
Протягом 2014-2015 років дивіденди не нараховувались і не виплачува-

лись.
8. Інформація щодо аудиторського висновку 
Згiдно з договором №2 вiд 12.01.2016р., укладеним мiж ТОВ АФ «Профi-

Аудит» та ПАТ «Херсонський комбiнат хлiбопродуктiв» проведена аудитор-
ська перевiрка фiнансової звiтностi ПАТ «Херсонський комбiнат 
хлiбопродуктiв» за 2015 рiк. Перевiрка здiйснена директором ТОВ АФ 
«Профi-Аудит» Довбиш Г.В. (сертифiкат аудитора серія А №003989 від 

публiчне аКцiонерне товариСтво “херСонСьКий Комбiнат хлiбопродуКтiв”
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27.10.1999р. дійсний до 27.10.2018р.)
Думка аудитора (висновок).
На мою думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфi 

«Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть 
Товариства за 2015 рiк вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах 
фiнансовий стан ПАТ «Херсонський КХП» станом на 31.12.15р. його 
фiнансовий результат за рік, що закінчився на зазначену дату, у вiдповiдностi 
до Положень Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. У ходi аудиту не 
здiйснювалось обмеження обсягу роботи аудитора, не було незгоди з 
управлiнським персоналом стосовно прийнятностi обраної облiкової 
полiтики, методу її застосування та достатностi розкриття iнформацiї у 
фiнансовiй звiтностi.

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інфор-

мації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого 
оприлюднення

Повний текст річної інформації у загальнодоступній базі даних Комісії 
розміщений 06.04.2016, річна інформація на сторінці в мережі Інтернет роз-
міщується www.hkhp.com.ua, 06.04.2016 р.

10. підпис
10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної ін-

формації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодав-
ством. 

10.2. Голова правлiння  Коваль В.І.
(підпис) (прізвище та ініціали керівника)

М.П. 06.04.2016
(дата)

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

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

1. Повне найменування емітента: публiчне аКцiонерне то-
вариСтво «полоГiвСьКий олiйноеКСтраКцiйний 
Завод».2. Код за ЄДРПОУ 00384147. 3. Місцезнаходження: 70600, 
Запорiзька обл., Пологiвський 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 емітентом для розкриття інформації: http://mezpology.zp.ua/. 
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.

ii. текст повідомлення
Рiшенням загальних зборiв Товариства 08.04.2016 р. припинено повно-

важення:
голови Наглядової ради Новiкова Леонiда Миколайовича. Згоди фiзичної 

особи на розкриття паспортних даних не надано, володiє 0,0012% в статут-
ному капiталi емiтента. Пiдстава (обґрунтування змiн): дострокове припи-
нення повноважень (вiдкликання) членiв Наглядової ради. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посадi - 15 рокiв; члена Наглядової ради Сiтнiкова 
Нiколая (Sitnikov Nikolay). Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних 
даних не надано, володiє 0,0403% в статутному капiталi емiтента. Пiдстава 
(обґрунтування змiн): дострокове припинення повноважень (вiдкликання) 
членiв Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 2 роки.; 
члена Наглядової ради Вiльнит Сергiя Пе тровича. Згоди фiзичної особи на 
розкриття паспортних даних не надано, володiє 2,0602% в статутному 
капiталi емiтента. Пiдстава (обґрунтування змiн): дострокове припинення 
повноважень (вiдкликання) членiв Наглядової ради. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посадi - 5 рокiв.; члена Наглядової ради Фесенка Олександра 
Миколайовича. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не на-
дано, володiє 0,0006% в статутному капiталi емiтента. Пiдстава (об ґ-
рунтування змiн): дострокове припинення повноважень (вiдкликання) 
членiв Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 
5  рокiв.; члена Наглядової ради Дояра Євгенiя Володимировича. Згоди 
фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, володiє 0,1390% 
в статутному капiталi емiтента. Пiдстава (обґрунтування змiн): дострокове 
припинення повноважень (вi дкликання) членiв Наглядової ради. Непога-

шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом 
якого особа перебувала на посадi - 1 рiк.

Рiшенням загальних зборiв Товариства 08.04.2016 р. обрано:
Новiкова Леонiда Миколайовича - членом Наглядової ради, рiшенням На-

глядової ради 08.04.2016 р. обрано її головою. Згоди фiзичної особи на роз-
криття паспортних даних не надано, володiє 0,0012% в статутному капiталi 
емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Пiдстава (обґрунтування змiн): обрання персонального складу Наглядової 
ради. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: голова 
Наглядової ради.; Сiтнiкова Нiколая (Sitnikov Nikolay) - членом Наглядової ра-
ди. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, володiє 
0,0403% в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Пiдстава (обґрунтування змiн): обрання персо-
нального складу Наглядової ради. Iншi посади, якi обiймала ця особа протя-
гом ос таннiх п'яти рокiв: виконавчий директор, директор, член Наглядової 
ради.; Вiль нит Сергiя Петровича - членом Наглядової ради. Згоди фiзичної 
особи на роз криття паспортних даних не надано, володiє 2,0602% в статутно-
му капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Пiдстава (обґрунтування змiн): обрання персонального складу Нагля-
дової ради. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: 
директор фiнансовий, директор з економiки, член Наглядової ради.; Фесенка 
Олександра Миколайовича - членом Наглядової ради. Згоди фiзичної особи 
на розкриття паспортних даних не надано, володiє 0,0006% в статутному 
капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Пiдстава (обґрунтування змiн): обрання персонального складу Наглядо-
вої ради. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: 
директор, начальник юридичного вiддiлу, член Наглядової ради.; Дояра 
Євгенiя Володимировича - членом Наглядової ради. Згоди фiзичної особи на 
розкриття паспортних даних не надано, володiє 0,1390% в статутному капiталi 
емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Пiдстава (обґрунтування змiн): обрання персонального складу Наглядової 
ради. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: началь-
ник юридичного управлiння, член Правлiння, помiчник адвоката, адвокат, член 
Наглядової ради.

Строк, на який призначено цих осіб - до наступних чергових (рiчних) За-
гальних зборiв Товариства.

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

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

2. Голова правлiння   Закарлюка олег васильович
2016.04.08

повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента 

прат «донецьКий будпроеКт»
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ДОНЕЦЬКИЙ БУДПРОЕКТ»
2. Код за ЄДРПОУ: 05440643
3. Місцезнаходження: 83114, Донецька область, м. Донецьк, 

вул. Університетська,80-Г
4. Міжміський код, телефон та факс: (062)311-35-16, (062)311-35-16
5. Електрона поштова адреса: bero@vizavi.donetsk.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://05440643.smida.gov.ua/ 
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
ІІ. текст повідомлення

11.09.2015 рішенням Наглядової ради ПрАТ «ДОНЕЦЬКИЙ БУД ПРО-
ЕКТ» (Протокол засідання №8) звільнено (припинено повноваження) Сидо-
рова Михайла Сергійовича з посади директора у зв’язку із закінченням 

строку дії повноважень. Згоди на розкриття паспортних даних особою не 
надано. Дану посаду Сидоров М.С. обіймав 1 (один) рік. Часткою в статут-
ному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. 

11.09.2015 рішенням Наглядової ради ПрАТ «ДОНЕЦЬКИЙ БУДПРО-
ЕКТ» (Протокол засідання №8) призначено (обрано) Сидорова Михайла 
Сергійовича на посаду директора ПрАТ «Донецький Будпроект». Згоди на 
розкриття паспортних даних особою не надано. Строк, на який призначено 
(обрано) Сидорова М.С. — 2 (два) роки: з 12 вересня 2015 року по 11 ве-
ресня 2017 року. Протягом останніх п’яти років обіймав наступні посади: 
юрисконсульт, директор. Часткою в статутному капіталі емітента не воло-
діє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

2. Найменування посади  ___________  м.С. Сидоров
директор прат «донецьКий будпроеКт» (підпис) (ініціали та пріз-

вище керівника) 
 М.П.  07.04.2016
  (дата)
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річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

публiчне аКцiонерне това-
риСтво "ЗапорiЗьКий Завод 
ЗварЮвальних флЮСiв та 
СКловиробiв", 00293255Запорізька , 
Заводський, 69035, м. Запорiжжя, вул. 
Дiагональна, буд.2 (061)2890352,

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

07.04.2016р

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

steklo-flus.pat.ua

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
"Аудиторська фiрма "Капiтал Аудит", 
38520462

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

Чергові Загальні збори акціонерів Товариства 
були проведені 23.04.2015р.Перелiк питань,що 
розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання 
членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення з пи-
тань порядку проведення загальних зборiв 
Товариства.2.Звiт Дирекцiї про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства 
за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту. 3.Звiт Наглядової ради Товари-
ства за 2014 рiк та прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту.4.Звiт Ревiзiйної комiсiї, 
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту, 
затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї про 
фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства 
за 2014 рiк.5.Прийняття рiшення про затверджен-
ня рiчного звiту Товариства за 2014 рiк.6.Прийняття 
рiшення про розподiл прибутку за пiдсумками 
господарської дiяльностi Товариства в 2014 роцi 
та затвердження розмiру рiчних дивiдендiв. 
7.Внесення змiн i доповнень до Статуту Товари-
ства шляхом викладання та затвердження його в 
новiй редакцiї, визначення особи, якiй надаються 
повноваження на пiдписання Статуту вiд iменi 
Товариства. 8.Прийняття рiшення про попереднє 
схвалення значних правочинiв. Пропозицiї до пе-
реліку питань порядку денного не подавались. 
Результати розгляду питань порядку денного:Всі 
рішення по порядку денному затверджено за-
гальними зборами акціонерів.

6. Інформація про дивіденди.
За результатами 

звітнього періоду
За результатами періоду, 
що передував звітньому

за  про-
стими 

акціями

за  приві-
лейовани-
ми акціями

за простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

0 0 3010429.40 0

Нарахувані дивіден-
ди на одну акцію, 
грн.

0 0 0.55 0

Сума виплачених 
дивідендів, грн.

0 0 2917885.89 0

Дата складання пе-
реліку осіб, які ма-
ють право на отри-
мання дивідендів

10.06.2015

Дата виплати 
дивідендів

01.07.2015

Опис Привiлейованi акцiї товариство не випускало. За 
результатами звітнього року рiшення про виплату 
дивiдендiв буде прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв, якi призначено Наглядовою радою 
Товариства на 28 квiтня 2016 року

ii. основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн)
період

звітний попере-
дній

Усього активів 141982 124835
Основні засоби (за залишковою вартістю) 40484 42185
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 53236 30498
Сумарна дебіторська заборгованість 15300 31943
Грошові кошти та їх еквіваленти 25338 14945
Власний капітал 130803 113615
Статутний капітал 109 109
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 130100 112912
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 5816 5880
Поточні зобов'язання і забезпечення 5363 5340
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 3.69014 1.24034
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну про-
сту акцію (грн)

3.69014 1.24034

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 5473508 5473508
Цінні папери власних 
випусків, викуплені про-
тягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від статутного 
капіталу

0 0

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

0 0

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 «лиСичан-
СьКий СКлоЗавод 
«пролетарiй»

2. Код за ЄДРПОУ 31380846
3. Місцезнаходження 93112 м. Лисичанськ вул. Мiчурiна, 1
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(6451) 7-64-05 (6451) 7-64-05

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

http://www.proletary.ua 

7. Вид особливої інформації Відомості про порушення справи про 
банкрутство емітента

ii. текст повідомлення
Дата винесення судом ухвали про порушення провадження у справi про 

банкрутство емiтента: ухвала господарського суду Луганської областi вiд 
04.04.2016 року. Найменування особи, яка подала заяву про порушення 

справи про банкрутство: Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональна 
акцiонерна компанiя «Нафтогаз України». Повне найменування й 
мiсцезнаходження кредитора, на вимогу якого порушено провадження у 
справi про банкрутство емiтента: Публiчне акцiонерне товариство 
«Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України», код ЄДРПОУ 
20077720, мiсцезнаходження: Україна, 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницько-
го, буд. 6. Найменування суду, який розглядає справу про банкрутство 
емiтента: господарський суд Луганської областi. Причини порушення про-
вадження у справi про банкрутство емiтента: невиконання емiтентом 
рiшення господарського суду Харкiвської областi вiд 03.11.2014 року по 
справi № 922/4435/14. Загальна сума вимог кредитора: 27 515 685,93 гри-
вень. Прiзвище, iм'я й по батьковi фiзичної особи, мiсцезнаходження або 
мiсце проживання арбiтражного керуючого емiтента, призначеного судом, 
та дата такої ухвали: згiдно ухвали господарського суду Луганської областi 
вiд 04.04.2016 року призначено арбiтражного керуючого - Вiскунова Олек-
сандра Вiталiйовича, контактна адреса: Україна, 03022, м. Київ, абонент-
ська скринька 64, iншi вiдомостi вiдсутнi. Дата проведення пiдготовчого 
засiдання суду: 04.04.2016 року.

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 Барановський Ю.М.
В.о. Голови правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

М.П. 2016.04.05
(дата)
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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 аКцІонерне 

товариСтво "КриворІЖаГлобуд" 
2. Код за ЄДРПОУ 01238979 
3. Місцезнаходження 50026 м. Кривий Ріг проспект Південний,1а 
4. Міжміський код, телефон та факс (056)493-41-02 (056)493-41-05 
5. Електронна поштова адреса N.Zolotykh@kas.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://01238979.smida.gov.ua/ 
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
ii. текст повідомлення

Згідно з рішенням чергових (річних) Загальних зборів акціонерів ПРИВАТ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЖАГЛОБУД» (08 квітня 2016 
року) достроково припинено повноваження одноособового члена Наглядової 
ради Товариства Компанії АРЕТРЕСА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД / ARETRESA 
INVESTMENTS LTD, юридична особа, зареєстрована за законодавством Рес-
публіки Кіпр, реєстраційний номер 335282, адреса: Арх. Макаріу ІІІ, 155 ПРО-
ТЕАС ХАУС, 5 поверх, Лімасол, Кіпр (власника контрольного пакету акцій ПРИ-
ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЖАГЛОБУД»). 
Одноособовий член Наглядової ради Товариства Компанії АРЕТРЕСА ІНВЕСТ-
МЕНТС ЛТД / ARETRESA INVESTMENTS LTD перебув на посаді, згідно з рі-
шенням позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЖАГЛОБУД» з 09 лютого 2015 року по 08 квітня 
2016 року. На момент обрання володів 948 971шт. простих іменних акцій Това-
риства. Кандидат був афілійованою особою Товариства. Акціонерів Товари-
ства, що є афілійованими особами члена Наглядової Ради- не було. Згідно з 
рішенням чергових (річних) Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЖАГЛОБУД»,(08 квітня 2016 року) Акопян 
Ян Олександрович обраний Членом Наглядової Ради строком на три роки згід-
но Статуту Товариства. Дата народження: 09.07.1970 року. Особа, що внесла 
пропозицію щодо даного кандидата: Аретреса Інвестментс ЛТД. Акопян Ян 
Олександрович є представником акціонера Товариства - компанії Аретреса Ін-
вестментс ЛТД. Акопян Ян Олександрович не володіє акціями Товариства. 
Освіта: вища, Криворізький ордена Трудового Червоного Прапора гірничоруд-
ний інститут, рік закінчення - 1992, спеціальність «Збагачення корисних копа-
лин», кваліфікація «гірничий інженер-збагачувальник». Місце роботи: ТОВ КУА 
«ДЕЛЬТА», Генеральний директор. Загальний стаж роботи 28 років. Інформа-
ція про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з листопада 2005 року по 
липень 2012 року - ТОВ «ФІНТЕХНОЛОГІЇ», Директор; з липня 2012 року - по 
теперішній час - ТОВ КУА «ДЕЛЬТА», Генеральний директор. Непогашеної (не-
знятої) судимості та заборони обіймати певні посади та/або займатись певною 
діяльністю не має. Акопян Ян Олександрович не є афілійованою особою Това-
риства. Акціонерів Товариства, що є афілійованими особами Акопяна Яна 
Олександровича немає. Письмова заява про згоду на обрання членом Нагля-
дової ради та про підтвердження вищевказаних відомостей Акопяном Яном 
Олександровичем надана. Фізична особа згоду на розкриття паспортних даних 
не надала. Згідно з рішенням чергових (річних) Загальних зборів акціонерів 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЖАГЛОБУД», (08 
квітня 2016 року) Золотих Ніна Феофанівна обрана Членом Наглядової Ради 
строком на три роки згідно Статуту Товариства. Дата народження: 10.01.1951 
року. Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Віоргалл Венчерз 
ЛТД. Золотих Ніна Феофанівна є представником акціонера Товариства - компа-
нії Віоргалл Венчерз ЛТД. Золотих Ніна Феофанівна не володіє акціями Товари-
ства. Освіта: вища, Криворізький гірничорудний інститут, рік закінчення - 1974, 

спеціальність «Промислове та цивільне будівництво», кваліфікація «Інженер-
будівельник». Місце роботи: ПрАТ «КРИВОРІЖАГЛОБУД», головний спеціаліст 
по корпоративним та загальним питанням. Загальний стаж роботи - понад 40 
років. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з липня 2011 
року по теперішній час  - ПрАТ «КРИВОРІЖАГЛОБУД», головний спеціаліст по 
корпоративним та загальним питанням; з серпня 2006 року - по травень 2010 
року - АТ «КРИВОРІЖАГЛОБУД», директор з корпоративних питань, правових 
та загальних питань; з лютого 1997 року по березень 2006 року -АТ «КРИВОРІ-
ЖАГЛОБУД», заступник генерального директора з економічних питань. Непо-
гашеної (незнятої) судимості та заборони обіймати певні посади та/або займа-
тись певною діяльністю не має. Золотих Ніна Феофанівна не є афілійованою 
особою Товариства. Акціонерів Товариства, що є афілійованими особами Зо-
лотих Ніни Феофанівни немає. Письмова заява про згоду на обрання членом 
Наглядової ради та про підтвердження вищевказаних відомостей Золотих Ні-
ною Феофанівною надана.Фізична особа згоду на розкриття паспортних даних 
не надала. Згідно з рішенням чергових (річних) Загальних зборів акціонерів 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЖАГЛОБУД», (08 
квітня 2016 року) Солдатенко Ірина Анатоліївна обрана Членом Наглядової 
Ради строком на три роки згідно Статуту Товариства. Дата народження: 
02.06.1967 року. Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Аретре-
са Інвестментс ЛТД. Солдатенко Ірина Анатоліївна є представником акціонера 
Товариства - компанії Аретреса Інвестментс ЛТД. Солдатенко Ірина Анатоліїв-
на не володіє акціями Товариства. Освіта: вища, Запорізька інженерна акаде-
мія - 1991, спеціальність - економіст металургійної промисловості, кваліфікація 
«Економіст». Місце роботи: ТОВ «АГАПІТ ЛТД»- директор. Загальний стаж ро-
боти понад 30 років. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: 
з жовтня 2012 року по теперішній час - ТОВ «АГАПІТ ЛТД» - директор, Непога-
шеної (незнятої) судимості та заборони обіймати певні посади та/або займатись 
певною діяльністю не має. Солдатенко Ірина Анатоліївнане є афілійованою 
особою Товариства. Акціонерів Товариства, що є афілійованими особами Сол-
датенко Ірини Анатоліївни немає. Письмова заява про згоду на обрання членом 
Наглядової ради та про підтвердження вищевказаних відомостей Солдатенко 
Іриною Анатоліївною надана.Фізична особа згоду на розкриття паспортних да-
них не надала. Згідно рішення Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНО-
ГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЖАГЛОБУД» (08 квітня 2016 року), Содатенко Іри-
ну Анатоліївну обрано Головою Наглядової Ради Товариства строком на три 
роки згідно Статуту товариства.Дата народження: 02.06.1967 року. Особа, що 
внесла пропозицію щодо даного кандидата: Аретреса Інвестментс ЛТД. Канди-
дат є представником акціонера Товариства - компанії Аретреса Інвестментс 
ЛТД. Кандидат не володіє акціями Товариства. Освіта: вища, Запорізька інже-
нерна академія - 1991, спеціальність - економіст металургійної промисловості, 
кваліфікація «Економіст». Місце роботи: ТОВ «АГАПІТ ЛТД»- директор. Загаль-
ний стаж роботи понад 30 років. Інформація про стаж роботи протягом останніх 
п'яти років: з жовтня 2012 року по теперішній час - ТОВ «АГАПІТ ЛТД» - дирек-
тор, Непогашеної (незнятої) судимості та заборони обіймати певні посади та/
або займатись певною діяльністю не має. Солдатенко Ірина Анатоліївнане є 
афілійованою особою Товариства. Акціонерів Товариства, що є афілійованими 
особами Солдатенко Ірини Анатоліївни немає. Письмова заява про згоду на 
обрання членом Наглядової ради та про підтвердження вищевказаних відо-
мостей Солдатенко Іриною Анатоліївною надана.Фізична особа згоду на роз-
криття паспортних даних не надала. 

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 Салогуб О.М.
Голова Правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

М.П. 2016.04.08
(дата)

рІчна ІнформацІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім 

публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів

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

приватне аКцІонерне 
товариСтво «Страхова 

КомпанІя «СуЗІр’я», 
22891956, вул. Гарматна, 6, м. Київ, 

03067, 044 239-29-96
2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних 
Комісії

08.04.2016

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

www.suzirya.com.ua

річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів

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

приватне аКцiонерне 
товариСтво «луцьКий 
домобудiвельний 
Комбiнат», 30089004, 
Волинська , 43000, мiсто Луцьк, 
вул. Iндустрiальна, 4, (0332)786340,

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

29.03.2016

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

Немає
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приватне аКцiонерне товариСтво 
«епоС2011»

рІчна ІнформацІя за 2015 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, 

а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали 
публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних 
товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЕПОС2011», 03058611, 
вул. Глибочицька, 28, м. Київ, 

04050, (044) 483-04-95 
2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних 
Комісії

07.04.2016

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

eposprat.ucoz.ua

приватне аКцiонерне товариСтво 
«руСин»

рІчна ІнформацІя за 2015 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, 

а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали 
публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних 
товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «РУСИН», 03767788, вул.Миру, 

буд. 19-Е, м.Київ, 03134,
(044) 408-64-33 

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

08.04.2016

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

www.zaorysin.com.ua

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

публiчне аКцiонерне товариСтво «Житомир-
аГротехнiКа», код за ЄДРПОУ 03563206, місцезнаходження 
10001, м. Житомир, Київське шосе, буд. 19, міжміський код та телефон 
емітента 0412 427758. 2.Дата розкриття повного тексту річної інформації 
у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 07.04.2016 р. 
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію www.ztagrotehnika.ho.ua. 4.Найменування аудиторської фір-
ми, якою проведений аудит фінансової звітності Приватне підприємство 
«Аудиторська фірма «Екаунт», код за ЄДРПОУ 31133478. 5.Інформація 
про загальні збори: Черговi загальнi збори акцiонерiв були проведені 
30.04.2015 р. Перелік питань, що розглядалися на зборах: 1.Обрання 
членiв лiчильної комiсiї. 2.Обрання секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 
Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв 
акцiонерiв. 3.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової 
ради, звiту виконавчого органу, звiту Ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк. 4.За-
твердження рiчного звiту за 2014 рiк. 5.Розподiл прибутку i збиткiв, отри-
маних за результатами роботи в 2014 роцi. 6.Внесення та затвердження 
змiн до Статуту. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань по-
рядку денного зборів, відсутні. З усіх питань, що розглядалися на зборах 
акціонерів, були прийняті рішення. 6.Інформація про дивіденди. За ре-
зультатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивіден-
дів не приймалось.
ii. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-

ємства (тис. грн.)
Найменування

показника
період

звітний попередн.
Усього активів 2214 2330
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1622 1755
Довгострокові фінансові інвестиції -- --
Запаси 112 121
Сумарна дебіторська заборгованість 238 386
Грошові кошти та їх еквіваленти 241 68
Власний капітал 2070 2078
Статутний капітал 492 492
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1566 1574
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 73 140
Поточні зобов'язання і забезпечення 71 112
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0.008128 -0.019812
Скоригований чистий прибуток (збиток) на 1 
просту акцію (грн)

0.008128 -0.019812

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1968473 1968473
Цінні папери власних 
випусків, викуплені про-
тягом звітного періоду 

загальна номінальна 
вартість 

-- --

у відсотках від статутного 
капіталу 

-- --

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

-- --

директор ____________ панов володимир олександрович

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

публІчне аКцІонерне товариСтво «артем-
КонтаКт» (код за ЄДРПОУ 22860482). Місцезнаходження – 04050, 
м.  Київ, вул. Мельникова, 2/10. Телефон (факс) – (044) 483-69-38. Елек-
тронна поштова адреса – artemkontakt@artem.ua. Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет – http://artem-kontakt.kiev.ua. Вид особливої інформації – ві-
домості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. текст повідомлення
Згідно з рішенням загальних зборів від 07.04.16р., в зв’язку з достроко-

вим припиненням повноважень, відбулися наступні зміни в складі посадо-
вих осіб:

2.1. Припинені повноваження членів наглядової ради, які перебували на 
посаді 1 рік: Державної акціонерної холдингової компанії «Артем» (код ЄДРПОУ 
14307699), розмір пакета акцій – 51,00%; Грищенко Марини Анатоліївни, паке-
том акцій не володіє; Кострицького Володимира Віталійовича, пакетом акцій не 
володіє; Архипенка Дмитра Марковича, розмір пакета акцій – 0,56389%; Не-
вгадовського Василя Андрiйовича, розмір пакета акцій – 0,50%.

2.2. Припинені повноваження членів ревізійної комісії, що перебували 
на посаді 4 роки: Рибкiної Алли Анатолiївни, пакетом акцій не володіє; 
Бєлоусова Ярослава Ігоровича, пакетом акцій не володіє; Мясіщевої Оль-
ги Володимирівни, розмір пакета акцій – 0,50%;

2.3. Обрані терміном на 3 роки члени наглядової ради: Державна акці-
онерна холдингова компанія «Артем» (код ЄДРПОУ 14307699), розмір 
пакета акцій – 51,00%; Грищенко Марина Анатоліївна, пакетом акцій не 
володіє, інші посади, які обіймала протягом останніх 5 років – віце-
президент ДАХК «Артем»; Смаль Станіслав Миколайович, пакетом акцій 
не володіє, інші посади, які обіймав протягом останніх 5 років – ДАХК «Ар-
тем» - президент Компанії-голова правління, почесний президент; Архи-
пенко Дмитро Маркович, розмір пакета акцій – 0,56389%, інші посади, які 
обіймав протягом останніх 5 років – ПАТ «Артем-Контакт», начальник тех-
нічного відділу; Невгадовський Василь Андрiйович, розмір пакета акцій – 
0,50%, інші посади, які обіймав протягом останніх 5 років – ПАТ «Артем-
Контакт», начальник дільниці.

2.4. Обрані терміном на 5 років члени ревізійної комісії: Кравцова Інна 
Валеріївна, пакетом акцій не володіє, інші посади, які обіймала протягом 
останніх 5 років – ТОВ «Норекс», головний бухгалтер, ТОВ «МЕТКАВЕСТ-
СМЦ», головний бухгалтер, ДАХК «Артем», заступник головного бухгалте-
ра; Мясіщева Ольга Володимирівна, розмір пакета акцій – 0,50%, інші по-
сади, які обіймала протягом останніх 5 років – ПАТ «Артем-Контакт», 
слюсар; Ягельська Людмила Анатоліївна, пакетом акцій не володіє, інші 
посади, які обіймала протягом останніх 5 років – ДАХК «Артем», бухгал-
тер, начальник бюро зведеного балансу.

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

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

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

Голова правління рахманов д.Г., 07.04.16р.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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річна інформація емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента: Акцiонерне товари-
ство закритого типу «Автопобутсервiс», код за ЄДРПОУ 02141006, 
73011, м.Херсон, вул.Полтавська, 97, тел. (0552) 29-40-32. 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загаль-
нодоступній інформаційній базі даних Комісії: 06.04.2016 р. 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено ре-
гулярну річну інформацію: 02114006pat.ua.

аКцiонерне товариСтво ЗаКритоГо типу
«автопобутСервiС»

рІчна ІнформацІя за 2015 рік
емітента цінних паперів

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. основні відомості про емітента

1. повне найменування емітента, код за Єдрпоу, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товари-
ство «Полтавський завод медичного скла», 00480945, Україна Полтавська 
обл. 36008 Полтава Фрунзе,158, (0532)508-777

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 05.04.2016 р.

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

4. найменування, код за Єдрпоу аудиторської фірми (п.І.б. ауди-
тора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансо-
вої звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська 
фiрма «БIНА», 23285643

5. Інформація про загальні збори 
26.03.2015 проведено чергові загальні збори.
ПЕРЕЛIК ПИТАНЬ ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯ-

ДОК ДЕННИЙ) ЗБОРIВ:1. Обрання Голови i лiчильної комiсiї рiчних за-
гальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Полтавський завод медичного скла». 
2. Обрання Голови та секретаря рiчних загальних зборiв акцiонерiв. 
3. Затвердження регламенту та порядку денного рiчних загальних 
зборiв.4.  Звiт Голови Правлiння ПАТ «Полтавський завод медичного 
скла» про результати виробничо-господарської дiяльностi товариства 
за 2014 рiк. Визначення основних напрямкiв дiяльностi товариства на 
2015 рiк.5. Звiт ревiзiйної комiсiї товариства про результати  
аудиторської перевiрки ПАТ «Полтавський завод медичного скла» за 
2014  рiк.6. Звiт Наглядової Ради товариства за 2014 рiк.7. Затвер-
дження висновкiв аудиторської перевiрки ПАТ «Полтавський завод ме-
дичного скла» за 2014 рiк.8. Затвердження результатiв господарської 
дiяльностi ПАТ  «Полтавський завод медичного скла» за 2014 рiк.9. За-
твердження рiчного звiту та балансу товариства за 2014 рiк. Затвер-
дження та розподiл прибутку за 2014 рiк та порядок виплати 
дивiдендiв.10. Обрання членiв Наглядової Ради ПАТ «Полтавський за-
вод медичного скла».11. Обрання Голови та членiв Правлiння 
ПАТ  «Полтавський завод медичного скла».12. Обрання членiв 
Ревiзiйної комiсiї.

05.08.2015 проведено позачергові загальні збори.
ПЕРЕЛIК ПИТАНЬ ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК 

ДЕННИЙ) ЗБОРIВ:1. Про внесення змiн до рiшення рiчних загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ 'Полтавський завод медичного скла' вiд 26 березня 2015 р. 
щодо розподiлу прибутку за 2014 рiк та порядок виплати дивiдендiв, та ви-
кладення його у новiй редакцiї.

6. Інформація про дивіденди

За результатами звітного 
періоду

За результатами періо-
ду, що передував 

звітному
за простими 

акціями
за привіле-
йованими 
акціями

за 
простими 
акціями

за  приві-
лейовани-
ми акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн

49 732 500 0 26 175 000 0

Нараховані дивіденди 
на одну акцію, грн

0,95 0 0,5 0

Сума виплачених 
дивідендів, грн

49 086 908,5 0 26 172 101 0

Дата складення переліку 
осіб, які мають право на 
отримання дивідендів

27.03.2015 28.03.2014

Дата виплати дивідендів 27.03.2015 28.03.2014
Опис i/в

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн)
найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 412814 360205
Основні засоби (за залишковою вартістю) 206857 107729
Довгострокові фінансові інвестиції 2649 2590
Запаси 41997 56717
Сумарна дебіторська заборгованість 71306 73034
Грошові кошти та їх еквіваленти 77935 99764
Власний капітал 387947 325971
Статутний капітал 2618 2618
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 380142 318102
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 24867 34234
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2,135 1,882
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

2,135 1,882

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 52350000 52350000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені про-
тягом звітного періоду

загальна номінальна вартість
у відсотках від статутного 
капіталу

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

Голова правління  Кудацький о.м.
м.п

публiчне аКцiонерне товариСтво 
«полтавСьКий Завод медичноГо СКла»

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

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

1. Повне найменування емітента приватне аКцiонерне 
товариСтво "Страхо-
ва Компанiя "дiм 
Страхування"

2. Код за ЄДРПОУ 21870998
3. Місцезнаходження 49101 м. Днiпропетровськ 

вул. Короленко, будинок 21
4. Міжміський код, телефон та факс 0567265414 0567265414
5. Електронна поштова адреса corporate@idim.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://www.idim.com.ua/

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

ii. текст повідомлення
Посадова особа Заступник Генерального директора з комунікацій Авдєєв 

Антон Анатолiйович (фiзична особа не надала згоди на розкриття ) призна-
чений на посаду з 05.04.2016р., володiє 0 акцiями, що складає 0 % статутно-
го капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в 
статутному капiталi емiтента в грошовому виглядi становить 0  грн.; посади, 
якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв - Заступник Генерального 
директора ПАТ «г/к «Ялта-Iнтурист»; непогашених судимостей за корисливi 
та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу - безстроково.
Орган, що прийняв рiшення про обрання – Генеральний директор Товари-
ства, пiдстави: Наказ № 92-к/тр вiд 04.04.2016р.

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 Маленко Роман Iгоревич
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2016.04.07
(дата)
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1. ПРАТ «РЕМПОБУТТЕХНІКА». НІК. 14
2. ЗАТ АВТОПОБУТСЕРВІС 33
3. ПРАТ АГРО ПАРТНЕР 25
4. ПАТ АКБ «БАЗИС» 17
5. ПРАТ АЛЕКСІ 34
6. ПАТ АРТЕМ-КОНТАКТ 32
7. ТОВ АРХАД 7
8. ТОВ АРХАД 7
9. ПАТ БАНК СІЧ 18
10. ПРАТ ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД 14
11. ПРАТ ВЕРХНЬОХОРТИЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 6
12. ПРАТ ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ВИСОКИЙ ЗАМОК» 6
13. ПРАТ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «АС» 23
14. ПАТ ВІЛЬШАНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА 11
15. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 6
16. ПРАТ ДНІПРОТУРИСТ 24
17. ПРАТ ДОБРОБУТ 14
18. ПРАТ ДОНЕЦЬКИЙ БУДПРОЕКТ 29
19. ПРАТ ЕНЕРГО 34
20. ПРАТ ЕПОС2011 32
21. ПРАТ ЄЛАНЕЦЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ 6
22. ПАТ ЖИТОМИРАГРОТЕХНІКА 32
23. ПРАТ ЗАВОД «РУСАВА» 2
24. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ 15
25. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗВАРЮВАЛЬНИХ ФЛЮСІВ ТА СКЛОВИРОБІВ 30
26. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ 14
27. ЗНПІФ «ЕНЕРГЕТИЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ»ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» 5
28. ЗНПІФ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ – ФОНД ДИНАМІЧНИЙ»ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 

КАПІТАЛ УКРАЇНА»
20

29. ЗНПІФ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ – ФОНД АКЦІЙ»ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ 
УКРАЇНА»

3

30. ЗНПІФ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ – ФОНД АКЦІЙ»ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ 
УКРАЇНА»

21

річна інформація 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

приватне аКцiонерне 
товариСтво «енерГо», 
05538262, Волинська , 44600, 
смт Маневичi, Ринкова, 
буд. 22 а д/в,

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

29.03.2016

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

Вiдсутня

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

паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне 
(закрите) розміщення цінних паперів

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

приватне аКцІонерне то ва-
ри Ство «науКово-вироб ни ча 
КомпанІя «ГІрничІ машини», 
34046713, площа Спортивна, б. 3- В, м. Київ,  
Печерський, Київська область, 01601,  
044-390-51-00

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

07.04.2016

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

www.34046713.smida.gov.ua

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

паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне 
(закрите) розміщення цінних паперів

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

приватне аКцiонерне 
товариСтво «алеКСi», 
05312493, 65085 Одеська область 
Малиновський район м. Одеса 
вул. Самарська, буд. 4, (0482) 39-14-61

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

07.04.2016

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

www.05312493.pat.ua

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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31. ЗНПІФ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ – ФОНД ОБЛІГАЦІЙ»ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІ-
ТАЛ УКРАЇНА»

3

32. ЗНПІФ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ – ФОНД ОБЛІГАЦІЙ»ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІ-
ТАЛ УКРАЇНА»

5

33. ПАТ ІНВЕСТИЦІЙНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ІНЕКО» 21
34. ПРАТ ІНДАСТРІАЛ МЕДІА НЕТВОРК 19
35. ПАТ ІНЖЕНЕРНО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР МАСТИЛЬНОГО І ФІЛЬТРУЮЧОГО ОБЛАДНАННЯ 13
36. ПРАТ КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ 25
37. ПАТ КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА 22
38. ПРАТ КОБЕЛЯЦЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ «МРІЯ» 19
39. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ» 26
40. ПАТ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО «ТРАНСПОРТЕР» 24
41. ПРАТ КРИВОРІЖАГЛОБУД 31
42. ПАТ ЛИСИЧАНСЬКИЙ СКЛОЗАВОД «ПРОЛЕТАРІЙ» 30
43. ПРАТ ЛУЦЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ 31
44. ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКЕ САТП 1402 6
45. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ» 34
46. ПАТ ОБ’ЄДНАННЯ МІЖРАЙПОСТАЧ 23
47. ПАТ ОДЕСА-АВТО 16
48. ТОВ ПЕРЕДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ПЛЮС 27
49. ПАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №15 «ДУНАЙВОДБУД» 18
50. ПАТ ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 4
51. ПАТ ПІВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ 27
52. ПАТ ПОЛОГІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД 24
53. ПАТ ПОЛОГІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД 29
54. ПАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА 33
55. ТОВ ПОЛТАВТРАНСБУД-ІНВЕСТ 19
56. ПРАТ ПРИКАРПАТАГРОБУДКОМПЛЕКТ 18
57. ПРАТ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «МОДУЛЬ» 25
58. ПРАТ РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД 15
59. ПРАТ РУСИН 32
60. ПАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «СЕЛЕКЦІЯ - ПЛЕМРЕСУРСИ» 12
61. ПАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ФІРМА «МИСФА» 14
62. ПРАТ СПОРТЕК 14
63. ПАТ СТАЛЬ 12
64. ПРАТ СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 22
65. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДІМ СТРАХУВАННЯ» 33
66. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕРЕКСПРЕС» 20
67. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР’Я» 31
68. ПАТ СУМИХІМПРОМ 19
69. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «ВОРОНІН-УКРАЇНА» 4
70. ПАТ ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1 7
71. ПАТ ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1 7
72. ПАТ ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1 8
73. ПАТ ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1 8
74. ПАТ ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1 9
75. ПАТ ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1 9
76. ПАТ ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1 9
77. ПАТ ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1 10
78. ПАТ ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1 10
79. ПАТ ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1 11
80. ПАТ УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 2
81. ЗАТ ФІРМА «КИЇВІНВЕСТ» 20
82. ПРАТ ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЧОРНОМОРЕЦЬ» 27
83. ПАТ ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 28
84. ПАТ ШАХТА «НАДІЯ» 24
85. ПАТ ШВЕЙНА ФАБРИКА «ВОРОНІН» 3

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

Передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 129,77 грн 
На рік — 1557,24 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
350,00 грн
Ціна на рік: 
4200,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4983816
 (044) 4983815

   
  Я передплачую бюлетень «відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
  ПІБ
  Індекс                      адреса

  телефон                          e-mail
        
     отримувач платежу
     ДУ «арІФрУ»
                                             
                                 Установа банку
     ат «ощадбанк», м.київ                          

      
     на 2016 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     вид платежу                                             сума
     Передплата за бюлетень «внкЦПФр»
     на             місяців
                                                  всього
     
     отримувач платежу
     ДУ «арІФрУ»
                                             
                                 Установа банку
     ат «ощадбанк», м.київ                          

      
     на 2016 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     вид платежу                                             сума
     Передплата за бюлетень «внкЦПФр»
     на             місяців
                                                  всього

21676262

322669

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Поточний рахунок 

код ЄДрПоУ 

МФо банку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2167626226006300965790 

322669

код ЄДрПоУ 

МФо банку

Поточний рахунок 

26006300965790 

Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку 
Пе ред плат ний ін декс: 96370

Офі цій не ви дан ня 
Національної ко мі сії 
з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

Ре єс тра цій не сві доц тво:
КВ №192059005 ПР 
від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
юс ти ції Ук ра ї ни

Зас нов ник:
Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку 
(рішення Комісії від  
20.08.2015 року № 1316)

Ви да вець:
Державна установа 
«Агентство з розвитку інфраструктури  
фондового ринку України»

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 5864397,
e ma il: l.kolomiets@smida.gov.ua

При йом ого ло шень —
e ma il: 
newspaper@smida.gov.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394, (044) 4983816,
(044) 4983815

Ад ре са для лис ту ван ня: 
01133, м. Ки їв, а/с 185.

Ад ре са ре дак ції: 
03680, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206
www.vidomosti.com.ua
www.smida.gov.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 16079
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ПФ “ХІМДЖЕСТ”
Ад ре са: м. Ки їв,
вул. Горького, буд. 112, к. 40

У ра зі пе ред ру ку по си лан ня 
на “Ві до мос ті Національної
ко мі сії з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку” обов’яз ко ве.
Від по ві даль ність за дос то вір ність 
ін фор ма ції та рек ла ми не суть 
від по ві даль ні осо би емі тен тів 
(про фу час ни ків), ав то ри та 
рек ла мо дав ці.

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
08.04.2016 р. 


