
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

26.02.2016  м.Київ  № 206

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 березня 2016 року за № 426/28556

Про затвердження Змін до 
Порядку зупинення дії та 
анулювання ліцензії на 
окремі види професійної 
діяльності на фондовому 
ринку (ринку цінних папе-
рів) 

Відповідно до абзацу п’ятого статті 3, пункту 9 частини 
другої статті 7 Закону України «Про державне регулю-
вання ринку цінних паперів в Україні» 

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

1. Затвердити Зміни до Порядку зупинення дії та ану-
лювання ліцензії на окремі види професійної діяльності 

на фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 14 травня 2013 року № 816, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 01 червня 2013 
року за № 862/23394 (зі змінами) (далі – Зміни до Поряд-
ку) (додаються).

2. Департаменту регулювання депозитарної та клірин-
гової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити подання цього 
рішення на державну реєстрацію до Міністерства юсти-
ції України.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного 
опублікування, крім абзацу восьмого підпункту 8 пункту 4 
Змін до Порядку, затверджених цим рішенням, який на-
бирає чинності з дати набрання чинності положенням 
про внесення до Єдиного державного реєстру юридич-
них осіб і фізичних осіб-підприємців інформації про лі-
цензування.

4. Департаменту інформаційних технологій та діло-
водства забезпечити оприлюднення цього рішення на 
офіційному веб-сайті Комісії.

5. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
виданні Комісії.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 206 від 26.02.2016 р. 
Рішення Комісії № 418 від 14.04.2016 р. 
Рішення Комісії № 420 від 14.04.2016 р. 
Рішення Комісії № 421 від 14.04.2016 р. 
Рішення Комісії № 426 від 14.04.2016 р.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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

№74 (2328) 18.04.2016 р.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів 
та фондового ринку
26 лютого 2016 року № 206 

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України
23 березня 2016 за № 426/28556

Зміни до Порядку зупинення дії та анулювання 
ліцензії на окремі види професійної діяльності на 

фондовому ринку (ринку цінних паперів)
1. У розділі І:
1) пункт 1 після слів «Про господарські товариства» 

доповнити словами «Про ліцензування видів господар-
ської діяльності» та слова «або фінансуванню терориз-
му» замінити словами «фінансуванню тероризму та фі-
нансуванню розповсюдження зброї масового 
знищення»;

2) у пункті 2:
абзац п’ятий викласти в такій редакції:
«повторне порушення законодавства – вчинення лі-

цензіатом протягом двох років повторного порушення за-
конодавства щодо ринку цінних паперів після застосу-
вання санкцій за аналогічне порушення.»; 

абзац сьомий викласти в такій редакції:
«порушення законодавства – порушення законодав-

ства про цінні папери, нормативно-правових актів Комісії 
та ліцензійних умов провадження професійної діяльності 
на ринку цінних паперів (фондовому ринку).». 

2. У розділі ІІ:
1) абзац четвертий пункту 1 після слів «виконуючим 

обов'язки керівника ліцензіата» доповнити словами 
«(крім банку)»;

2) в абзаці шостому слова та цифри «Положенням про 
провадження депозитарної діяльності, затвердженим рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрова-
ним у Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року 
за № 1084/23616» замінити словами «нормативно-
правовим актом Комісії з питань провадження депози-
тарної діяльності»;

3) у пункті 4:
у підпункті 3 слова «є триваючим та може» замінити 

словами «призвело або могло призвести»;
доповнити новим підпунктом 4 такого змісту:
«4) факт зменшення статутного капіталу ліцензіата до 

розміру, меншого, ніж мінімальний розмір статутного ка-
піталу, установлений законодавством України щодо цін-
них паперів для окремих видів професійної діяльності на 
фондовому ринку.».

3. В абзаці п’ятому пункту 2 розділу ІІІ слова та цифри 
«Положенням про провадження депозитарної діяльнос-
ті, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року 
№  735, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 
27 червня 2013 року за № 1084/23616» замінити слова-
ми «нормативно-правовим актом Комісії з питань прова-
дження депозитарної діяльності».

4. У розділі IV:

1) у назві розділу слова «(копії ліцензії)» виключити;
2) у пункті 1:
в абзаці першому слова «(копії ліцензії)» виключити;
підпункт 4 перед словами «виявлення недостовірних» 

доповнити словами «акт про»;
підпункт 6 перед словами «повторне порушення» до-

повнити словами «акт про»; 
у підпункті 8 слова «та/або ліцензії» виключити;
доповнити пункт новими підпунктами 19 – 21 такого 

змісту:
«19) акт про документальне підтвердження встанов-

лення факту контролю (вирішального впливу) за діяль-
ністю ліцензіата осіб інших держав, що здійснюють 
збройну агресію проти України у значенні, наведеному у 
статті 1 Закону України «Про оборону України», та (або) 
дії яких створюють умови для виникнення воєнного кон-
флікту, застосування воєнної сили проти України;

20) несплата за видачу ліцензії на провадження про-
фесійної діяльності на фондовому ринку;

21) акт про невиконання розпорядження про усунення 
порушень ліцензійних умов, встановлених для виду гос-
подарської діяльності.»; 

3) абзац другий пункту 2 після слова «(оригінал)» до-
повнити словами «(у разі наявності)»;

4) абзац перший пункту 3 після слова «(оригінал)» до-
повнити словами «(у разі наявності)»;

5) пункт 6 доповнити новим абзацом такого змісту:
«на дату подання заяви про анулювання ліцензії не 

закінчився строк у тридцять календарних днів після 
спливу терміну виконання ліцензіатом розпорядження 
про усунення порушень ліцензійних умов, виданого за 
результатом проведення перевірки (крім випадку видан-
ня протягом цього строку органом ліцензування розпо-
рядчого документа про проведення позапланової пере-
вірки виконання ліцензіатом розпорядження про усунення 
порушень ліцензійних умов).»; 

6) пункт 14 після слова «(оригінал)» доповнити слова-
ми «(у разі наявності)»;

7) пункт 18 після цифр «17» доповнити цифрами «, 
21»;

8) пункти 19 – 23 викласти в такій редакції:
«19. У разі ліквідації відокремленого підрозділу та/або 

припинення провадження ним професійної діяльності на 
фондовому ринку ліцензіат зобов'язаний протягом 10 ро-
бочих днів з дати ліквідації вказаного відокремленого 
підрозділу та/або з дати припинення діяльності таким 
відокремленим підрозділом подати до Комісії такі доку-
менти:

копію рішення відповідного органу з цього питання, 
підписану керівником та засвідчену печаткою ліцензіата;

копію ліцензії (у разі наявності), отриману в Комісії.
20. Письмове повідомлення про прийняття рішення 

про анулювання ліцензії надсилається (видається) заяв-
никові протягом п'яти робочих днів з дати прийняття від-
повідного рішення (підписується керівником структурно-
го підрозділу Комісії, що здійснює розгляд заяви про 
анулювання ліцензії та відповідних документів) з дода-
ванням копії рішення про анулювання засвідченого в 
установленому Комісією порядку.

21. Рішення про анулювання ліцензії, прийняте на під-
ставах, передбачених пунктами 4 – 11, 13 – 19, 21 пункту 1 
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цього розділу, набирає чинності через тридцять календар-
них днів з дня його прийняття. 

У разі прийняття рішення про анулювання ліцензії 
згідно з підпунктами 1 – 3 та 12, 20 пункту 1 цього розділу 
воно набирає чинності з дати його прийняття.

22. Відомості щодо анулювання ліцензії вносяться до 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізич-
них осіб – підприємців в порядку, встановленому розпо-
рядником цього реєстру. 

23. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскар-
жено:

протягом строку набрання чинності вказаним рішенням 
до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування;

в судовому порядку.».
5. У розділі V:
1) у підпунктах 2 пунктів 1 – 5:
після слова «(дублікат)» доповнити словами «(у разі 

наявності)»;
слова «прийняття відповідного рішення» замінити 

словами «набрання чинності відповідним рішенням»;
2) пункт 7 після цифр «16» доповнити цифрами «19, 

20». 
6. Пункт 1 розділу VI викласти в новій редакції:
«1. Державний контроль здійснюється у порядку, вста-

новленому Законом України «Про основні засади дер-
жавного нагляду (контролю) у сфері господарської діяль-
ності», з урахуванням особливостей, визначених Законом 
України «Про ліцензування видів господарської діяль-
ності».». 

Директор департаменту регулювання
депозитарної та клірингової діяльності    І. Курочкіна 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
«14» квітня 2016  м. Київ  № 418

Щодо анулювання ліцензій 
на провадження професій-
ної діяльності на фондовому 
ринку ПАТ «АСТРА БАНК» 

Відповідно до частини 3 статті 16 Закону України «Про 
цінні папери та фондовий ринок», частини 15, 16 статті 
13 Закону України «Про ліцензування видів господар-
ської діяльності», пункту 11 розділу IV Порядку зупинен-
ня дії та анулювання ліцензій на окремі види професійної 
діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 14.05.2013 №816, зареє-
строваного Міністерством юстиції України 01.06.2013 за 
№ 862/23394 (із змінами) (далі – Порядок), заяви про пе-
реоформлення ліцензій на провадження професійної ді-
яльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та 
відповідних документів (вх. Комісії від 24.03.2016 № 2868 
та вх. Комісії від 02.03.2016 №2125) поданих до Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що 
підтверджують неподання у встановлений строк заяви 
про переоформлення ліцензій на провадження профе-
сійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних па-
перів), у зв’язку зі зміною найменування юридичної осо-

би: з ПАТ «АСТРА БАНК» на ПАТ «АГРОПРОСПЕРІС 
БАНК», 

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку (далі - Комісія), 

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензії на провадження професійної ді-

яльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінни-
ми паперами, а саме: брокерської діяльності серії АЕ № 
286719 від 12.11.2013, андеррайтингу серії АЕ №  286721 
від 12.11.2013, видані на підставі рішення Комісії від 
16.04.2013 № 228; депозитарної діяльності, а саме депо-
зитарної діяльності депозитарної установи серії АЕ № 
286722 від 12.11.2013, видану на підставі рішення Комісії 
від 10.09.2013 № 1788 ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 
ТОВАРИСТВУ «АСТРА БАНК» (місцезнаходження згідно 
з ліцензіями: 04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 
будинок 16 (літера В); місцезнаходження згідно з інфор-
мацією, зазначеною у Єдиному державному реєстрі юри-
дичних осіб та фізичних осіб - підприємців: 04119, м. Київ, 
вулиця Дегтярівська, будинок 27-Т (літера А); код за 
ЄДРПОУ 35590956), як такі, що є недійсними.

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

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

4. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) та де-
партаменту регулювання депозитарної та клірингової ді-
яльності (І. Курочкіна) забезпечити внесення відповідних 
змін до ліцензійного реєстру професійних учасників рин-
ку цінних паперів.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
«14» квітня 2016 р.  м. Київ  №420

Про видачу ліцензії на про-
вадження професійної ді-
яльності на фондовому 
ринку – діяльності з управ-
ління активами інституцій-
них інвесторів (діяльності 
з управління активами) 
ТОВ «КУА «РЕДІ-ІНВЕСТ»

За підсумками розгляду заяви та документів, поданих 
Товариством з обмеженою відповідальністю «КОМПА-
НІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РЕДІ-ІНВЕСТ» до На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
(далі – Комісія) на видачу ліцензії на провадження про-
фесійної діяльності на фондовому ринку відповідно до 
Ліцензійних умов провадження професійної діяльності 
на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності 
з управління активами інституційних інвесторів (діяль-



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №74, 18 квітня 2016 р. 

4

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ності з управління активами), затверджених рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23 липня 2013 року № 1281, зареєстрованих в Мініс-
терстві юстиції України від 12 вересня 2013 року за 
№  1576/24108 (зі змінами), 

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку

ВИРІШИЛА:
1. Видати з 27.04.2016 року Товариству з обмеженою 

відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВА-
МИ «РЕДІ-ІНВЕСТ» (01001, м. Київ, вулиця Велика Жито-
мирська, будинок 15-Б, ідентифікаційний код юридичної 
особи 37450981) ліцензію на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління 
активами інституційних інвесторів (діяльності з управлін-
ня активами) у зв’язку із закінченням 26.04.2016 року 
строку дії попередньо виданої ліцензії серії АГ № 580160.

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

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

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

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
«14» квітня 2016 р. м. Київ  № 421

Щодо зупинення дії ліцензії 
на провадження професій-
ної діяльності на фондово-
му ринку – діяльності з 
управління активами інсти-
туційних інвесторів (діяль-
ності з управління актива-
ми) ТОВ «КУА «ІНКОМ»

Відповідно до підпункту 1 пункту 1 розділу VII Ліцензій-
них умов провадження професійної діяльності на фон-
довому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управ-
ління активами інституційних інвесторів (діяльності з 
управління активами), затверджених рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23 липня 2013 року № 1281, зареєстрованих в Міністер-
стві юстиції України від 12 вересня 2013 року за 
№  1576/24108 (зі змінами) (далі – Ліцензійні умови), 

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку (далі - Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1. Зупинити дію ліцензії на провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку – діяльності з діяльності 

з управління активами інституційних інвесторів (діяль-
ності з управління активами) серії АЕ № 185166 від 
10.10.2012 р., виданої ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АК-
ТИВАМИ «ІНКОМ» (місцезнаходження: 04080, м. Київ, 
вулиця Межигірська, будинок 82-А, ідентифікаційний код 
юридичної особи 34483252), на підставі підпункту 1 пунк-
ту 1 розділу VII Ліцензійних умов, у зв’язку з несплатою 
фінансових санкцій, що були застосовані до нього при 
провадженні професійної діяльності, протягом 3 місяців 
з дати винесення відповідних постанов про накладення 
санкцій за правопорушення на ринку цінних  
паперів №  148-ЦА-УП-КУА від 13 травня 2015 року та  
№ 273-ЦА-УП-КУА від 13 серпня 2015 року, на строк до 
отримання Комісією відповідних платіжних документів 
про сплату зазначених фінансових санкцій.

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

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

4. Департаменту спільного інвестування та регулю-
вання діяльності інституційних інвесторів (О. Симонен-
ко) забезпечити внесення відповідних змін до ліцензій-
ного реєстру професійних учасників ринку цінних 
паперів.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
14.04.2016  м. Київ  №426

Щодо внесення змін до рі-
шення Національної комісії 
з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 14.01.2016 
№ 40

Відповідно до Закону України «Про державне регулю-
вання ринку цінних паперів в Україні», керуючись стат-
тею 108 Цивільного кодексу України та у зв’язку із над-
ходженням листа ТОВ «Гірничодобувна компанія 
«Мінерал» від 14.03.2016 № 271/01-Юр (вх. № 2407-з від 
21.03.2016) 

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку (далі-Комісія)

В И Р І Ш И Л А:
1. Пункт 2 рішення Комісії «Щодо внесення змін до рі-

шення Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку від 19.05.2015 № 695» від 14.01.2016 №40 ви-
ключити.

2. Зобов’язати ТОВ «Гірничодобувна компанія «Міне-
рал» (ЄДРПОУ - 00191253), правонаступника ЗАТ «Гірни-
чодобувна компанія «Мінерал» (ЄДРПОУ - 00191253), у 
строк до «19» жовтня 2016 року усунути порушення вимог 
пункту 3 розділу ІІІ Порядку скасування реєстрації випус-
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ків акцій, затвердженого рішенням Комісії від 23.04.2013 
№737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 за №822/23354 (пункту 3.1 глави 3 розділу ІІІ 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій та анулю-
вання свідоцтв про реєстрацію випуску акцій, затвердже-
ного рішенням Державної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 30.12.1998 № 222, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 24.03.1999 за № 180/3473), а 
саме: подати до Комісії документи для скасування реє-
страції випуску акцій та протягом одного робочого дня піс-
ля отримання розпорядження уповноваженої особи Комі-
сії про скасування реєстрації випуску акцій та анулювання 
свідоцтва про реєстрацію випуску акцій письмово повідо-
мити Комісію про усунення порушення.

3. Департаменту корпоративного управління та корпо-
ративних фінансів (А. Папаіка) забезпечити відправлен-
ня у встановленому порядку копії цього рішення 
ТОВ  «Гірничодобувна компанія «Мінерал» та Східному 
територіальному управлінню Комісії. 

4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
Східне територіальне управління Комісії.

6. Це рішення набирає чинності з дати його прий-
няття.

Голова Комісії  Т. Хромаєв 

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, дирек-
тора департаменту корпоративного управління та корпора-
тивних фінансів, на підставі рішення Комісії від 24.10.2013 
№2484, на підставі п.п.1 п.4. гл. 1 розд. ІV Положення про 
порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій 
міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвердже-
ного рішенням Комісії від 27.12.13 р. № 2998, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 28.01.14р. за №171/24948 
(зі змінами), та відповідно до документів, отриманих від 
ТОВ «Територіальне міжгосподарче об'єднання «ЛІКО-
ХОЛДІНГ», код за ЄДРПОУ: 16307284, 03191, м. Київ, 
вул.  Маршала Конєва, буд. 8, каб. 71, на скасування реє-
страції випуску облігацій серії «O» у зв’язку з погашенням, 
скасовано реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Територі-
альне міжгосподарче об'єднання «ЛІКО-ХОЛДІНГ» серії 
«O». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Те-
риторіальне міжгосподарче об'єднання «ЛІКО-ХОЛДІНГ» 
серії «O» від 19.07.2007р. №388/2/07, видане 31.10.2007р. 
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, 
анульовано – розпорядження № 85-Кф-С-О від 15 квітня 
2016 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директо-
ра департаменту корпоративного управління та корпоратив-
них фінансів, на підставі рішення Комісії від 24.10.2013 
№2484, на підставі п.п.1 п.4. гл. 1 розд. ІV Положення про 
порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій 
міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвердже-
ного рішенням Комісії від 27.12.13 р. № 2998, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 28.01.14р. за №171/24948 
(зі змінами), та відповідно до документів, отриманих від 
ТОВ  «Територіальне міжгосподарче об'єднання «ЛІКО-
ХОЛДІНГ», код за ЄДРПОУ: 16307284, 03191, м. Київ, 
вул.  Маршала Конєва, буд. 8, каб. 71, на скасування реє-
страції випуску облігацій серії «P» у зв’язку з погашенням, 
скасовано реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Територіаль-
не міжгосподарче об'єднання «ЛІКО-ХОЛДІНГ» серії «P». 

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Територі-
альне міжгосподарче об'єднання «ЛІКО-ХОЛДІНГ» серії «P» 
від 19.07.2007р. №389/2/07, видане 21.12.2007р. Держав-
ною комісією з цінних паперів та фондового ринку, анульова-
но – розпорядження № 84-Кф-С-О від 15 квітня 2016 
року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, дирек-
тора департаменту корпоративного управління та корпора-
тивних фінансів, на підставі рішення Комісії від 24.10.2013 
№2484, на підставі п.п.1 п.4. гл. 1 розд. ІV Положення про 
порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій 
міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвердже-
ного рішенням Комісії від 27.12.13 р. № 2998, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 28.01.14р. за №171/24948 
(зі змінами), та відповідно до документів, отриманих від 
ТОВ «Територіальне міжгосподарче об'єднання «ЛІКО-
ХОЛДІНГ», код за ЄДРПОУ: 16307284, 03191, м. Київ, 
вул.  Маршала Конєва, буд. 8, каб. 71, на скасування реє-
страції випуску облігацій серії «Q» у зв’язку з погашенням, 
скасовано реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Територі-
альне міжгосподарче об'єднання «ЛІКО-ХОЛДІНГ» серії 
«Q». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Те-
риторіальне міжгосподарче об'єднання «ЛІКО-ХОЛДІНГ» 
серії «Q» від 19.07.2007р. №390/2/07, видане 25.04.2008р. 
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, 
анульовано – розпорядження № 83-Кф-С-О від 15 квіт-
ня 2016 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, дирек-
тора департаменту корпоративного управління та корпора-
тивних фінансів, на підставі рішення Комісії від 24.10.2013 
№2484, на підставі п.п.1 п.4. гл. 1 розд. ІV Положення про 
порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій 
міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвердже-
ного рішенням Комісії від 27.12.13 р № 2998, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 28.01.14р. за №171/24948 
(зі змінами), та відповідно до документів, отриманих від 
ТОВ «Територіальне міжгосподарче об'єднання «ЛІКО-
ХОЛДІНГ», код за ЄДРПОУ: 16307284, 03191, м. Київ, 
вул.  Маршала Конєва, буд.8, каб. 71, на скасування реє-
страції випуску облігацій серії «R» у зв’язку з погашенням, 
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скасовано реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Територі-
альне міжгосподарче об'єднання «ЛІКО-ХОЛДІНГ» серії 
«R». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Те-
риторіальне міжгосподарче об'єднання «ЛІКО-ХОЛДІНГ» 
серії «R» від 19.07.2007р. №391/2/07, видане 25.04.2008р. 
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, 
анульовано – розпорядження № 82-Кф-С-О від 15 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, на підставі рішення Комісії від 
24.10.2013 №2484, на підставі п.п.1 п.4. гл. 1 розд. ІV По-
ложення про порядок здійснення емісії облігацій підпри-
ємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та 
їх обігу, затвердженого рішенням Комісії від 27.12.13 р 
№  2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.01.14р. за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до 
документів, отриманих від ТОВ «Територіальне міжгос-
подарче об'єднання «ЛІКО-ХОЛДІНГ», код за ЄДРПОУ: 
16307284, місцезнаходження: 03191, м. Київ, вул. Мар-
шала Конєва, буд.8, каб. 71, на скасування реєстрації ви-
пуску облігацій серії «S» у зв’язку з погашенням, скасова-
но реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Територіальне 
міжгосподарче об'єднання «ЛІКО-ХОЛДІНГ» серії «S». 
Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Тери-
торіальне міжгосподарче об'єднання «ЛІКО-ХОЛДІНГ» 
серії «S» від 19.07.2007р. №392/2/07, видане 25.04.2008р. 
Державною комісією з цінних паперів та фондового рин-
ку, анульовано – розпорядження № 81-Кф-С-О від 
15  квітня 2016 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та кор-
поративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843 та на підставі п. 8 розділу І Порядку 
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№  822/23354 (зі змінами), відповідно до повідомлення 

державного реєстратора щодо проведення спрощеної 
процедури державної реєстрації припинення юридичної 
особи шляхом її ліквідації 51/02.4-14 від 09.03.2016 що 
отримано від державного реєстратора юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Тячів-
ського районного управління юстиції Закарпатської облас-
ті, скасовано реєстрацію випуску акцій ЗАТ «Компас» (код 
за ЄДРПОУ: 22091138). Свідоцтво про реєстрацію випуску 
акцій ЗАТ «Компас» (код за ЄДРПОУ: 22091138) від 
18.09.1997 року №728/1/97, видане Державною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпо-
рядження №86-Кф-С-А від 14 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, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843 та на підставі п. 8 розділу І Порядку 
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№  822/23354 (зі змінами), відповідно до повідомлення 
державного реєстратора щодо проведення спрощеної 
процедури державної реєстрації припинення юридичної 
особи шляхом її ліквідації 24/02.4-14 від 29.02.2016, що 
отримано від державного реєстратора юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Тячів-
ського районного управління юстиції Закарпатської об-
ласті, скасовано реєстрацію випуску акцій ВАТ «Бескид» 
(код за ЄДРПОУ: 25437212). Свідоцтво про реєстрацію 
випуску акцій ВАТ «Бескид» (код за ЄДРПОУ: 25437212) 
від 23.08.2000 року №41/07/1/00, видане Закарпатським 
ТУ Державної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку, анульовано – розпорядження № 87-Кф-С-А від 
14  квітня 2016 року.

15.04.2016 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

Шановні акціонери, ПАТ «ТОРГРІЧТРАНС» (Ідентифікаційний код 
03150326, місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Набережно - Хреща-
тицька, 14), надалі – «Товариство», повідомляє Вас про внесення змін до 
порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбу-
дуться 26.04.2016 р. о 10.30 за місцезнаходженням Товариства: 04070, 
м.  Київ, вул. Набережно - Хрещатицька, 14, зал для проведення За-
гальних зборів акціонерів.

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів відбудеться з 10.00 
до 10.25 години 26.04.2016р. за місцем проведення Загальних зборів.

Доповнити порядок денний позачергових загальних зборів 
акціонерів таким питанням:

9. Прийняття рішення про припинення повноважень і обрання членів 
Наглядової ради Товариства. Про затвердження умов договорів, що укла-
датимуться з членами Наглядової ради; про встановлення розміру вина-
городи членам Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка упо-

вноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради 
Товариства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, 
складається станом на кінець дня 20.04.2016р.

З матеріалами (документами) щодо порядку денного Загальних зборів 
акціонерів можна ознайомитись за місцезнаходженням Товариства – 
м.  Київ, вул. Набережно - Хрещатицька, 14, у робочі дні з 10:00 до 16:00, 
попередньо зателефонувавши: (044) 585 60 00 (відповідальна особа Кол-
ченогова Олена Костянтинівна) та/або надіславши лист на адресу Това-
риства з бажаною датою та часом зустрічі. Інформація також розміщена 
на сайті Товариства: http://torgrichtrans.jimdo.com.

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

Директор  Остринський О.М.

Повідомлення про внесення зміни до порядку денного річних загальних зборів акціонерів 

ПУБЛІчНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГРІчТРАНС»
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента ПАТ «ІВП»ВНІПІТРАНСГАЗ», 

2. Код за ЄДРПОУ 00158652, 3. Місцезнаходження 01023 Київ Еспланад-
на 20, 4. Міжміський код, телефон та факс 044 5868742 044 5868742,  
5. Електронна поштова адреса vnipidzv@ukr.net. 6. Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації www.vtg.com.ua 7. Вид особливої інформації відповідного до 
вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, серти-
фікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 роз-
ділу ІІІ цього Положення Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
1.Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою 

радою12.04.2016 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі звіль-

нення за власним бажанням. Посадова особа Кожевников Сергій Воло-
димирович , яка займала посаду Член Правління, Перший заступник Го-
лови правління, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: два роки і сім місяців. 
Замість особи, повноваження якої припинено, не обрано та не призна-
чено іншу осбу. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

2.Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою 
12.04.2016 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі звіль-
нення за власним бажанням. Посадова особа Ємець Володимир Васи-
льович , яка займала посаду Член Правління, припинила повноваження. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0010%. Володiє паке-
том акцій емітента у розмірі 0,0010%. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посаді: два роки і сім місяців. Нікого не обрано на посаду замість особи, 
повноваження якої припинено. Особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних.

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

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

Голова правління Мильніков Сергій Олексійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

М. П. 12.04.2016
(дата) 

ПАТ «ІВП «ВНІПІТРАНСГАЗ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ»

2. КОД за ЄДРПОУ 20953647
3. Місцезнаходження 65059, м.Одеса, вул.Краснова, 6/1
4. Міжміський код, телефон та факс (048)-757-92-28, (048)-757-92-22
5. Електронна адреса olga.sapega@pivdenny.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації http://www.bank.com.ua/
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій 
з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III Положення про 
розкриття інформації емітентами цінних паперів Зміна складу посадо-
вих осіб

II. Текст повідомлення
13.04.2016р. Наглядовою радою Акціонерного банку «Південний» 

(протокол № 16 від 13.04.2016р.) прийнято рішення про припинення за 
власним бажанням Худіяш Людмилою Іванівною повноважень Голови 
та члена Правління. Худіяш Людмила Іванівна (паспорт: серія КЕ но-
мер 698473 виданий 09.06.1997р. Іллічівським РВ ОМУ УМВС України 
в Одеській області) припиняє повноваження Голови та члена Правлін-
ня банку з 23.04.2016р., перебувала на посаді Голови Правління з 

19.03.2012р. Володіє 0,3048% статутного капіталу банку в розмірі  
2 916 887,60грн., що становить 1 970 870 простих іменних акцій. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

13.04.2016р. Наглядовою радою Акціонерного банку «Південний» 
(протокол № 16 від 13.04.2016р.) прийнято рішення про призначення Ва-
нецьянц Алли Юріївни виконуючою обов’язки Голови Правління банку. 
Ванецьянц Аллу Юріївну (паспорт: серія КК номер 056659 виданий 
20.08.1998р. Жовтневим РВ ОМУ УМВС України в Одеській області) при-
значено на посаду в.о.Голови Правління банку на невизначений строк. 
Приступає до виконання обов’язків з 23.04.2016р. Володіє 11,2371% ста-
тутного капіталу банку в розмірі 107 526 895,84грн., що становить 72 653 
308 простих іменних акцій. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини немає. Посади, які обіймала протягом останніх п'яти років: 
в.о. першого заступника Голови Правління Акціонерного банку «Півден-
ний», заступник Голови Правління Акціонерного банку «Південний», пер-
ший заступник Голови Правління Акціонерного банку «Південний».

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

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

в.о.Голови Правління Акціонерного банку «Південний» 
цимбал М.П.
14.04.2016р.

ПУБЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКцІОНЕРНИй БАНК «ПІВДЕННИй»

Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні

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

Публiчне акцiонерне товариство 
"Дельта Банк" , 34047020, 01133, 
мiсто Київ, вул. Щорса, 36-Б 
тел. (044) 428-95-95

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

14.04.2016

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

http://deltabank.com.ua/about/sp_info/

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

 За звiтний перiод аудиторська 
перевiрка не здiйснювалась, 
аудиторський звiт не складався у 
зв’язку із здійсненням процедури 
лiквiдацiї Банку з 05.10.2015 року.

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

 У звiтному роцi загальнi збори 
акцiонерiв Банку не проводились.

6. Інформація про дивіденди.

У звiтному роцi рiшення про виплату дивiдендiв не приймалось, 
дивiденди акцiонерам не виплачувались.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

На пiдставi постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 
02.10.2015 року №664 «Про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю 
АТ «Дельта Банк», виконавчою дирекцiєю Фонду гарантування вкладiв 
фiзичних осiб (далi — Фонд), прийнято рiшення вiд 02.10.2015 року № 181 
«Про початок здiйснення процедури лiквiдацiї АТ «Дельта Банк» та делегу-
вання повноважень лiквiдатора банку», вiдповiдно до якого розпочато про-
цедуру лiквiдацiї АТ «Дельта Банк» та призначено уповноважену особу 
Фонду провiдного професiонала з питань врегулювання неплато-
спроможностi банкiв вiддiлу запровадження процедури тимчасової 
адмiнiстрацiї та лiквiдацiї департаменту врегулювання неплатоспроможностi 
банкiв Кадирова Владислава Володимировича, строком на 2 роки з  
«05» жовтня 2015 року до «04» жовтня 2017 року включно.

Фiнансова звiтнiсть емiтента станом на кiнець дня 31.12.2015 року не 
складалась у зв'язку із здійсненням процедури лiквiдацiї Банку з 
05.10.2015 року.

ПУБЛIчНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
“ДЕЛьТА БАНК”
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ГІРНИК»
2.Код за ЄДРПОУ: 13928815
3.Місцезнаходження: 39631, Полтавська обл., м.Кременчук, м. Кре-

менчук, вул.Київська, 85 А
4.Міжміський код, телефон та факс: (0536) 77-35-90
5.Електронна поштова адреса: Gornyac@gmail.com
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.girnik.prat.in.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення

Рішенням чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Гірник» (прото-

кол від 14.04.16 р.) у зв’язку із закінченням строку дії повноважень Ревізора 
обрано Ревізором Товариства Полосухіну Світлану Анатоліївну, паспорт 
КН 309220 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 
18.02.97 р. строком на 1 рік (до проведення чергових Загальних зборів). 
Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та зло-
чини у сфері господарської, службової діяльності, не має. Акціями Товари-
ства не володіє. Протягом останніх 5 років займала наступні посади: з 
05.05.09 р. по 12.10.15 р. — ПАТ «ККУ «Кварц», заступник директора з фі-
нансів та економіки, з 12.10.15р. — ПАТ «ККУ «Кварц», головний бухгалтер, 
з 12.04.2012 р. — Ревізор ПрАТ «Гірник».

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

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

2. Найменування посади
Директор _______________ федотов Є.Г.
 ( підпис )  ( ініціали та прізвище керівника )
 М.П.  14.04.2016
  ( дата )

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО
«КОМЕРцІйНИй БАНК «ХРЕЩА-
ТИК»

2. Код за ЄДРПОУ 19364259
3. Місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 8-А
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 490-52-30
5. Електронна поштова адреса korogodskaya@xbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

xcitybank.com.ua

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

ІІ. Текст повідомлення:
На підставі постанови Правління Національного банку України від 

05.04.2016 № 234 «Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ХРЕЩАТИК» до категорії неплатоспро-
можних», рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізич-
них осіб від 05.04.2016 № 463 «Про запровадження тимчасової 
адміністрації у ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» та наказу уповноваженої особи Фон-
ду гарантування вкладів фізичних осіб від 05.04.2016 № 1 05 квітня 
2016 року припинено повноваження органів управління та органів контро-
лю ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» у складі:

Голова Спостережної Ради Герасименко Андрій Леонідович (згода на 
розкриття паспортних даних не надана) володіє часткою у статутному капі-
талі банку у розмірі 0,004%. Непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини немає. Перебував на посаді з 17.05.2008 (останній раз переоб-
раний 18.03.2016). 

Член Спостережної Ради Іойлев Ігор Андрійович (згода на розкриття 
паспортних даних не надана) акціями банку не володіє. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини немає. Перебував на посаді з 
22.04.2015 (останній раз переобраний 18.03.2016). 

Член Спостережної Ради Крук Євген Васильович (згода на розкриття 
паспортних даних не надана) акціями банку не володіє. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини немає. Перебував на посаді з 
21.11.2015 (останній раз переобраний 18.03.2016).

Член Спостережної Ради Лавренчук Сергій Михайлович (згода на роз-
криття паспортних даних не надана) акціями банку не володіє. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перебував на по-
саді з 19.03.2016.

Член Спостережної Ради Серещенко Юрій Геннадійович (згода на роз-
криття паспортних даних не надана) володіє часткою у статутному капіталі 
банку у розмірі 0,0012%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Перебував на посаді з 22.03.2013 (останній раз переобра-
ний 18.03.2016).

Член Спостережної Ради Фурсенко Олександра Геннадіївна (згода на 
розкриття паспортних даних не надана) акціями банку не володіє. Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перебувала на 
посаді з 26.03.2010 (останній раз переобрана 18.03.2016).

Член Спостережної Ради Шмуляр Олег Васильович, представник акціо-
нера Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу 
Київської міської ради (КМДА), (згода на розкриття паспортних даних не 
надана) акціями банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. Перебував на посаді з 30.12.2015 (останній раз 
переобрана 18.03.2016).

Голова Правління Гриджук Дмитро Миколайович (згода на розкриття пас-
портних даних не надана) володіє часткою у статутному капіталі банку у роз-
мірі 0,0556%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Перебував на посаді з 30.05.2000 (останній раз переобраний 10.02.2006). 

Перший заступник Голови Правління Семенов Андрій Володимирович 
(згода на розкриття паспортних даних не надана) володіє часткою у статут-
ному капіталі банку у розмірі 0,000111%. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини немає. Перебував на посаді з 15.04.2009. 

Перший заступник Голови Правління Тур Юлія Леонідівна (згода на роз-
криття паспортних даних не надана) акціями банку не володіє. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перебувала на по-
саді з 16.06.2006. 

Заступник Голови Правління Лісняк Андрій Євгенович (згода на розкриття 
паспортних даних не надана) акціями банку не володіє. Непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини немає. Перебував на посаді з 11.07.2008. 

Фінансовий директор, член Правління Карпенко Людмила Олексіївна 
(згода на розкриття паспортних даних не надана) акціями банку не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Членом 
Правління була з 15.04.2009. 

Головний бухгалтер, член Правління Юр Валентина Миколаївна (згода 
на розкриття паспортних даних не надана) акціями банку не володіє. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перебувала на 
посаді з 26.10.2000 (останній раз переобрана 10.02.2006). 

Голова Ревізійної комісії Прокопенко Олександр Владленович, пред-
ставник акціонера Департаменту фінансів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації), (згода на розкрит-
тя паспортних даних не надана) часткою у статутному капіталі банку не 
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Перебував на посаді з 28.10.2010 (останній раз переобраний 04.04.2014). 

Член Ревізійної комісії Бордун Володимир Анатолійович, представник 
акціонера ТОВ «КФ «Укрфінком», (згода на розкриття паспортних даних не 
надана) часткою у статутному капіталі банку не володіє. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини немає. Перебував на посаді з 
31.08.2009 (останній раз переобраний 04.04.2014).

Член Ревізійної комісії Дмитренко Олександр Петрович, представник 
акціонера ТОВ «Саусленк-Запоріжжя», (згода на розкриття паспортних да-
них не надана) часткою у статутному капіталі банку не володіє. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перебував на по-
саді з 26.03.2010 (останній раз переобраний 04.04.2014).

На підставі рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фі-
зичних осіб від 05.04.2016 № 463 «Про запровадження тимчасової адміні-
страції у ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» уповноваженою особою Фонду гарантуван-
ня вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ «КБ 
«ХРЕЩАТИК» призначено Костенка Ігоря Івановича (згода на розкриття пас-
портних даних не надана) строком на один місяць з 05 квітня 2016 до 
04 травня 2016 включно. Костенко І.І. часткою у статутному капіталі банку не 
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

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

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

Уповноважена особа Фонду
гарантування вкладів фізичних
осіб на здійснення тимчасової 
адміністрації ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» _________________ І.І. Костенко
 (підпис)
 М.П.  12.04.2016.
  (дата) 

ПУБЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРцІйНИй БАНК «ХРЕЩАТИК»
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Річна інформація емітента
I. Основні відомості про емітента

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

ПУБЛIчНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МIЖНАРОДНИй 
IНВЕСТИцIйНИй БАНК», код за ЄДРПОУ 35810511,

м. Київ, 01015, вул. Лаврська, 16, тел. 044 351 79 00
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-

ній інформаційній базі даних Комісії
25.04.2016
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію
bank@ii-bank.com.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудито-

ра — фізичної особи — підприємця), якою проведений аудит фінансової 
звітності ТОВ «АФ «ПКФ Аудит-фінанси», код за ЄДРПОУ 34619277;

5. Інформація про загальні збори 
15.04.2015 було проведено Загальні збори акцiонерiв емітента, на 

яких розглядалися питання, пов’язані з затвердженням річних результа-
тів діяльності емітента, збільшенням статутного капіталу емітента (шля-
хом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до 
статутного капіталу частини прибутку), а також питання про призначення 
членів, Голови та Заступника голови Наглядової ради, про затвердження 
змін і доповнень до Положень про Наглядову раду, Загальні збори, та 
Правління Банку. Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборiв не 
надавалися. Перелік питань, внесених до порядку денного, було затвер-

джено Наглядовою радою Банку. На Загальних зборах було прийнято рі-
шення по всім питанням порядку денного

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

ти дивідендів не приймалося.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства
Основні показники фінансово-господарської діяльності банка 

(тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 5 495 449 3 216 936
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 937 370 1 115 508
Кошти в інших банках 20 208 167 280
Кредити та заборгованість клієнтів 2 249 177 1 728 624
Усього зобов’язань 5 329 939 3 077 657
Кошти банків 43 658 10 010
Кошти клієнтів 5 022 484 2 851 526
Усього власного капіталу 165 510 139 279
Статутний капітал 136 306 121 424
Чистий прибуток/(збиток) 26 231 15 956
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

289,05 175,82

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

289,05 175,82

Голова Правління 

ПУБЛIчНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МIЖНАРОДНИй IНВЕСТИцIйНИй БАНК»

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «РАЙ АГРО ХІМ»
Код за ЄДРПОУ: 05489359
Місцезнаходження: 07300, Київська обл., м. Вишгород, вул. Ватуті-

на, 57
Міжміський код, телефон та факс: (067) 508-63-40
Електронна поштова адреса: at110@atrep.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://05489359.infosite.com.ua
Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким на-

лежить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

II. Текст повідомлення
На підставі складеного реєстру власників іменних цінних паперів ПРИ-

ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РАЙ АГРО ХІМ», який емітент 
отримав 13 квітня 2016 р. від ПАТ «Національний депозитарій України», 
відбулася зміна власників, які володіють 10 і більше відсотками голосуючих 
акцій в статутному капіталі товариства, а саме:

1. На особовому рахунку власника — фізичної особи відбулося змен-
шення іменних цінних паперів ПрАТ «РАЙ АГРО ХІМ».

До зміни:
• Розмір частки акціонера в загальній кількості 522 305 (що становить 

47,9348% від статутного капіталу).
• Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій 522 305 

(що становить 47,9348% від статутного капіталу).
Після зміни:
• Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій 1 (що становить 

0,000091% від статутного капіталу).
• Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій (що 

становить 0,000091% від статутного капіталу).
2. Фізична особа стала власником іменних цінних паперів  

ПрАТ "РАЙ АГРО ХІМ".
До зміни:
• Розмір частки акціонера в загальній кількості 0 (що становить 0% від 

статутного капіталу).

• Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій 0 (що 
становить 0% від статутного капіталу).

Після зміни:
• Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій 261 152 (що стано-

вить 23,967342% від статутного капіталу).
• Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій 

261 152 (що становить 23,967342% від статутного капіталу).
3. Фізична особа стала власником іменних цінних паперів 

ПрАТ "РАЙ АГРО ХІМ".
До зміни:
• Розмір частки акціонера в загальній кількості 0 (що становить 0% від 

статутного капіталу).
• Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій 0 (що 

становить 0% від статутного капіталу).
Після зміни:
• Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій 261 152 (що стано-

вить 23,967342% від статутного капіталу).
• Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій 261 152 

(що становить 23,967342% від статутного капіталу).
4. На особовому рахунку власника — фізичної особи змін не відбулося. 

Кількість іменних цінних паперів ПрАТ «РАЙ АГРО ХІМ», які належать влас-
нику

До зміни:
• Розмір частки акціонера в загальній кількості 516 603 (що становить 

47,411473% від статутного капіталу).
• Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій 516 603 

(що становить 47,411473% від статутного капіталу).
Після зміни:
• Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій 516 603 (що стано-

вить 47,411473% від статутного капіталу).
• Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій 516 603 

(що становить 47,411473% від статутного капіталу).

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

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

Директор цубера Василь Юрійович,  14.04.2016р. 

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РАй АГРО ХІМ»

Річна інформація емітента за 2015 р.
1. Повне найменування емітента — Приватне акціонерне това-

риство «Страхова компанія «АКВ Гарант»; код за ЄДРПОУ — 
22887185; місцезнаходження — 03062, м. Київ, пр-т Перемоги, 67; 
міжміський код та телефон — (044) 454-75-25.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії — 14.04.2016 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію — www.akv-garant.ua

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АКВ ГАРАНТ»
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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: ПУБЛIчНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ПОIНТ»
2. Код за ЄДРПОУ: 32670627
3. Місцезнаходження: 01024, мiсто Київ, вулиця 

Круглоунiверситетська, буд. 14
4. Міжміський код, телефон та факс: 0443645747, 0443645747
5. Електронна поштова адреса: sk@sk-point.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.sk-point.com
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ Положення про розкриття ін-
формації емітентами цінних паперів затвердженого Рішенням Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку 03.12.2013р. № 2826: зміна 
складу посадових осіб емітента. 

ІІ. Текст повідомлення
На пiдставi рiшення Наглядової Ради ПАТ «СК»ПОIНТ» (Протокол № 24 

вiд 12.04.2016р.) вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб: з 
12.04.2016р. на три роки продовжено термiн повноважень Члена Правлiння 
Трошечка Андрiя Володимировича (паспорт серiї МА № 535751 виданий 
24.11.1998р. Путивльвським РВ УМВС України в Сумськiй областi), володiє 
пакетом акцiй (у вiдсотках) в статутному капiталi емiтента в розмiрi -0%, 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, протягом 
останнiх 5-ти рокiв обiймав посади: Член Правлiння ПАТ «СК «ПОIНТ», на-
чальник управлiння перестрахування ПАТ «СК «ПОIНТ», начальник 
управлiння перестрахування СТзДВ «Гарантiя».

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

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

 Голова Правління ____________ 
(підпис)

Д.В. Кучер 
(ініціали та прізвище керівника)

М.П. 15 квітня 2016 року 
(дата)

ПУБЛIчНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ПОIНТ»

Річна інформація емітента  
за 2015 р.

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

міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«ФЛЕКСТРОНIКС СЕРВIС УА»; 14313783; Закарпатська область, 89600,  
м. Мукачево, вулиця Берегiвська — бiчна, буд. 4; (0414) 43010 (0414) 43005.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 15.04.2016р.

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: ТОВ «Аудиторська компанiя «ДК-Україна», 
33360313.

5. Інформація про загальні збори: 30.04.2015 р., кворум зборів 82.41%. 
Порядок денний: 1. Обрання робочих органiв та затвердження регламенту 
роботи Зборiв. 2. Заслуховування та затвердження звiту Правлiння товари-
ства щодо результатiв фiнансово-господарської дiяльностi за 2014 рiк.  
3. Заслуховування та затвердження звiту Наглядової ради ПАТ «Флекстронiкс 
Сервiс УА». 4. Заслуховування та затвердження звiту Ревiзiйної комiсiї про 
перевiрку рiчної фiнансової звiтностi за 2014 рiк. 5. Розгляд аудиторського 
висновку щодо рiчної фiнансової звiтностi та затвердження рiчної 
фiнансової звiтностi ПАТ «Флекстронiкс Сервiс УА» станом на 
31.12.2014 року. 6. Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2014 рiк.  
7. Припинення повноважень та вiдкликання Наглядової ради Товариства. 
8. Обрання Наглядової ради Товариства. 9. Попереднє схвалення значних 
правочинiв, якi можуть вчинятися вiд iменi ПАТ «Флекстронiкс Сервiс УА» 
протягом одного року та уповноваження Правлiння Товариства на укладан-
ня та пiдписання таких правочинiв. Порядок денний затверджено Наглядо-

вою радою Товариства. Результати розгляду питань порядку денного — 
рiшення по всiм питанням затвердженi. 

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

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 28593 37365
Основні засоби (за залишковою вартістю) 3937 6165
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 1072 1510
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 0
Власний капітал -86038 -61465
Статутний капітал 1219 1219
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -87257 -62684
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 114631 98830
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.) 338730 338730
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

0 0

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

0 0

Голова правління  Александер Векашшi

ПУБЛIчНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «фЛЕКСТРОНIКС СЕРВIС УА»

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

емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Пе-
ресувна механiзована колона № 167»

2. Код за ЄДРПОУ: 01352936
3. Місцезнаходження: 75230, смт.Асканiя-Нова, Будiвельна, буд.22
4. Міжміський код, телефон та факс: 0552-26-30-12 
5. Електронна поштова адреса: 172_pmk167@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

II. Текст повідомлення
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 13.04.2016року в зв’язку iз 

закiнченням термiну дiї повноважень правлiння, припинено повноваження: 
Голова наглядової ради Шумiлова Свiтлана Павлiвна (паспорт МО 179660 
виданий11.07.1996р. Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в 
Херсонськiй обл.). На посадi перебувала з 20.04.2012р. по 13.04.2016р. По-
садова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Акцiями товариства не володiє.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 13.04.2016року в зв’язку iз 
закiнченням термiну дiї повноважень правлiння, припинено повноваження: 

член наглядової ради Долбiлова Веронiка Сергiївна (паспорт МР 447165 
виданий 21.10.2014р Комсомольським РВ у м.Херсонi). На посадi перебу-
вала з 20.04.2012р. по 13.04.2016р. Посадова особа непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями товариства не володiє.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 13.04.2016року в зв’язку iз 
закiнченням термiну дiї повноважень правлiння, обрано: Голова наглядової 
ради Шумiлова Свiтлана Павлiвна (паспорт МО 179660 виданий11.07.1996р. 
Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй обл.). На посаду 
обрана термiном на 3 роки. Особа займається пiдприємницькою дiяльнiстю. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Акцiями товариства не володiє.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 13.04.2016року в зв’язку iз 
закiнченням термiну дiї повноважень правлiння, обрано: Член наглядової 
ради Долбiлова Веронiка Сергiївна (паспорт МР 447165 виданий 
21.10.2014р Комсомольським РВ у м.Херсонi). Працює бухгалтер 
ТОВ «Залiзничник». На посаду обрана на термiн 3 роки. Посадова особа 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями 
товариства не володiє.

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

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

Директор Долбiлов Юрiй Олександрович,  13.04.2016 р.

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА № 167»
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РІчНА ІНфОРМАцІЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «УКРАїНСьКИй 
ПРОЕКТНО-IНВЕСТИцIйНИй 
цЕНТР», 32850455, бул. Лесi Українки,34, 
3 пiд'їзд, офiс 306, м.Київ, Печерський, Київ-
ська область, 01133, Україна, 044 495-16-97

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

15.04.2016

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

www.32850455.smida.gov.ua

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

Директор  Р.В. Тощев
15.04.2016р.

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ». 2. Код за ЄДРПОУ: 00292333. 3. Місцез-
находження: 69014, м.Запоріжжя, вул. М. Краснова, 12-а. 4. Міжміський 
код, телефон та факс: (0612) 65-31-55, (0612) 65-31-55. 5. Електронна 
пош това адреса: marinaem@zpnerudprom.com.ua. 6. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкрит-
тя інформації: http://00292333.smida.gov.ua/em_reports. 7. Вид особливої 
інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 
операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емі-
тента.

ІІ. Текст Повідомлення 
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ»Запоріжнерудпром» 

(Протокол №1/2016 вiд15.04.2016) припинити з 01.05.2016 повноваження 
члена Наглядової ради, Голови Наглядової Ради Коваленко Сергiя 
Анатолiйовича, обраного на посаду 29.03.2013 рiшенням загальних зборiв 
акцiонерiв (Пр.№1/2013 вiд29.03.2013), переобранного 04.04.2014 
рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (Пр.№1/2014 вiд04.04.2014), обрано-
го Головою наглядової ради 04.04.2014 (Пр. наглядової ради №42 
вiд04.04.2014), часткою в статутному капiталi емiтента та акціямі емітента 
не володiє, згоду на розкриття паспортних даних не надано. Згiдно рiшення 
Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ»Запоріжнерудпром» (Протокол №1/2016 
вiд15.04.2016) припинити з 01.05.2016 повноваження члена Наглядової 
ради Рєкова Артура Сергiйовича, обраного на посаду 23.03.2009 рiшенням 
Загальних зборiв акцiонерiв (Пр.№1 вiд23.03.2009), переобранного 
29.03.2013, 04.04.2014 згiдно рiшень Загальних зборiв акцiонерiв 
(Пр.№1/2013 вiд29.03.2013, Пр.№1/2014 вiд04.04.2014), володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента в розмiрi 0,00000189% (1 акція), розміром па-
кета акцій емітента в розмiрi 0,00000189%, згоду на розкриття паспортних 
даних не надано. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ»Запоріжнерудпром» (Протокол №1/2016 вiд15.04.2016) припинити з 
01.05.2016 повноваження члена Наглядової ради Третьяка Олега Микола-
йовича, обраного на посаду 23.03.2009 рiшенням Загальних зборiв 
акцiонерiв (Пр.№1 вiд23.03.2009), переобранного 29.03.2013, 04.04.2014 
рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (Пр.№1/2013 вiд29.03.2013, 
Пр.№1/2014 вiд04.04.2014), часткою в статутному капiталi емiтента та акці-
ямі емітента не володiє, згоду на розкриття паспортних даних не надано. 
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ»Запоріжнерудпром» (Про-
токол №1/2016 вiд15.04.2016) припинити з 01.05.2016 повноваження члена 
Наглядової ради: Толстонога Романа Володимировича, обраного на поса-
ду 29.03.2013 рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (Пр.№1/2013 
вiд29.03.2013), переобранного 04.04.2014 рiшенням загальних зборiв 
акцiонерiв (Пр.№1/2014 вiд04.04.2014), часткою в статутному капiталi 
емiтента та акціямі емітента не володiє, згоду на розкриття паспортних да-
них не надано. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ»Запоріжнерудпром» (Протокол №1/2016 вiд15.04.2016) припинити з 
01.05.2016 повноваження члена Наглядової ради: Рамазяна Самвела Ми-

хаковича, обраного на посаду 04.04.2014 рiшенням загальних зборiв 
акцiонерiв (Пр.№1/2014 вiд04.04.2014), часткою в статутному капiталi 
емiтента та акціямі емітента не володiє, згоду на розкриття паспортних да-
них не надано. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ»Запоріжнерудпром» (Протокол №1/2016 вiд15.04.2016) обрати з 
01.05.2016 членом Наглядової ради до наступних рiчних Загальних зборiв 
Товариства Третьяка Олега Миколайовича: дата народження 12.02.1972, 
який представляє інтереси акціонера Товариства — ТОВ»Фінтехнології», 
на момент обрання не володіє акціями Товариства. Освіта: вища, Дніпро-
петровський державний університет; 1994р., спеціальність «Економічна кі-
бернетика», кваліфікація «економіст-математик»; КНУ ім.Т.Шевченка; 
2004р., спеціальність «Правознавство», кваліфікація «Юрист». Загальний 
стаж роботи 23 роки. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти 
років: 2009р. по теперішній час — Керівник фінансового департаменту 
ТОВ»Смарт-Нерудпром». Непогашеної (незнятої) судимості та заборони 
обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має. Канди-
дат не є афілійованою особою Товариства. Акціонерів Товариства, що є 
афілійованими особами кандидата, немає. Згiдно рiшення Загальних 
зборiв акцiонерiв ПАТ»Запоріжнерудпром» (Протокол №1/2016 
вiд15.04.2016) обрати з 01.05.2016 членом Наглядової ради до наступних 
рiчних Загальних зборiв Товариства Коваленко Сергiя Анатолiйовича: дата 
народження 26.01.1964, який представляє інтереси акціонера Товариства 
— ТОВ»Перше Реєстраційне бюро», не володіє акціями Товариства. Осві-
та: вища, Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту; 
1992р., спеціальність «Тепловози та тепловозне господарство», кваліфіка-
ція «Інженер»; Міжрегіональний центр перепідготовки кадрів; 2002р., спеці-
альність «Фінанси», кваліфікація «Економіст». Загальний стаж роботи 36 
років. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: 2009р. по 
теперішній час — Керівник департаменту продаж ТОВ»Смарт-Нерудпром». 
Непогашеної (незнятої) судимості та заборони обіймати певні посади та/
або займатись певною діяльністю не має. Кандидат не є афілійованою осо-
бою Товариства. Акціонерів Товариства, що є афілійованими особами кан-
дидата, немає. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ»Запоріжнерудпром» (Протокол №1/2016 вiд15.04.2016) обрати з 
01.05.2016 членом Наглядової ради до наступних рiчних Загальних зборiв 
Товариства Ковіненко Олександра Вікторовича: дата народження 
05.09.1970, який представляє інтереси акціонера Товариства — 
ТОВ»Автопрайд», не володіє акціями Товариства. Освіта: вища, Бердян-
ський університет менеджменту і бізнесу, рік закінчення 2010, спеціальність 
«Інформаційні управляючі системи і технології», кваліфікація «Інженер-
програміст». Загальний стаж роботи 30 років. Інформація про стаж роботи 
протягом останніх п'яти років: 2006р. по теперішній час — ТОВ»Автопрайд», 
директор. Непогашеної (незнятої) судимості та заборони обіймати певні 
посади та/або займатись певною діяльністю не має. Кандидат не є афілійо-
ваною особою Товариства. Акціонер Товариства, що є афілійованою осо-
бою кандидата — ТОВ»Автопрайд».

III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. 2. Голова правління Верховський С. С. 
15.04.2016

ПУБЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ»

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МОЛОДІЖНА МОДА»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство 

«Молодіжна мода» 2. Код за ЄДРПОУ 04592760. 3. Місцезнаходження 
10014 м. Житомир Площа Перемоги, буд.3. 4. Міжміський код, телефон та 
факс 0412 474529 474527 5. Електронна поштова адреса molmoda@
emzvіt.com.ua 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково вико-
ристовується емітентом для розкриття інформації www.molodіzhnamoda.
ho.ua 7.Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу посадових 
осiб емiтента.

ІІ. Текст повідомлення
Рішенням загальних зборів акціонерів 14 квітня 2016 року (Протокол 

загальних зборів акціонерів №29 від 14.04.2016 р.) обрано Ревізором То-
вариства строком на 3 роки Зінчук Ольгу Анатоліївну, яка не володiє част-
кою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Інші посади, які обіймала дана особа протя-
гом останніх 5 років, — заступник директора ТОВ «ОНВІ» з фінансів. По-
садова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

ІІІ. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством. 2. Директор Сметаніна Леонора Ле-
онідівна 14.04.2016 року.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №74, 18 квітня 2016 р. 
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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 ТОВАРИ-

СТВО «БАНК «ПОРТАЛ»
2. Код за ЄДРПОУ: 38870739
3. Місцезнаходження: 01135 м. Київ, проспект Перемоги, буд.5а
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 207 43 50, 044 207 43 51
5. Електронна поштова адреса: info@bank-portal.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: bank-portal.com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення 
14.04.2016р. Загальними зборами акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» 

(протокол від 14.04.2016р.) прийнято рішення про дострокове припинення 
Шульгіним Олегом Вікторовичем повноважень Голови Наглядової Ради. 
Шульгін Олег Вікторович припиняє повноваження Голови Наглядової ради 
з 14.04.2016р., перебував на посаді Голови Наглядової Ради з 04.09.2015  р. 
Володіє 1,984% статутного капіталу банку в розмірі 2 480 000 грн., що 
становить 2 480 простих іменних акцій. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини немає. Згода на розкриття паспортних даних не 
надана.

14.04.2016р. Загальними зборами акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» 
(протокол від 14.04.2016р.) прийнято рішення про дострокове припинення 
повноважень члена Наглядової Ради Руденка Олександра Володимиро-
вича. Руденко Олександр Володиимрович припиняє повноваження члена 
Наглядової ради з 14.04.2016р., перебував на посаді члена Наглядової 
Ради з 04.09.2015 р. Часткою в статутному капіталі не володіє. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Згода на розкриття 
паспортних даних не надана.

14.04.2016р. Загальними зборами акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» 
(протокол від 14.04.2016р.) прийнято рішення про дострокове припинення 
повноважень члена Наглядової Ради Кувшинкіна Миколи Вадімовича . 
Кувшинкін Микола Вадімович припиняє повноваження члена Наглядової 
ради з 14.04.2016р., перебував на посаді члена Наглядової Ради з 
04.09.2015 р. Часткою в статутному капіталі не володіє. Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини немає. Згода на розкриття пас-
портних даних не надана.

14.04.2016р. Загальними зборами акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» 
(протокол від 14.04.2016р.) прийнято рішення про дострокове припинення 
повноважень члена Наглядової Ради Алейнікової Ірини Володимирівни. 
14.04.2016р. Алейнікова Ірина Володимирівна припиняє повноваження 
члена Наглядової ради з 14.04.2016р., перебувала на посаді члена На-
глядової Ради з 04.09.2015 р. Часткою в статутному капіталі не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Згода на 
розкриття паспортних даних не надана.

14.04.2016р. Загальними зборами акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» 
(протокол від 14.04.2016р.) прийнято рішення про дострокове припинення 
повноважень члена Наглядової Ради Кушнір Віри Іванівни. Кушнір Віра 
Іванівна припиняє повноваження члена Наглядової ради з 14.04.2016р., 
перебувала на посаді члена Наглядової Ради з 04.09.2015 р. Часткою в 

статутному капіталі не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. Згода на розкриття паспортних даних не нада-
на.

14.04.2016р. Загальними зборами акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» 
(протокол від 14.04.2016р.) прийнято рішення про обрання Головою На-
глядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» Шульгіна Олега Вікторовича з 
14.04.2016 р. Голова Наглядової Ради Шульгін Олег Вікторович обраний 
на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів. Володіє 1,984% 
статутного капіталу банку в розмірі 2 480 000 грн., що становить 2 480 про-
стих іменних акцій. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини немає. Протягом останніх п'яти років займав посади Голови Правлін-
ня, Голови Наглядової Ради. Згода на розкриття паспортних даних не 
надана.

14.04.2016р. Загальними зборами акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» 
(протокол від 14.04.2016р.) прийнято рішення про обрання членом Нагля-
дової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» Руденка Олександра Володимировича 
з 14.04.2016 р. Член Наглядової Ради Руденко Олександр Володимиро-
вич обраний на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів. 
Часткою в статутному капіталі не володіє. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років займав 
посади Директора, Голови Правління, Члена Наглядової Ради. Згода на 
розкриття паспортних даних не надана.

14.04.2016р. Загальними зборами акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» 
(протокол від 14.04.2016р.) прийнято рішення про обрання членом Нагля-
дової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» Алейнікової Ірини Володимирівни з 
14.04.2016р. Член Наглядової Ради Алейнікова Ірина Володимирівна об-
рана на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів. Часткою в 
статутному капіталі не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років займала посади 
фінансового директора, першого заступника Голови Правління, Члена На-
глядової Ради. Згода на розкриття паспортних даних не надана.

14.04.2016р. Загальними зборами акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» 
(протокол від 14.04.2016р.) прийнято рішення про обрання членом Нагля-
дової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» Кушнір Віри Іванівни з 14.04.2016р. 
Член Наглядової Кушнір Віра Іванівна обрана на строк до наступних річ-
них загальних зборів акціонерів. Часткою в статутному капіталі не воло-
діє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Про-
тягом останніх п'яти років займала посади Директора департаменту 
операційної діяльності, Члена Наглядової Ради. Згода на розкриття пас-
портних даних не надана.

14.04.2016р. Загальними зборами акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» 
(протокол від 14.04.2016р.) прийнято рішення про обрання членом Нагля-
дової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» Ковальової Анжеліки Валеріївни з 
14.04.2016р. Член Наглядової Ради Ковальова Анжеліка Валеріївна об-
рана на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів. Часткою в 
статутному капіталі не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років займала посади 
начальника відділу адміністративно-кадрової роботи, Члена Наглядової 
Ради. Згода на розкриття паспортних даних не надана.

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

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

2. Голова Правління  Піддубний Р.М.
15.04.2016

ПУБЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БАНК «ПОРТАЛ»

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОСТОПІЛьСьКИй ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ»

РІчНА ІНфОРМАцІЯ  
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів за 2015 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Костопільський завод скловиробів», код ЄДРПОУ — 30923971, Україна, 
35000, Рiвненська область, Костопільський р-н, м.Костопіль, вул.Гвардій-
ська, 7, (03657) 2-10-90.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 14.04.2016 р.

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

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
З IНОЗЕМНИМИ IНВЕСТИцIЯМИ 

«СЛОБОЖАНСьКА БУДIВЕЛьНА КЕРАМIКА»
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 з 
iноземними iнвестицiями «Слобожанська Будiвельна Керамiка»; 21129873; 
02002, м. Київ, Днiпровський район, вул. Микiльсько-Слобiдська 2 Б; 
(044) 390-54-20 (24).

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 14.04.2016.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: http://www.sbk.com.ua/sbk-company/reports
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Основні відомості про емітента

Повне найменування — Публiчне акцiонерне товариство 
«Артембудсервiс»; Код за ЄДРПОУ — 14310767; Місцезнаходжен-
ня  — 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10; Міжміський код та теле-
фон — (044) 486-78-02; Дата розкриття повного тексту річної інформа-
ції у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії — 14.04.16р.; 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію — http://14310767.smida.gov.ua; Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звіт-
ності — Аудиторська фірма у формі Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Аналітик-Профіт»(22930981).

Річні загальні збори 30.04.15р. не відбулися в зв'язку з відсутністю 
кворуму. Річні загальні збори 04.08.15р. не відбулися в зв'язку з від-
сутністю кворуму. Позачергові загальні збори скликані за ініціативою 
наглядової ради відбулися 17.08.15р. Перелiк питань: 1.Обрання 
лiчильної комiсiї. 2.Прийняття рiшення про збiльшення статутного 
капiталу Товариства шляхом публiчного розмiщення додаткових акцiй 
iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв. 3.Прий-
няття рiшення про публiчне розмiщення акцiй. 4.Визначення уповно-
важеного органу емiтента та посадових осiб, щодо надання повнова-
жень для вчинення певних дiй в процесi виконання вимог законодавства 
для публiчного розмiщення акцiй. 5.Про затвердження Рiшення про 
публiчне розмiщення акцiй Товариства. 6.Про затвердження Проспек-
ту емiсiї акцiй Товариства. 7.Про попереднє схвалення значних 
правочинiв. Всi питання порядку денного було розглянуто. Рiшення з 
питань, що стосуються збiльшення статутного капiталу не прийнятi. 
Попередньо схвалено вчинення значних правочинiв. Річні загальні 
збори відбулися 07.12.15р. Перелiк питань: 1.Обрання лiчильної 
комiсiї. 2.Звiт директора. 3.Звiт наглядової ради. 4.Звiт ревiзiйної 
комiсiї. 5.Затвердження рiчного звiту. 6.Розподiл прибутку i збиткiв.  
7.Обрання членiв наглядової ради. 8.Затвердження умов договорiв з 
членами наглядової ради, обрання особи уповноваженої на пiдписання 
цих договорiв. Всi питання порядку денного було розглянуто. Звiти то-
вариства затвердженi. Прийнято рiшення про розподiл прибутку. 

Дивiденди вирiшено не сплачувати. Обрано членiв наглядової ради та 
затверджено умови договорiв з ними, обрано особу уповноважену на 
пiдписання таких договорiв.

Дивiденди за результатами звiтного та попереднього перiодів не 
нараховувались та не виплачувались.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
емітента

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 2084 1509
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1125 864
Довгострокові фінансові інвестиції -- --
Запаси 25 30
Сумарна дебіторська заборгованість 56 83
Грошові кошти та їх еквіваленти 154 361
Власний капітал 1396 1341
Статутний капітал 777 777
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

11 -44

Довгострокові зобов’язання і забезпечення -- --
Поточні зобов’язання і забеспечення 688 168
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

0.035 0.030

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

0.035 0.030

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1554131 1554131
Цінні папери власних 
випусків,
викуплені протягом 
звітного періоду 

загальна номінальна 
вартість 

-- --

у відсотках від 
статутного капіталу 

-- --

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

-- --

ПУБЛIчНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АРТЕМБУДСЕРВIС»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«РЕМ ПОБУТ ТЕХНIКА»

2. Код за ЄДРПОУ: 03058715
3. Місцезнаходження: 04050, м. Київ, Глибочицька, 53
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 4286515, 044 4286513
5. Електронна поштова адреса: info@rempobtech.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://rempobtech.kiev.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента 

II. Текст повідомлення
Звiльнено згiдно рiшення Загальних зборiв вiд 13.04.2016, у зв'язку iз 

закiнченням термiну повноважень. На данiй посадi перебувала з 
23.08.2013. 

Звiльнено згiдно рiшення Загальних зборiв вiд 13.04.2016, у зв'язку iз 
закiнченням термiну повноважень. На данiй посадi перебувала з 
23.08.2013. 

Звiльнено згiдно рiшення Загальних зборiв вiд 13.04.2016, у зв'язку iз 
закiнченням термiну повноважень. На данiй посадi перебувала з 
23.08.2013. 

Звiльнено згiдно рiшення Загальних зборiв вiд 13.04.2016, у зв'язку iз 
закiнченням термiну повноважень. На данiй посадi перебувала з 
23.08.2013. 

Звiльнено згiдно рiшення Загальних зборiв вiд 13.04.2016, у зв'язку iз 
закiнченням термiну повноважень. На данiй посадi перебував з 
23.08.2013. 

Звiльнено згiдно рiшення Наглядової ради вiд 13.04.2016, у зв'язку iз 
закiнченням термiну повноважень. На данiй посадi перебував з 
23.08.2013. 

Звiльнено згiдно рiшення Наглядової ради вiд 13.04.2016, у зв'язку iз 
закiнченням термiну повноважень. На данiй посадi перебував з 
23.08.2013. 

Звiльнено згiдно рiшення Загальних зборiв вiд 13.04.2016, у зв'язку iз 
закiнченням термiну повноважень. На данiй посадi перебував з 
23.08.2013. 

Звiльнено згiдно рiшення Наглядової ради вiд 13.04.2016, у зв'язку iз 

закiнченням термiну повноважень. На данiй посадi перебувала з 
23.08.2013. 

Призначено згiдно рiшення Загальних зборiв вiд 13.04.2016 та прото-
колу засiдання ревiзiйної комiсiї вiд 13.04.2016. Призначено на посаду 
строком на 3 роки. Працює головним бухгалтером ПП «Екстрем спорт». 

Призначено згiдно рiшення Загальних зборiв вiд 13.04.2016 та прото-
колу засiдання ревiзiйної комiсiї вiд 13.04.2016. Призначено на посаду 
строком на 3 роки. Працює головним бухгалтером ДП «IСТТЕХ». 

Призначено згiдно рiшення Загальних зборiв вiд 13.04.2016 та прото-
колу засiдання ревiзiйної комiсiї вiд 13.04.2016. Призначено на посаду 
строком на 3 роки. Працює головним бухгалтером ТОВ «Маклен». 

Призначено згiдно рiшення Загальних зборiв вiд 13.04.2016 та прото-
колу засiдання Наглядової Ради вiд 13.04.2016. Призначено на посаду 
строком на 3 роки. Працює директором ДП «IСТТЕХ». 

Призначено згiдно рiшення Загальних зборiв вiд 13.04.2016 та прото-
колу засiдання Наглядової Ради вiд 13.04.2016. Призначено на посаду 
строком на 3 роки. Працює менеджером ПП «Екстрем спорт».

Призначено згiдно рiшення Загальних зборiв вiд 13.04.2016 та прото-
колу засiдання Наглядової Ради вiд 13.04.2016. Призначено на посаду 
строком на 3 роки. Працює комерцiйним директором ДП «IСТТЕХ». 

Призначено згiдно рiшення Наглядової ради вiд 13.04.2016. Призна-
чено на посаду строком на 3 роки. Працює головою правлiння ПАТ «Рем 
Побут Технiка». 

Призначено згiдно рiшення Наглядової ради вiд 13.04.2016. Призна-
чено на посаду строком на 3 роки. Працює головним iнженером ПАТ  «Рем 
Побут Технiка». 

Призначено згiдно рiшення Наглядової ради вiд 13.04.2016. Призна-
чено на посаду строком на 3 роки. Працює головним бухгалтером 
ПАТ  «Рем Побут Технiка». 

Звільнені та призначені особи непогашених судимостей за корисливi 
та посадовi злочини не мають, згоди на розкриття паспортних даних не 
надавали.

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

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

Голова Правлiння Дибкалюк Сергiй Вiталiйович,      13.04.2016 р. 

ПУБЛIчНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕМ ПОБУТ ТЕХНIКА»
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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, міжмісь-
кий код та телефон емітента

ПУБЛIчНЕ АКцIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ВИЛКIВСьКИй 
ЗАВОД ПРЕСОВИХ ВУЗЛIВ", 
14311583Одеська , Кiлiйський, 68355, 
Вилкове, Сонячна,б.12 04843 32848,

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

10.04.2016

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

informs.net.ua

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

ТОВ "Респект", 20971605 АУДИТОРСЬКА 
ФIРМА РЕСПЕКТ, 20971605

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

II. Основні показники фінансово-господарської  
діяльності підприємства

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

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 3223 2661
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1900 1913
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 35 47
Сумарна дебіторська заборгованість 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 14 0
Власний капітал 817 817
Статутний капітал 814 814
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -647 -650
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 4
Поточні зобов'язання і забезпечення 2406 1840
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.) 3255480 3255480
Цінні папери власних випусків, 
викуплені протягом звітного 
періоду

загальна номіналь-
на вартість
у відсотках від 
статутного капіталу

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

0 0

Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIчНЕ АКцIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «КРАїНА»; 
20842474; Київська, Подiльський, 04176, м. Київ, Електрикiв, 29А;  
(044) 590-48-00.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 14.04.2016.

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: ТОВ «Аудиторська фiрма «Мiла — аудит», 
23504528.

5. Інформація про загальні збори 
Річні Загальні збори акціонерів ПАТ «СК «Країна» відбулись 

22.04.2015 року:
1. Обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів 

ПАТ «СК «Країна».
2. Розгляд питання про відкликання членів Наглядової ради ПАТ «СК 

«Країна».
3. Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради ПАТ «СК «Країна».
4. Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) 

ПАТ  «СК «Країна».
5. Розгляд питання про внесення змін до Статуту ПАТ «СК «Країна» 

щодо кворуму загальних зборів акціонерних товариств відповідно до ст. 41 
Закону України «Про акціонерні товариства» 17.09.2008 № 514-VI, шляхом 
викладення Статуту в новій редакції.

6. Розгляд питання про внесення змін та доповнень до Положення про 
Загальні збори акціонерів ПАТ «СК «Країна» шляхом викладення його у 
новій редакції.

7. Розгляд звіту Правління ПАТ «СК «Країна» про результати фінансово-
господарської діяльності за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Правління ПАТ «СК «Країна».

8. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» за 2014 рік. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «СК 
«Країна».

9. Розгляд звіту Ревізора ПАТ «СК «Країна» про результати фінансово-
господарської діяльності ПАТ «СК «Країна» за 2014 рік на підставі висновку 
аудитора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора 
ПАТ «СК «Країна».

10. Визначення порядку розподілу прибутку і збитків ПАТ «СК «Країна» 
за 2014 рік.

11. Затвердження річного звіту ПАТ «СК «Країна» за 2014 рік.
12. Розгляд звіту про корпоративне управління ПАТ «СК «Країна» за 

2014 рік.
13. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів у 

ході поточної господарської діяльності, які можуть вчинятися ПАТ «СК «Кра-

їна» до 22.04.2016 року відносно страхування, перестрахування, з гранич-
ною вартістю послуг, які є його предметом, що перевищує 25 відсотків вар-
тості активів за даними останньої річної фінансової звітності за 2014 рік.

Позачергові Загальні збори акціонерів в ПАТ «СК «Караїна» не склика-
лись і не проводились в 2015 році.

6. Інформація про дивіденди
За результатами 
звітнього періоду

За результатами 
періоду, що 

передував звітньому
за 

прости-
ми 

акціями

за 
привілейо-

ваними 
акціями

за 
прости-

ми 
акціями

за 
привілейо-

ваними 
акціями

Сума нарахованих дивідендів, 
грн.

0.000 0.000 0.000 0.000

Нарахувані дивіденди на одну 
акцію, грн.

0.000 0.000 0.000 0.000

Сума виплачених дивідендів, 
грн.

0.000 0.000 0.000 0.000

Дата складання переліку осіб, 
які мають право на отримання 
дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис д/н

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 189209 214141
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1973 1332
Довгострокові фінансові інвестиції 17705 17705
Запаси 372 268
Сумарна дебіторська заборгованість 3901 3559
Грошові кошти та їх еквіваленти 66871 58302
Власний капітал 105635 112956
Статутний капітал 84985 84985
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -10618 7742
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 70829 87706
Поточні зобов’язання і забезпечення 12745 13479
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-0.16117 0.11752

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

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 65880000 65880000
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом звітного періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
цінних паперів власних випусків протягом періоду 

0 0
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Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIчНЕ АКцIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «КАЛИНА»; 
36218498; 04176, м. Київ, Електрикiв, 29-А; (044) 590-48-00.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 14.04.2016 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: веб-сторiнка знаходиться в станi розробки.

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: ТОВ «Аудиторська фiрма «Мiла — аудит»; 
23504528.

5. Інформація про загальні збори 
Річні Загальні збори акціонерів ПАТ «СК «Калина» відбулись 

16.04.2015 року:
1. Обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів 

ПАТ «СК «Калина».
2. Розгляд питання про відкликання членів Наглядової ради ПАТ «СК 

«Калина».
3. Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради ПАТ «СК «Ка-

лина».
4. Розгляд звіту Правління ПАТ «СК «Калина» про результати 

фінансово-господарської діяльності за 2014 рік. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Правління ПАТ «СК «Калина».

5. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «СК «Калина» за 2014 рік. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «СК 
«Калина».

6. Розгляд звіту Ревізора ПАТ «СК «Калина» про результати фінансово-
господарської діяльності ПАТ «СК «Калина» за 2014 рік на підставі висно-
вку аудитора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора 
ПАТ «СК «Калина».

7. Визначення порядку розподілу прибутку і збитків ПАТ «СК «Калина» 
за 2014 рік.

8. Затвердження річного звіту ПАТ «СК «Калина» за 2014 рік.
9. Розгляд звіту про корпоративне управління ПАТ «СК «Калина» за 

2014 рік.
Позачергові Загальні збори акціонерів в ПАТ «СК «Калина» не склика-

лись і не проводились в 2015 році.
6. Інформація про дивіденди

За результатами 
звітнього періоду

За результатами періоду, 
що передував звітньому

за про-
стими 

акціями

за приві-
лейовани-
ми акціями

за про-
стими 

акціями

за привілейо-
ваними 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

0.000 0.000 0.000 0.000

Нарахувані дивіденди на 
одну акцію, грн.

0.000 0.000 0.000 0.000

Сума виплачених 
дивідендів, грн.

0.000 0.000 0.000 0.000

Дата складання переліку 
осіб, які мають право на 
отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис д/н

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 16665 20720
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 3757 4276
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 3
Власний капітал 16660 20717
Статутний капітал 18000 18000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -4057 2717
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 5 3
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 0 0
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом 
звітного періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних 
паперів власних випусків протягом періоду 

0 0

ПУБЛIчНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АСфАЛьТОБЕТОННИй ЗАВОД»

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

операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД»

2. Код за ЄДРПОУ: 04012425
3. Місцезнаходження: 01013, м. Київ, Хутiр Острiв, вул. Ками-

шинська, 4
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 285-95-33,
 (044) 285-95-33
5. Електронна поштова адреса: management@abz.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-

вується емітентом для розкриття інформації: http://abz.kiev.ua/
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емі-

тента
II. Текст повідомлення

Рiшення про продовження повноважень прийнято Наглядовою 
радою Товариства 15.04.2016 р. Продовження повноважень поса-
дової особи виконано на пiдставi рiшення Наглядової ради Товари-
ства. Продовжено повноваження Литовка Володимира Володими-
ровича на посадi Член Правління. Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 3,34%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 
30821,50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Строк, на який продовжено повноваження посадової 
особи: 5 років. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 
п’яти рокiв: ПАТ «АБЗ», головний інженер. Розмiр пакета акцiй 
емiтента, якi належать цiй особi: 123286 акцiй. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних.

Рiшення про продовження повноважень прийнято Наглядовою 
радою Товариства 15.04.2016 р. Продовження повноважень поса-
дової особи виконано на пiдставi рiшення Наглядової ради Товари-
ства. Продовжено повноваження Загладька Віктора Степановича 
на посадi Член Правління. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 3,4 %. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 
31456,00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Строк, на який продовжено повноваження посадової 
особи: 5 років. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 
п’яти рокiв: ПАТ «АБЗ», заступник директора з виробництва. Розмiр 
пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 125824 акцiй. Поса-
дова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Рiшення про продовження повноважень прийнято Наглядовою 
радою Товариства 15.04.2016 р. Продовження повноважень поса-
дової особи виконано на пiдставi рiшення Наглядової ради Товари-
ства. Продовжено повноваження Фомічова Ігоря Володимировича 
на посадi Член Правління. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 14,2062 %. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 
131289,75 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, на який продовжено повноваження посадо-
вої особи: 5 років. Iншi посади, якi обiймала особа протягом 
останнiх п’яти рокiв: ТОВ «Укрдорресурс», заступник директора. 
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 525159 акцiй. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Рiшення про продовження повноважень прийнято Наглядовою 
радою Товариства 15.04.2016 р. Продовження повноважень поса-
дової особи виконано на пiдставi рiшення Наглядової ради Товари-
ства. Продовжено повноваження Мамчур Людмили Іванівни на 
посадi Член Правління. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0,27 %. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 
2492,00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Строк, на який продовжено повноваження посадової 
особи: 5 років. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 
п’яти рокiв: ПАТ «АБЗ», головний бухгалтер. Розмiр пакета акцiй 
емiтента, якi належать цiй особi: 9968 акцiй. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних.

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

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

Голова правління  фомічов Володимир.
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РІчНА ІНфОРМАцІЯ емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIчНЕ АКцIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «БУДIВЕЛьНО-ПРОМИСЛОВИй МОН-
ТАЖ»; 05441217; вул. Будiндустрiї, 7-а, м. Київ, 01013; (044)2953612.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 18.04.2016.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: 05441217.infosite.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Аудиторська фiрма «Аванс аудит»; 32707083.

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів — чергові. Дата проведення: 30.04.2015 р. Кво-

рум зборів: 80,63% до загальної кількості голосів. Перелiк питань, що роз-
глядалися на загальних зборах: 1.Обрання Лiчильної комiсiї для пiдрахунку 
голосiв осiб, що беруть участь у Загальних зборах акцiонерiв Товариства. 
2.Обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 
3.Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Това-
риства. 4.Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками роз-
гляду звiту виконавчого органу. 5.Звiт ревізійної комісії (ревізоа) за 
пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 
результатами 2014 фiнансового року. Прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту ревізійної комісії (ревізора). 6.Звiт наглядової ради Товари-
ства за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту нагля-
дової ради Товариства за 2014 рiк. 7.Затвердження рiчного звiту Товари-
ства за 2014 рiк, в тому числi — звiту про фiнансовi результати та балансу. 
8.Розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбаче-
них законом. 9.Затвердження плану розвитку Товариства на 2015 рiк. 
10.Прийняття рiшення про вчинення значного правочину та /або про по-
переднє схвалення значних правочинiв. Від акціонерів та їх представників 
пропозицій до переліку питань порядку денного не надходило. Результати 
розгляду питань порядку денного: Обрано Лiчильну комiсiю, Голову та се-
кретаря зборiв, затверджено порядок проведення зборів, затверджено 
звiт Голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi 
Товариства за 2014р., звiт аудитора за підсумками діяльності Товариства 
за 2014р., звiт Наглядової ради Товариства за 2014р., рiчний звiт Товари-
ства за 2014р., в тому числi — звiт про фiнансовi результати та баланс, 
вирiшили здійснити покриття збитків Товариства за рахунок доходів май-
бутніх періодів. Затверджено План розвитку Товариства на 2015р. 
Вирiшили вчинити значні правочини протягом не більш як одного року, з 
дати прийняття цього рішення, попередньо схвалити значні правочини, 
щодо купівлі-продажу, передання в іпотеку будь-якого майна, що нале-
жить Товариству, в тому числі, але не обмежуючись, щодо майнового 
комплексу Товариства в частині — РБУ з побутовими приміщеннями, за-
гальноюю площею 2023,30 кв.м., що розміщується за адресою: м. Київ, 
вул. Будіндустрії, 7-А (літери «А»,»Б»,Е»), на граничну сукупну вартість 
правочинів не перевищує 28000000,00 грн. Уповноважити Голову правлін-
ня підписати відповідні значні правочини від імені Товариства з визначен-
ням решти істотних умов цих договорів на власний розсуд. 

Позачергові збори акціонерів у звітному році не скликалися.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попередньо-

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 10035 9603
Основні засоби (за залишковою вартістю) 6161 6234
Довгострокові фінансові інвестиції 1888 1503
Запаси 111 111
Сумарна дебіторська заборгованість 435 387
Грошові кошти та їх еквіваленти 86 14
Власний капітал 9875 9413
Статутний капітал 10258 10258
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -383 -845
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 160 190
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0,00225 0,00377

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

0,00225 0,00377

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 205160000 205160000
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом періоду

0 0

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

0 0

ПУБЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БЕРДИчІВСьКА фАБРИКА ОДЯГУ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство 
«Бердичівська фабрика одягу»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

00309105

3. Місцезнаходження емітента 13301 Житомирська обл. м. 
Бердичів Соборна площа, буд.1/2

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

04143 21230 21093

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

bfo@emzvіt.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації 

www.bfo.ho.ua

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

ІІ. Текст повідомлення
Лоссон Жерар, Жюстен, Жозеф обраний 15.04.2016 р. за рішенням 

Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради №1 від 
15.04.2016 р.) головою Наглядової ради Товариства на строк до 12.04.2019 
року. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.00315 %. Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік інших 
посад, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: директор. Посадо-
ва особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

Лінчик Жанна Миколаївна обрана 15.04.2016 р. за рішенням Наглядо-
вої ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради №1 від 
15.04.2016 р.) секретарем Наглядової ради Товариства на строк до 
12.04.2019 року. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.03935%. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік 
інших посад, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: замісник 
начальника та начальник відділу праці та зарплати. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

ІІІ. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством. 2. Голова правління Стукало Галина 
Іванівна 15 квітня 2016 року.

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 «РЕМ ПОБУТ ТЕХНIКА»; 03058715; 04050, 
м. Київ, вул. Глибочицька, 53; 0444286515.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 14.04.2016.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: http://rempobtech.kiev.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: ТОВ «Юрхолдiнг-Аудит»; 32736376.

5. Інформація про загальні збори: 16.04.2015р.
6. Інформація про дивіденди: Рішення щодо виплати дивідендів не 

приймалось.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 30061 33403
Основні засоби (за залишковою вартістю) 790 636
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 2 9
Сумарна дебіторська заборгованість 28543 32026
Грошові кошти та їх еквіваленти 48 65
Власний капітал 28078 31629
Статутний капітал 474 474
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 26729 30525
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 207 2
Поточні зобов’язання і забезпечення 1776 1772
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-1.45364 -1.61697

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

-1.45364 -1.61697

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1898000 1898000
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цін-
них паперів власних випусків протягом періоду 

0 0
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
Приватне акціонерне товариство «Авіакомпанія Константа»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, 69013, м. Запоріжжя, вул. Блакитна, 4, код ЄДРПОУ 20508143 

ШАНОВНІ АКцІОНЕРИ
Приватне акціонерне товариство «Авіакомпанія Константа» повідомляє 

вас, що 25 травня 2016 року о 17.00 годині за адресою: Україна, м. Запо-
ріжжя, вул. Кремлівська, 14 (Палац культури ПАТ «ЗТР», кімната № 100 
на другому поверсі), відбудуться загальні збори акціонерів ПрАТ «Авіа-
компанія Константа».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 24 квітня 2016 року з 16.30 год. до 16.50 год. за адресою: Укра-
їна, м. Запоріжжя, вул. Кремлівська, 14 (Палац культури ПАТ «ЗТР», кімна-
та № 100 на другому поверсі).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) ро-
бочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 
24.00  год. 19 травня 2016 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а 
представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти 
інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами 
чинного законодавства. 

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

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають 
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбуваєть-
ся від дати надіслання акціонерам повідомлення про проведення загаль-
них зборів до 24 травня 2016 року (включно) за адресою: 69013, 
м.  Запоріжжя, вул. Блакитна, 4, будівля Інженерно-авіаційного центру 
(ІАЦ) (кабінет керівника юридичного відділу) у робочі дні тижня. Відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів особа – 
Клименко Тетяна Миколаївна (Начальник юридичного відділу ПрАТ «Авіа-
компанія Константа», телефон для довідок: (061) 721-43-23).

25 травня 2016 року ознайомлення акціонерів з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці 
проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення 
загальних зборів акціонерів. 

Письмові пропозиції до порядку денного Зборів, подаються в письмовій 
формі із зазначенням ПІБ (найменування) акціонера, який їх вносить, кіль-
кості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або про-
екту рішення, а також кількості та типу акцій, що належать кандидату, який 
пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Пропозиції 
приймаються у строк до 17 травня 2016 року (включно), а щодо кандида-
тів до складу органів Товариства – до 04 травня 2016 року (включно).

ПОРЯДОК ДЕННИй ЗБОРІВ
(ПЕРЕЛІК ПИТАНь, ЩО ВИНОСЯТьСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1. Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та 
припинення їх повноважень. Затвердження умов договору про передачу 

повноважень лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів 
ПрАТ  «Авіакомпанія Константа».

2. Звіт Генерального директора ПрАТ «Авіакомпанія Константа» про ре-
зультати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Авіакомпанія Констан-
та» у 2015 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного 
звіту. 

3. Звіт Наглядової ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа» про роботу у 
2015 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.

4. Звіт і висновки Ревізора ПрАТ «Авіакомпанія Константа» за 2015 рік, 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висно-
вків Ревізора.

5. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПрАТ «Авіа-
компанія Константа» за 2015 рік.

6. Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «Авіакомпанія Константа» за під-
сумками господарської діяльності у 2015 році.

7. Прийняття рішення про затвердження нової редакції статуту Приват-
ного акціонерного товариства «Авіакомпанія Константа».

8. Прийняття рішення про затвердження нової редакції положення «Про 
Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Авіаком-
панія Константа»».

9. Прийняття рішення про затвердження нової редакції положення «Про 
Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія Кон-
станта»».

10. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради 
ПрАТ  «Авіакомпанія Константа».

11. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа».
12. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що 

укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «Авіакомпанія Констан-
та»; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з члена-
ми Наглядової ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа».

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «Авіакомпанія Константа» (тис. грн.)

Найменування показника період
2014 р. 2015 р.

Усього активів 7565 8041
Основні засоби та інвестиційна нерухомість 1324 465
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 450 249
Сумарна дебіторська заборгованість 3370 3286
Грошові кошти та їх еквіваленти 919 1589
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-20263 -25616

Власний капітал -4146 -9499
Статутний капітал 2338 2338
Довгострокові зобов'язання 107 110
Поточні зобов'язання 11604 17540
Чистий прибуток (збиток) -4904 -5357
Середньорічна кількість акцій (тис. шт.) 9354000 9354000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

31 36

Телефон для довідок: (061) 721-43-23.
Генеральний директор  А.О. Таланов

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АВІАКОМПАНІЯ КОНСТАНТА»

Повідомлення 
про несвоєчасне розкриття особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «КОМЕРцІйНИй БАНК «ХРЕЩАТИК»
2. Код за ЄДРПОУ 19364259
3. Місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 8-А
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 490-52-30
5. Електронна поштова адреса korogodskaya@xbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформаціїxcitybank.com.ua
7. Вид особливої інформації Повідомлення про несвоєчасне розкриття 

особливої інформації емітента
ІІ. Текст повідомлення:

ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (код ЄДРПОУ 19364259, адреса: 01001, м. Київ, 
вул. Хрещатик, 8-А, телефон (044) 490-52-30, електронна адреса: 
korogodskaya@xbank.com.ua) повідомляє, що 12.04.2016 року емітентом 
було встановлено факт несвоєчасного розкриття особливої інформації про 

зміни у складі посадових осіб емітента.
Дата вчинення дії 05.04.2016р. – припинення повноважень органів 

управління та органів контролю ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» у зв`язку з набут-
тям повноважень уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізич-
них осіб на здійснення тимчасової адміністрації.

Несвоєчасне розкриття особливої інформації сталось через технічно-
організаційні причини.

Особлива інформація, що виникла 05.04.2016, оприлюднена у стрічці 
новин загальнодоступної інформаційної бази даних НКЦПФР, буде розмі-
щена на інтернет-сторінці та опублікована в офіційному друкованому ви-
данні НКЦПФР. 

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

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

Уповноважена особа Фонду гарантування 
вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової 
адміністрації ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК»  І.І. Костенко  13.04.2016.
 М.П. (підпис)  (дата) 
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Річна інформація емітента цінних паперів.
І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПУБЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «УКРАїНСьКИй ІННОВАцІйНИй БАНК», 
05839888, 04053,м. Київ, вул. Смирнова – Ласточкіна, 10-А, Тел.: +38(044) 
247 20 07; 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загаль-
нодоступній інформаційній базі даних Комісії: 14.04.2016.3. Адреса сто-
рінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформа-
цію: WWW.UKRINBANK.COM; 4. Найменування, код за ЄДРПОУ 
аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), 
якою проведений аудит фінансової звітності: аудит фінансової звітності 
за 2015 рік не проводився. 

5. Інформація про загальні збори: Річні Загальні збори акціонерів Пу-
блічного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ БАНК» 
від 17.04.2015 року. Пропозиції до переліку питань порядку денного подані 
Наглядовою радою Банку.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:1. Обрання Секретаря зборiв. Затвердження ре-
гламенту зборiв.

2. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Банку про ре-
зультати роботи за 2014 рiк.3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
Наглядової ради Банку про результати роботи за 2014 рiк.4. Прийняття рiшення 
за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Банку про фiнансово-господарську 
дiяльнiсть за 2014 рiк. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Банку. 5. За-
твердження рiчного звiту та балансу Банку за 2014 рiк. Затвердження висновкiв 
зовнiшнього аудитора.6. Розподiл прибутку Банку за 2014 рiк.7. Прийняття 
рiшення про збiльшення статутного капiталу Банку шляхом розмiщення до-
даткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв. 
8. Прийняття рiшення про приватне розмiщення акцiй та затвердження 
Рiшення про приватне розмiщення акцiй (iз зазначенням перелiку осiб, якi є 
учасниками такого розмiщення).9. Визначення уповноважених органiв та упо-
вноважених осiб Банку, яким надаються повноваження, визначенi нормативно-
правовими актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, 
що встановлюють порядок збiльшення (зменшення) статутного капiталу 
акцiонерного товариства.10. Затвердження змiн до Статуту Банку шляхом ви-
кладення його в новiй редакцiї. Визначення уповноваженої особи Банку для 
підписання змін до Статуту Банку та здійснення реєстрації змін до Статуту 
Банку у державних органах.11. Про припинення діяльності Ревiзiйної комiсiї 
Банку та повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Банку. 12. Внесення змiн до 
«Положення про Загальнi збори акцiонерiв ПАТ  «УКРIНБАНК», «Положен-
ня про Наглядову раду ПАТ «УКРIНБАНК», «Положення про Правлiння 
ПАТ «УКРIНБАНК» шляхом затвердження їх у нових редакцiях.13. Припи-
нення повноважень Голови та членiв Наглядової ради Банку.14. Обрання 
членiв Наглядової ради Банку.15. Затвердження умов цивiльно-правових 
договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Банку. Обрання 
особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв.16. Обрання Го-
лови Наглядової ради Банку. 

Результати розгляду питань порядку денного: з усіх питань, запропоно-

ваних у порядку денному Загальних Зборів акціонерів рішення прийняті та 
затверджені.

Позачергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товари-
ства «УКРАЇНСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ БАНК» від 10.08.2015 року. Пропози-
ції до переліку питань порядку денного подані Наглядовою радою Банку.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:1.Обрання Секретаря зборiв. Затвердження регла-
менту зборiв.2.Внесення змiн до Статуту Банку пов’язаних зi збiльшенням 
статутного капiталу Банку.Визначення уповноваженої особи Банку для 
пiдписання змiн до Статуту Банку та здiйснення реєстрацiї змiн до Статуту 
Банку у державних органах.

Результати розгляду питань порядку денного: з усіх питань, запропоно-
ваних у порядку денному Загальних Зборів акціонерів рішення прийняті та 
затверджені.

Позачергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товари-
ства «УКРАЇНСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ БАНК» від 12.11.2015 року. Пропози-
ції до переліку питань порядку денного подані Наглядовою радою Банку.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:1.Обрання Секретаря зборiв. Затвердження регла-
менту зборiв.2.Прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу Бан-
ку шляхом розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за 
рахунок додаткових внескiв.3.Прийняття рiшення про приватне розмiщення 
акцiй та затвердження Рiшення про приватне розмiщення акцiй (iз зазначен-
ням перелiку осiб, якi є учасниками такого розмiщення).4.Визначення упо-
вноважених органiв та уповноважених осiб Банку, яким надаються повнова-
ження, визначенi нормативно-правовими актами Нацiональної комiсiї з 
цiнних паперiв та фондового ринку, що встановлюють порядок збiльшення 
(зменшення) статутного капiталу акцiонерного товариства..

Результати розгляду питань порядку денного: з усіх питань, запропоно-
ваних у порядку денному Загальних Зборів акціонерів рішення прийняті та 
затверджені.6. Інформація про дивіденди: Рішення щодо виплати диві-
дендів за результатами звітного та попереднього років не приймалось.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності банку (тис. грн.) 

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 3 724 001 7 048 985
Грошові кошти та їх еквіваленти 19 615 194 356
Кошти в інших банках 0 155 492
Кредити та заборгованість клієнтів 2 715 077 5 443 854 
Усього зобов’язань 3 900 631 6 264 203 
Кошти банків 10 133 519 
Кошти клієнтів 3 395 032 5 704 877 
Усього власного капіталу та частка меншості -176 630 784 782 
Статутний капітал 620 000 405 000
Чистий прибуток/(збиток) -1 054 618 8 189 
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.) - -
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

- -

Уповноважена особа фонду гарантування вкладів фізичних осіб 
на ліквідацію 

ПАТ «УКРІНБАНК»  І.В.Біла

ПрАТ «АГРОПРОФІТ» (надалі-Товариство, код ЄДРПОУ 24267630, 
адреса місцезнаходження 17072, Чернігівська обл., Козелецький район, 
село Савин, вулиця Механізаторів, будинок 19) повідомляє про скликан-
ня річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 18 травня 2016 
року о 11.00 год. за адресою: чернігівська обл., Козелецький район, 
село Савин, вулиця Механізаторів, будинок 19.

Порядок денний:
1. Про обрання голови та секретаря зборів.
2. Про обрання лічильної комісії.
3. Про затвердження регламенту зборів та порядку голосування на 

зборах.
4. Звіт Директора про результати діяльності Товариства за 

2015  рік.
5. Звіт та висновки ревізора Товариства за підсумками 2015 року.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2015 рік 
та за попередні роки.

8. Про бізнес-план Товариства на 2016 рік.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами 

щодо питань порядку денного зборів: з матеріалами та проектами доку-
ментів можна ознайомитись в день проведення зборів за місцем прове-
дення зборів, а також в період з 15.04.2016 р. по 17.05.2015 р. у робочі дні 
в час з 10-00 по 17-00 за адресою Чернігівська обл., Козелецький район, 
село Савин, вулиця Механізаторів, будинок 19 звернувшись із заявою 
складеною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення ак-
ціонерів з матеріалами – Щукін І.І.

Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу 
акціонера або довірену особу (паспорт); довіреність на право участі в 
зборах для повноважених представників акціонерів, оформлену відпо-
відно до чинного законодавства. Телефон для довідок: (067) 209 01 19.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ РІчНИХ ЗАГАЛьНИХ ЗБОРІВ АКцІОНЕРІВ

ПрАТ «АГРОПРОфІТ»

РІчНА ІНфОРМАцІЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) 

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

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

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

міжміський код та телефон емітента Приватне акціонерне товариство 
«Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ», 24309647, Авіа-
конструктора Антонова, буд. 5, м.Київ, Солом'янський район, Київська об-
ласть, 03186, Україна, (044) 492-84-92

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 15.04.2016

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію www.aska-life.com.ua

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАїНСьКА АКцІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКА-ЖИТТЯ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента 
ПУБЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУЛА 

АГРО»
2. Код за ЄДРПОУ 03777634
3. Місцезнаходження 42127, Сумська обл., Недригайлівський район, 

село Вільшана, вулиця Леніна, будинок 57
4. Міжміський код, телефон та факс (05455) 5-63-42 5-63-42
5. Електронна поштова адреса o.nikolenko@imcagro.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.vilshana.emitents.org
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 

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

II. Текст повідомлення
14.04.2016 р. річними загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АК-

ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУЛА АГРО» прийнято рішення про зміну 
складу посадових осіб емітента, а саме:

- припинено повноваження голови Наглядової ради Кононова Віталія 
Валерійовича (паспорт МА 229243, виданий Білопільським РВ УМВС України 
в Сумській обл., 13.12.1996р.) за рішенням річних загальних зборів. Часткою у 
статутному капіталі емітента не володіє. Обіймав дану посаду з 24.04.2015р.; 
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має;

- припинено повноваження члена Наглядової ради Крисенко Олени 
Василівни (паспорт ТТ № 220479, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України 
в м. Києві, 06.03.2014р.,) за рішенням річних загальних зборів. Часткою у 
статутному капіталі емітента не володіє. Обіймала дану посаду з 24.04.2015р.; 
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має;

- припинено повноваження члена Наглядової ради Стрельченко Миколи 
Миколайовича (паспорт МА 933329, виданий Білопільським РВ УМВС України 
в Сумській обл., 30.07.2001р.) за рішенням річних загальних зборів. Часткою у 
статутному капіталі емітента не володіє. Обіймав дану посаду з 24.04.2015р.; 
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має;

- припинено повноваження голови Ревізійної комісії Зуєвої Зульфії На-
зірівни (паспорт НЕ 672836, виданий Соснівським РВ УДМС України в Чер-
каській обл., 31.08.2012р.) за рішенням річних загальних зборів. Часткою у 
статутному капіталі емітента не володіє. Обіймала дану посаду з 24.04.2015р.; 
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має;

- припинено повноваження члена Ревізійної комісії Шляхти Катерини 
Володимирівни (паспорт МЕ 340472, виданий Святошинським РУ ГУ МВС в 
м. Києві, 01.12.2003р.) за рішенням річних загальних зборів. Часткою у ста-
тутному капіталі емітента не володіє. Обіймала дану посаду з 24.04.2015р.; 
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має;

- припинено повноваження члена Ревізійної комісії Коваль Ольги Анато-
ліївни (паспорт НК 469371, виданий Деснянським ВМ УМВС України в 
Чернігiвськiй обл., 09.01.1998р.) за рішенням річних загальних зборів. Часткою 
у статутному капіталі емітента не володіє. Обіймала дану посаду з 24.04.2015р.; 
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має;

- обрано на посаду голови Наглядової ради Сластьона Романа Мико-
лайовича (паспорт НМ 176835, виданий Ічнянським РВ УМВС України в 
Чернігівській обл., 03.03.2004р.) за рішенням річних загальних зборів. Част-
кою у статутному капіталі емітента не володіє. Особу призначено на 3 роки. 
До призначення займав наступні посади: директор ПСП «Слобожанщина 
Агро», експерт з аграрних ринків в ГО «Асоціація Український клуб аграр-
ного бізнесу»; аналітик консолідованої інформації в ТОВ «БАСФТ.О.В»; 

менеджер по методах розширення ринку в ТОВ «БАСФТ.О.В.»; непогаше-
них судимостей за корисливі та посадові злочини не має;

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

- обрано на посаду члена Наглядової ради Радівілова Владислава Еду-
ардовича (паспорт МВ 262860, виданий Зарічним ВМ СМВ УМВС України в 
Сумській обл., 15.02.2005р.) за рішенням річних загальних зборів. Часткою у 
статутному капіталі емітента не володіє. Особу призначено на 3 роки. До 
призначення займав наступні посади: член Наглядової ради ПАТ  «ВИРІВ-
СЬКЕ ХПП», головний юрисконсульт ПСП «Слобожанщина Агро», юрискон-
сульт ПСП «Слобожанщина Агро», провідний юрисконсульт ПСП «Слобо-
жанщина Агро», головний юрисконсульт ПСП «Слобожанщина Агро»; 
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має;

- обрано на посаду голови Ревізійної комісії Корнєєва Євгена Ігоровича 
(паспорт АВ 367233, виданий Замостянським РВ УМВС України у Вінниць-
кій області, 03.04.2002р.) за рішенням річних загальних зборів. Часткою у 
статутному капіталі емітента не володіє. Особу призначено на 3 роки. До 
призначення займав наступні посади: заступник директора з питань вну-
трішнього контролю та управління ризиками ТОВ «ЧЕРНІГІВСЬКА ІНДУ-
СТРІАЛЬНА МОЛОЧНА КОМПАНІЯ», заступник начальника фінансового 
відділу; начальник відділу позикового фінансування ТОВ «ЧЕРНІГІВСЬКА 
ІНДУСТРІАЛЬНА МОЛОЧНА КОМПАНІЯ»; непогашених судимостей за ко-
рисливі та посадові злочини не має;

- обрано на посаду члена Ревізійної комісії Шляхту Катерину Володи-
мирівну (паспорт МЕ 340472, виданий Святошинським РУ ГУ МВС в м. Ки-
єві, 01.12.2003р.) за рішенням річних загальних зборів. Часткою у статутно-
му капіталі емітента не володіє. Особу призначено на 3 роки. До 
призначення займала наступні посади: член Ревізійної комісії ПАТ «СУЛА 
АГРО», заступник начальника відділу позикового фінансування ТОВ «ЧЕР-
НІГІВСЬКА ІНДУСТРІАЛЬНА МОЛОЧНА КОМПАНІЯ»»; головний контролер-
ревізор в Контрольно-ревізійному управлінні Київської обл., провідний еко-
номіст з фінансової роботи ТОВ «ЧЕРНІГІВСЬКА ІНДУСТРІАЛЬНА 
МОЛОЧНА КОМПАНІЯ», заступник начальника відділу позикового фінан-
сування ТОВ «ЧЕРНІГІВСЬКА ІНДУСТРІАЛЬНА МОЛОЧНА КОМПАНІЯ»; 
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має;

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

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

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

Директор  Бабенко Іван Костянтинович
підпис, м. п.                                     14.04.2016 р.

РІчНА ІНфОРМАцІЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 
здійснювали пу блічне (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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІ ДА Ль НІСТЮ «ВЕНчУР-
НІ ІН ВЕСТИцІйНІ ПРО ЕКТИ», 
32162871, вул. Госпітальна, 4-А, м. Київ, 
01601, 044 585 19 18

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

14.04.2016

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

www.vipcompany.kiev.ua

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ВІйСьКОВО-
СТРАХОВА КОМПАНІЯ», код за 
ЄДРПОУ 31304718, вул.Григорія 
Андрющенка, 4 (Літера Б), м.Київ, 01135, 
(044) 230 48 13

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

14.04.2016

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

www.vsk.com.ua
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІчНЕ АКцІОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО 
«КОМЕРцІйНИй БАНК 
«ХРЕЩАТИК»

2. Код за ЄДРПОУ 19364259
3. Місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 8-А
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 490-52-30

5. Електронна поштова адреса korogodskaya@xbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

xcitybank.com.ua

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

ІІ. Текст повідомлення:
Відповідно до Наказу № 26-к від 11.04.2016 Герасименка Андрія Леоні-

довича (згода на розкриття паспортних даних не надана) 15 квітня 
2016  року звільнено з посади Голови Спостережної Ради за власним ба-
жанням. Герасименко А.Л. володіє часткою у статутному капіталі банку у 

розмірі 0,004%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. Перебував на посаді з 17.05.2008 (останній раз переобраний 
18.03.2016). 

Відповідно до Наказу № 27-к від 11.04.2016 Тур Юлію Леонідівну (згода 
на розкриття паспортних даних не надана) 15 квітня 2016 року звільнено з 
посади Першого заступника Голови Правління за власним бажанням. 
Тур  Ю.Л. акціями банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. Перебувала на посаді з 16.06.2006.

Відповідно до Наказу № 34-к від 11.04.2016 Гриджука Дмитра Мико-
лайовича (згода на розкриття паспортних даних не надана) 15 квітня 
2016 року звільнено з посади Голови Правління за власним бажанням. 
Гриджук Д.М. володіє часткою у статутному капіталі банку у розмірі 
0,0556%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не-
має. Перебував на посаді з 30.05.2000 (останній раз переобраний 
10.02.2006). 

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

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

Уповноважена особа Фонду
гарантування вкладів фізичних
осіб на здійснення тимчасової 
адміністрації ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК»  _________  І.І. Костенко
 (підпис)
 М.П.  12.04.2016.
  (дата)

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

АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛIЗИНГОВА КОМПАНIЯ 
«СПРИЯННЯ». 2.Код за ЄДРПОУ: 24347487. 3.Місцезнаходження: 
61002 м. Харків, вул. Чубаря, буд. 3/5. 4.Міжміський код, телефон та факс: 
(057) 714-04-26, (057) 714-04-84. 5.Електронна поштова адреса:  
lk_sodeystvie@maxima.kharkov.ua. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для розкриття інформації:  
http://sodeistvie.in.ua/. 7.Вид особливої інформації або інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості 
про зміну складу посадових осіб емітента.ІІ. Текст Повідомлення Згідно 
наказу Президента № 1204/1 від 12.04.2016р. звільнено з 12.04.2016р. з 

посади Головного бухгалтера Селіверстову Ольгу Володимирівну (паспорт 
МН №914250 виданий 08.06.2007р. Жовтневим РВ ХМУУМВС України у 
Харківській обл.) з підстав, передбачених ст.38 КЗпП - за власним бажан-
ням працівника, у відповідності до поданої заяви. Особа пакетом акцій емі-
тента не володіє, частки у статутному капіталі емітента не має. Обґрунту-
вання змін - наказ Президента, заява Селіверстової О.В. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перебувала на посаді 
Головного бухгалтера протягом 5 років 3 місяців. На посаду замість звіль-
неної особи нікого не призначено, посада скасована у штатному розкладі 
Товариства.III.Підпис 1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовір-
ність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе 
відповідальність згідно із законодавством. 2. Президент Наташов М.М. 
М.П. 13.04.2016

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

нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товари-
ство «Швейне підприємство «Юність»

2. Код за ЄДРПОУ 00309246
3. Місцезнаходження вул. фролівська, 3/34, м.Київ, 04073
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 537-75-85, (044) 537-75-85
5. Електронна поштова адреса info@yunist.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації www.yunist.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

Зміна складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення

Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товари-
ства «Швейне підприємство «Юність» (код ЄДРПОУ 00309246) 14 квіт-
ня 2016 року (Протокол від 14.04.2016 р.) затверджено зміну складу 
посадових осіб: 

Припинено повноваження Голови правління ПАТ «ШП «Юність» 
Мутницького Василя Михайловича, громадянина України (паспорт 
СН №281423 виданий Московським РУГУ МВС України в м. Києві 
03.10.1996р.). Припинення повноважень Голови правління ПАТ «ШП 
«Юність» виконано на підставі протоколу Загальних зборів акціонерів 
від 14.04.2016р. Мутницький Василь Михайлович перебував на посаді 
з 24.04.2015р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини немає. Володіє часткою в статутному капіталі емiтента 0 %. Роз-
мір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 грн.

Припинено повноваження Члена правління ПАТ «ШП «Юність» чер-
ненко Олени Володимирівни, громадянки України (паспорт МЕ 
№146920 виданий Оболонським РУГУ МВС України в м. Києві 

12.09.2002р.). Припинення повноважень члена правління ПАТ «ШП 
«Юність» виконано на підставі протоколу Загальних зборів акціонерів 
від 14.04.2016р. Черненко Олена Володимирівна перебувала на посаді 
з 24.04.2015 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. Володіє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0006  %. Роз-
мір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 5,10 грн.

Обрано на посаду Голови правління ПАТ «ШП «Юність» Мутниць-
кого Василя Михайловича, громадянина України (паспорт СН 
№281423 виданий Московським РУГУ МВС України в м. Києві 
03.10.1996р.). Обрання Голови правління ПАТ «ШП «Юність» викона-
но на підставі протоколу Загальних зборів акціонерів від 14.04.2016р. 
Володіє часткою в статутному капіталі емiтента 0 %. Розмір пакета 
акцій емітента, які належать цій особі: 0 грн. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено осо-
бу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 
заступник директора ТОВ «ЛАЙТХАУС МЕНЕДЖМЕНТ».

Обрано на посаду Члена правління ПАТ «ШП «Юність» черненко 
Олену Володимирівну, громадянку України (паспорт МЕ №146920 
виданий Оболонським РУГУ МВС України в м. Києві 12.09.2002р.). Об-
рання Члена правління ПАТ «ШП «Юність» виконано на підставі про-
токолу Загальних зборів акціонерів від 14.04.2016р. Володіє часткою в 
статутному капіталі емiтента 0,0006%. Розмір пакета акцій емітента, 
які належать цій особі: 5,10 грн. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 1 рік. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: голова 
Ревізійної комісії ПАТ «ШП «Юність».

ІIІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 

що міститься у повідомленні, та
визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Голова правління  Мутницький Василь Михайлович

М.П.
14.04.2016

ПУБЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ШВЕйНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЮНІСТь»
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 Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ВіЕс БАНК» 

2. Код за ЄДРПОУ 19358632
3. Місцезнаходження 79000 м.Львів Грабовського, 11
4. Міжміський код, телефон та факс 032 2550254 032 2971382
5. Електронна поштова адреса contact@vsbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

Зміна складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення

Рішення про припинення повноважень посадових осіб прийнято Загаль-
ними зборами акціонерів емітента 14.04.2016 р. та виконано на підставі 
Протоколу загальних зборів акціонерів емітента від 14.04.2016 р. за № 52. 

Посадові особи, а саме: 
-Міхов Валентин Любомиров, який займав посаду Голови Спостереж-

ної ради; 
-Юшко Ігор Олегович, який займав посаду Заступника Голови Спосте-

режної ради; 
-Юнісов Рушан Гаярович, який займав посаду Члена Спостережної ради; 
-Лазарєва Наталія Миколаївна, яка займала посаду Члена Спостереж-

ної ради; 
-Воробець Марія Іванівна, яка займала посаду Члена Спостережної 

ради; 
-Опацька Софія Володимирівна, яка займала посаду Члена Спосте-

режної ради, припинили повноваження. 
Посадові особи, повноваження яких припинено, не володiли часткою в ста-

тутному капіталі емiтента та не володiли пакетом акцій емітента. Непогашених 
судимостей за корисливi та посадовi злочини у вищезазначених посадових 
осіб немає. Строк, протягом якого особи перебували на посаді: 10 місяців.

Рішення про призначення посадових осіб прийнято Загальними збора-
ми акціонерів емітента 14.04.2016 р. та виконано на підставі Протоколу 
Загальних зборів акціонерів емітента 14.04.2016 р. за № 52. 

Посадові особи, а саме:
-Міхов Валентин Любомиров, призначений на посаду Голови Спосте-

режної ради, протягом останніх п'яти років займав наступні посади: на-
чальник відділу стратегії та корпоративного розвитку ПАТ «СБЕРБАНК 
РОСІЇ», Російська Федерація; з 06.07.2012р. Та станом на поточну дату - 
член Правління «Сбербанк Європа АГ», Австрія; 

-Юшко Ігор Олегович, призначений на посаду Заступника Голови Спо-
стережної ради, протягом 

останніх п'яти років займав наступні посади: Голова Правління 
ПАТ  «СБЕРБАНК»; 

-Юнісов Рушан Гаярович, призначений на посаду Члена Спостережної 
ради, протягом останніх п'яти років займав наступні посади: Керівник Де-
партаменту по роботі з корпоративними клієнтами ВТБ , Австрія; з 
16.05.2013р та станом на поточну дату - керівник Департаменту по роботі 
із корпоративними клієнтами «Сбербанк Європа АГ», Австрія; 

-Лазарєва Наталія Миколаївна, призначена на посаду Члена Спосте-
режної ради, протягом останніх п'яти років займала наступні посади: За-
ступник директора Центру управління дочірніми та залежними товари-
ствами, керуючий директор по СНД Блоку «Міжнародні операції» 
ПАТ  «Сбербанк Росії», Російська Федерація; 

-Воробець Марія Іванівна, призначена на посаду Члена Спостережної 
ради, протягом останніх п'яти років займала наступні посади: заступник 
начальника Управління НБУ у Львівській обл. - начальник відділу банків-
ського нагляду з 2010р.;

-Лапішко Марія Львівна, призначена на посаду Члена Спостережної 
ради, протягом останніх п'яти років займала наступні посади: декан фа-
культету банківської справи Львівського інституту банківської справи УБС 
НБУ з 2010р. 

Вищезазначені посадові особи не володiють часткою в статутному ка-
піталі емiтента та не володiють пакетом акцій емітента. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Вищезеначені посадо-
ві особи призначені строком на 3 роки.

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

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

2. Голова Правління   Походзяєва І.В.
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.
  14.04.2016
  (дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-

містю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПУБЛIчНЕ АКцIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
«КОНКОРД IНК.»

2. Код за ЄДРПОУ 38824174
3. Місцезнаходження 04116 м. Київ 

вул. Старокиївська, буд. 10
4. Міжміський код, телефон 
та факс

+38(044) 337-45-69 +38(044) 337-45-69

5. Електронна поштова 
адреса

konkord@emitent.net.ua

6. Адреса сторінки 
в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується 
емітентом для розкриття 
інформації 

http://concord.pat.ua

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

II. Текст повідомлення
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНКОРД IНК.» 

повiдомляє про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше 
вiдсоткiв голосуючих акцiй емiтента, що пiдтверджується реєстром 
власникiв iменних цiнних паперiв, одержаним емiтентом вiд 
депозитарiю 14.04.2016 року: Юридична особа СТРАХОВЕ ТОВАРИ-
СТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ «ФОНД СТРАХОВИХ ГАРАНТIЙ» (01001, 
Київська обл., вул. Софiївська, буд. 3Б), iдентифiкацiйний код за 
ЄДРПОУ 23226356, зменшила пакет акцiй, що їй належить з 18.3433% 
до 0.00 %. 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНКОРД IНК.» 
повiдомляє про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше 
вiдсоткiв голосуючих акцiй емiтента, що пiдтверджується реєстром 
власникiв iменних цiнних паперiв, одержаним емiтентом вiд 
депозитарiю 14.04.2016 року: Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБ-
МЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «РУСЕРИОС ТЕХНОIНВЕСТ» 
(03148, м. Київ, вул. Картвелiшвiлi, буд. 7/2), iдентифiкацiйний код за 
ЄДРПОУ 35710009, зменшила пакет акцiй, що їй належить з 
21.4771  % до 0.00 %. 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНКОРД IНК.» 
повiдомляє про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше 
вiдсоткiв голосуючих акцiй емiтента, що пiдтверджується реєстром 
власникiв iменних цiнних паперiв, одержаним емiтентом вiд депозитарiю 
14.04.2016 року: Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ПРОФ IНДАСТРI» (04116, м. Київ, вул. Ванди 
Василевської/Кирило-Мефодiївська, буд. 12/16), iдентифiкацiйний код 
за ЄДРПОУ 37818348, зменшила пакет акцiй, що їй належить з 
21.7244  % до 0.00 %. 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНКОРД IНК.» повiдомляє 
про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосую-
чих акцiй емiтента, що пiдтверджується реєстром власникiв iменних 
цiнних паперiв, одержаним емiтентом вiд депозитарiю 14.04.2016 року: 
Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«АВТОКАПIТАЛ 2005» (03061, м. Київ, вул. Миколи Шепелєва, буд. 6), 
iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 33343062, зменшила пакет акцiй, що 
їй належить з 21.1313 % до 0.00 %. 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНКОРД IНК.» повiдомляє 
про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосую-
чих акцiй емiтента, що пiдтверджується реєстром власникiв iменних 
цiнних паперiв, одержаним емiтентом вiд депозитарiю 14.04.2016 року: 
Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«БУДОПТСНАБ» (03037, м. Київ, вул. Чевонопартезанська, буд. 21, 
оф.  4), iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 38448030, придбала пакет 
акцiй, що становить 100 %. 

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

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

2. Найменування посади Сiмчик Богдан Iванович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника) 
М.П. 2016.04.15

(дата)



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №74, 18 квітня 2016 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

22



№74, 18 квітня 2016 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

23



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №74, 18 квітня 2016 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

24



№74, 18 квітня 2016 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

25



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №74, 18 квітня 2016 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

26



№74, 18 квітня 2016 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

27



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №74, 18 квітня 2016 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

28



№74, 18 квітня 2016 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

29



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №74, 18 квітня 2016 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

30



№74, 18 квітня 2016 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

31



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №74, 18 квітня 2016 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

32



№74, 18 квітня 2016 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

33

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: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ 
«IНВЕСТИЦIЙНI ПАРТНЕРИ», Україна Шевченкiвський р-н 01025 м.Київ 
вул. Велика Житомирська, 6/11, 36136431, (044) 206-45-77

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 15.04.2016 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://ip-group.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 «БЕЙКЕР ТIЛЛI 
УКРАЇНА», 30373906

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

ства (тис. грн)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 30786 24984

Основні засоби (за залишковою вартістю) 248 250
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 989 2072
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 177
Власний капітал 14533 12792
Статутний капітал 7500 7500
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

6559 4977

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 16253 12192
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 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість
у відсотках від статутно-
го капіталу

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛьНIСТЮ 
«КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ «IНВЕСТИцIйНI ПАРТНЕРИ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента ПУБЛІчНЕ АК-

цІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРОСТЕНСьКИй ЗАВОД 
«ЯНТАР». 2. Код за ЄДРПОУ 02969797. 3. Місцезнаходження 11503 Жито-
мирська обл., м. Коростень, вул. Житомирська, буд. 2. 4. Міжміський код, теле-
фон та факс 04142 4-00-90, 04142 4-90-65. 5. Електронна поштова адреса plb@
yantar-lk.com.ua 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття інформації www.yantar-lk.com.ua. 7. Вид осо-
бливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення
Рішенням загальних зборів акціонерів Товариства вiд 15.04.2016 р. 

(Протокол №26/2016 вiд 15.04.2016 р.) припинено повноваження:
- голови Наглядової ради Товариства Бубряк Світлани Анатоліївни, яка 

володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 0.72645 %. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi голо-
ви наглядової ради Товариства перебувала з 03.04.2015 р. Посадова особа 
не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних;

- члена Наглядової ради Товариства Пашинської Людмили Борисівни, 
яка не володіє часткою в статутному капіталі Емітента. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi члена нагля-
дової ради Товариства перебувала з 03.04.2015 р. Посадова особа не на-
дала згоди на розкриття своїх паспортних даних;

- члена Наглядової ради Товариства Ткачука Володимира Миколайови-
ча, який не володіє часткою в статутному капіталі Емітента. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi члена нагля-

дової ради перебувала з 03.04.2015 р. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття своїх паспортних даних.

Бубряк Світлана Анатоліївна обрана 15.04.2016 р. членом наглядової 
ради Товариства за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 
15.04.2016 р (Протокол №26/2016 вiд 15.04.2016 р.) та обрана 15.04.2016  р. 
головою наглядової ради Товариства за рішенням Наглядової ради (Про-
токол № 67 від 15.04.2016 р.) строком на 3 роки. Володіє часткою в статут-
ному капіталі Емітента в розмірі 0.72645 %. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини немає. Перелік інших посад, які обіймала ця 
особа протягом останніх 5 років: завуч школи, заступник голови правління. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

За рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 15.04.2016 р (Про-
токол №26/2016 вiд 15.04.2016 р.) обрано 15.04.2016 р. строком на 3 роки:

- членом наглядової ради Товариства Пашинську Людмилу Борисівну. Не 
володіє часткою в статутному капіталі Емітента. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини немає. Перелік інших посад, які обіймала ця осо-
ба протягом останніх 5 років: інспектор з кадрів і підготовки кадрів, секретар. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних;

- членом наглядової ради Товариства Корзун Віталію Миколаївну. Не 
володіє часткою в статутному капіталі Емітента. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає Перелік інших посад, які обіймала ця 
особа протягом останніх 5 років: зав.складом. Посадова особа не надала 
згоди на розкриття своїх паспортних даних.

ІІІ. Підпис. Голова правління Сергієнко Анатолій Петрович підтверджує 
достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона 
несе відповідальність згідно з законодавством. 15 квітня 2016 року.
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВ-
НИЦТВО "ЗОРЯ" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ"
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 "Ви-
давництво "Зоря" корпоративне підпри-
ємство ДАК "Укрвидавполіграфія", код
05905591, 49051, м. Дніпропетровськ,
вул. Журналістів, буд. 7, тел. 0562-34-
66-23

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

18.04.16 р.

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

zorya@zorya.dp.ua

В доповнення до оголошення про збори, які скликаються 30.04.16 р. 
ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ "КАНІВРИБА"
опублікованого у №61 від 30.03.2016р. 

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

Такі фінансові показники як довгострокові фінансові інвестиції, запаси,
сумарна дебіторська заборгованість, довгострокові зобов'язання у това-
риства відсутні. Викуп власних акцій у звітному та попередньому періоді
не проводився.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА"

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство
"Лінде Газ Україна"

2. Код за ЄДРПОУ: 05761850
3. Місцезнаходження: 49074, Дніпропетровська обл., м. Дніпропет-

ровськ, Індустріальний район, вул. Киснева, буд. 1 
4. Міжміський код, телефон та факс: тел./факс (0562) 35-15-38
5. Електронна поштова адреса: linde-gas@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.linde.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ: Ві-

домості про зміну складу посадових осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення

Згідно рішення Наглядової ради ПАТ "Лінде Газ України" (протокол від
14.04.2016 року) відбулися наступні зміни в персональному складі поса-
дових осіб:

Припинені повноваження члена Правління Міхала Глаба (паспорт: ЕЕ
3272116, виданий 02.08.2012 р. Свентокшиське воєводство, Польща) за
власним бажанням. Посадова особа не має непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини. Частка в статутному капіталі ПАТ "Лінде Газ
Україна" - 0%. Строк, на якому посадова особа перебувала на посаді - з
05.04.2013 року.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів ПАТ "Лінде Газ України"
(протокол № 35 від 14.04.2016 року) відбулися наступні зміни в персо-
нальному складі посадових осіб:

1) Припинені повноваження за власним бажанням Голови Ревізійної
комісії ПАТ "Лінде Газ Україна" Бебешко Дмитра Сергійовича (паспорт:
АМ № 882785, виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС Укра-
їни в Дніпропетровській обл. 02.04.2002 р.). Посадова особа не має непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Частка в статутному
капіталі ПАТ "Лінде Газ Україна" - 0%. Строк, на якому посадова особа пе-
ребувала на посаді - з 20.04.2012 року. Згідно рішення Наглядової ради
ПАТ "Лінде Газ України" (протокол від 14.04.2016 року) Бебешко Дмитра
Сергійовича обрано членом Правління Товариства безстроково (без об-
меження строку повноважень). Останні п'ять років Бебешко Д.С. обіймав
посади в ПАТ "Лінде Газ Україна":  з 04.05.2011 р. - провідний спеціаліст з
фінансів, з 20.04.2012 р. - Голова Ревізійної комісії. 

2) Припинені повноваження за власним бажанням члена Ревізійної ко-
місії ПАТ "Лінде Газ Україна" Федощенко Любові Семенівни (паспорт: АК
№ 863773, виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в
Дніпропетровській обл. 06.03.2000 р.). Посадова особа не має непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини. Частка в статутному капі-
талі ПАТ "Лінде Газ Україна" - 0,000001%. Строк, на якому посадова осо-
ба перебувала на посаді - з 23.12.2008 року.       

3) Члена Ревізійної комісії ПАТ "Лінде Газ Україна" Завацьку Олену
Михайлівну (паспорт: серія АМ № 219710, виданий Індустріальним РВ
ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл. 28.02.2001 р.) обрано на ту
саму посаду. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не-
має. Частка в статутному капіталі ПАТ "Лінде Газ Україна" - 0,000001%.
Строк, на якому посадова особа перебуватиме на посаді - 3 роки. Остан-
ні п'ять років Завацька О.М. обіймала посаду члена Ревізійної комісії ПАТ
"Лінде Газ Україна".  

4) Собакар Наталію Костянтинівну (паспорт: серія АО № 005207, вида-
ний Індустріальним РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл.
31.10.2011 р.) обрано на посаду Голови Ревізійної комісії ПАТ "Лінде Газ
Україна". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Частка в статутному капіталі ПАТ "Лінде Газ Україна" - 0%. Строк, на яко-
му посадова особа перебуватиме на посаді - 3 роки. Останні п'ять років
Собакар Н.К. обіймала посади в ПАТ "Лінде Газ Україна": з 20.12.2011 р.
до 01.05.2013 р. - молодший спеціаліст відділу фінансового контроллінгу;
з 01.05.2013 р. до 02.09.2013 р. - спеціаліст з фінансового контроллінгу, з
02.09.2013 р. - начальник відділу фінансового контроллінгу.  

5) Драгун Олену Олександрівну (паспорт: серія АК № 269891, виданий
Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл.
22.10.1998 р.) обрано на посаду члена Ревізійної комісії ПАТ "Лінде Газ Ук-
раїна". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Частка в статутному капіталі ПАТ "Лінде Газ Україна" - 0%. Строк, на якому
посадова особа перебуватиме на посаді - 3 роки. Останні п'ять років Дра-
гун О.О. обіймала посади: 2009 р.-2012 р. - бухгалтер в Товаристві з обме-
женою відповідальністю "Газпар", з 20.08.2012 р. до 01.09.2015 р. - спеці-
аліст з фінансового контроллінгу ПАТ "Лінде Газ Україна", з 01.09.2015 р. -
ведучий спеціаліст з управлінського обліку ПАТ "Лінде Газ Україна".  

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

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

2. Найменування посади:
Голова Правління Ф.Е. Айхел 

14.04.2016 р.

Найменування показника 2014 2015
Усього активів 48,5 42,2
Основні засоби 47,9 42,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,6 0,1
Нерозподілений прибуток -337,7 -640,8
Власний капітал 48,5 -254,6
Статутний капітал 386.2 386.2
Поточні зобов’язання 0 296,8
Чистий прибуток (збиток) 11,5 -303,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7723 7723
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 1

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"АВТОМОБIЛIСТ"

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

Приватне акцiонерне товариство
"Автомобiлiст", 21914968; Дніпро-
петровська обл , 53300, м Орджонi-
кiдзе, вул. Уральська,1 (05667) 4-
16-93

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

14.04.2016 р.

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

avtomobilist.pat.ua

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394
(044) 4983816
(044) 4983815
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Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВАГОНМАШ" 

2. Код за ЄДРПОУ: 05669819 
3. Місцезнаходження: 51925, м. Дніпродзержинськ, вул. Українська, буд. 4 
4. Міжміський код, телефон та факс: (05692) 33046; (05692) 32638  
5. Електронна поштова адреса: ivashina@dvmash.biz
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.dvmash.biz
7. Вид особливої інформації:  відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення 

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Днiпровагонмаш", що вiдбулись
14.04.2016р. (протокол загальних зборiв акцiонерiв № 28 вiд 14.04.2016р.),
у зв'язку з закiнченням строку повноважень, прийнято рiшення припинити
повноваження голови і членів   наглядової ради, ревiзiйної комiсiї ПАТ
"Днiпровагонмаш" та обрати голову і членів наглядової ради, ревiзiйної ко-
мiсiї ПАТ "Дніпровагонмаш":

- припинено з 14.04.2016р. повноваження голови наглядової ради ПАТ
"Днiпровагонмаш" Тегіпко Сергія Миколайовича. Посадова особа не нада-
ла згоди на розкриття паспортних даних у складi особливої iнформацiї. Во-
лодіє 20 акцiями, що за номінальною вартістю складає 10 грн. Частка,
якою володіє у статутному капіталі ПАТ "Дніпровагонмаш" - 0,00012 %. За-
галом перебував на данiй посадi 10 років і 3 місяці. Непогашеної судимос-
тi за корисливi та посадовi злочини не має;

- припинено з 14.04.2016р. повноваження члена наглядової ради ПАТ
"Днiпровагонмаш" Новіцького Валерія Георгійовича. Посадова особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних у складi особливої iнформа-
цiї. Володіє 1 акцiєю, що за номінальною вартістю складає 0,50 грн. Час-
тка, якою володіє у статутному капіталі ПАТ "Дніпровагонмаш" - 0,000006
%. Загалом перебував на данiй посадi 10 років і 3 місяці. Непогашеної су-
димостi за корисливi та посадовi злочини не має;

- припинено з 14.04.2016р. повноваження члена наглядової ради ПАТ
"Днiпровагонмаш" Попенко Сергія Павловича. Посадова особа не надала
згоди на розкриття паспортних даних у складi особливої iнформацiї. Воло-
діє 1 акцiєю, що за номінальною вартістю складає 0,50 грн. Частка, якою
володіє у статутному капіталі ПАТ "Дніпровагонмаш" - 0,000006 %. Зага-
лом перебував на данiй посадi 4 роки і 11 місяців. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має;

- припинено з 14.04.2016р. повноваження члена наглядової ради ПАТ
"Днiпровагонмаш" Мандри Сергія Анатолійовича. Посадова особа не нада-
ла згоди на розкриття паспортних даних у складi особливої iнформацiї. Ак-
ціями ПАТ "Дніпровагонмаш" не володіє. Загалом перебував на данiй поса-
дi 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має;

- припинено з 14.04.2016р. повноваження голови ревiзiйної комiсiї ПАТ
"Днiпровагонмаш" Гусака Геннадiя Євгеновича. Посадова особа не надала
згоди на розкриття паспортних даних у складi особливої iнформацiї. Воло-
діє 1 акцiєю, що за номінальною вартістю складає 0,50 грн. Частка, якою
володіє у статутному капіталі ПАТ "Дніпровагонмаш" - 0,000006 %. Зага-
лом перебував на данiй посадi 4 роки. Непогашеної судимостi за корисли-
вi та посадовi злочини не має;

- припинено з 14.04.2016р. повноваження члена ревiзiйної комiсiї ПАТ
"Днiпровагонмаш" Колiснiченко Наталiї Леонiдiвни. Посадова особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних у складi особливої iнформацiї.
Володіє 1 акцiєю, що за номінальною вартістю складає 0,50 грн. Частка,
якою володіє у статутному капіталі ПАТ "Дніпровагонмаш" - 0,000006 %.
Загалом перебувала на данiй посадi 10 рокiв i 3 мiсяцi. Непогашеної суди-
мостi за корисливi та посадовi злочини не має;

- припинено з 14.04.2016р. повноваження члена ревiзiйної комiсiї ПАТ
"Днiпровагонмаш" Василюк Зої Василiвни. Посадова особа не надала зго-
ди на розкриття паспортних даних у складi особливої iнформацiї. Володіє
1 акцiєю, що за номінальною вартістю складає 0,50 грн. Частка, якою во-
лодіє у статутному капіталі ПАТ "Дніпровагонмаш" - 0,000006 %. Загалом
перебувала на данiй посадi 10 рокiв i 3 мiсяцi. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має;

- обрано головою наглядової ради ПАТ "Днiпровагонмаш" Тегіпко Сер-
гія Миколайовича (акціонер). Набув повноважень з 14.04.2016р. Посадова
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних у складi особливої
iнформацiї. Володіє 20 акцiями, що за номінальною вартістю складає 10
грн. Частка, якою володіє у статутному капіталі ПАТ "Дніпровагонмаш" -
0,00012 %. Обрано строком до наступних річних зборів товариства. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади,
якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 17.11.2003р. по
22.11.2012р. - президент ПрАТ "Холдiнгова компанiя "Теко-Днiпрометиз"; з
26.12.2005р. по теперiшнiй час - директор Київського представництва ПАТ
"Днiпровагонмаш";

- обрано членом наглядової ради ПАТ "Днiпровагонмаш" Новіцького Ва-
лерія Георгійовича (акціонер). Набув повноважень з 14.04.2016р. Посадо-
ва особа не надала згоди на розкриття паспортних даних у складi особли-

вої iнформацiї. Володіє 1 акцiєю, що за номінальною вартістю складає 0,50
грн. Частка, якою володіє у статутному капіталі ПАТ "Дніпровагонмаш" -
0,000006 %. Обрано строком до наступних річних зборів товариства. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади,
якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 13.01.2009р. по
22.11.2012р. - голова правлiння ПрАТ "Холдiнгова компанiя "Теко-Днiпро-
метиз"; з 26.12.2005р. по теперiшнiй час - заступник директора Київського
представництва ПАТ "Днiпровагонмаш"; з 23.11.2012р. по теперiшнiй час -
директор ТОВ "Промислова група ТАС";

- обрано членом наглядової ради ПАТ "Днiпровагонмаш" Попенко Сер-
гія Павловича (акціонер). Набув повноважень з 14.04.2016р. Посадова
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних у складi особливої
iнформацiї. Володіє 1 акцiєю, що за номінальною вартістю складає 0,50
грн. Частка, якою володіє у статутному капіталі ПАТ "Дніпровагонмаш" -
0,000006 %. Обрано строком до наступних річних зборів товариства. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади,
якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 01.03.2011р. по те-
перiшнiй час - голова ради директорiв ТОВ "ТАС Груп";

- обрано членом наглядової ради ПАТ "Днiпровагонмаш" Мандру Сер-
гія Анатолійовича (представник акціонера). Набуде повноважень з  дати
державної реєстрації Статуту ПАТ "Дніпровагонмаш" в новій редакції, що
буде зареєстрований після набрання чинності Закону України "Про внесен-
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесто-
рів" N 289-VIII від 07.04.2015р., що вступить в дію з 01.05.2016р. Посадова
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних у складi особливої
iнформацiї. Акціями ПАТ "Дніпровагонмаш" не володіє. Обрано строком до
наступних річних зборів товариства. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом
останнiх п'яти рокiв: з 08.09.2010р. по теперiшнiй час - начальник юридич-
ного вiддiлу Київського представництва ПАТ "Днiпровагонмаш";

- обрано членом наглядової ради ПАТ "Днiпровагонмаш" Білонога
Олексія Вікторовича (акціонер). Набув повноважень з 14.04.2016р. Поса-
дова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних у складi особ-
ливої iнформацiї. Володіє 2 акцiями, що за номінальною вартістю складає
1 грн. Частка, якою володіє у статутному капіталі ПАТ "Дніпровагонмаш" -
0,000012 %. Обрано строком до наступних річних зборів товариства. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади,
якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 01.03.2011р. по
30.09.2013р.  - директор з юридичних питань ТОВ "ТАС Груп";  з
01.10.2013р.  по теперішній час - директор з юридичних питань ТОВ "ГРУ-
ПА ТАС";

- обрано головою ревiзiйної комiсiї ПАТ "Днiпровагонмаш" Гусака Генна-
дiя Євгеновича. Набув повноважень з 14.04.2016р. Посадова особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних у складi особливої iнформацiї.
Володіє 1 акцiєю, що за номінальною вартістю складає 0,50 грн. Частка,
якою володіє у статутному капіталі ПАТ "Дніпровагонмаш" - 0,000006 %.
Обрано строком на 1 рiк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти
рокiв: з 18.04.2005р. по 31.12.2012р. - директор ЗАТ "Торгова компанiя
Днiпровагонмаш"; з 03.01.2013р. по теперiшнiй час - начальник контроль-
но-ревiзiйного управлiння ПАТ "Днiпровагонмаш";

- обрано членом ревiзiйної комiсiї ПАТ "Днiпровагонмаш" Колiснiченко
Наталiю Леонiдiвну. Набула повноважень з 14.04.2016р. Посадова особа
не надала згоди на розкриття паспортних даних у складi особливої iнфор-
мацiї. Володіє 1 акцiєю, що за номінальною вартістю складає 0,50 грн. Час-
тка, якою володіє у статутному капіталі ПАТ "Дніпровагонмаш" - 0,000006
%. Обрано строком на 1 рiк. Непогашеної судимостi за корисливi та поса-
довi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх
п'яти рокiв: з 01.09.2004р. по 31.12.2012р. - ревiзор ЗАТ "Торгова компанiя
Днiпровагонмаш"; з 03.01.2013р. по теперiшнiй час - провiдний ревiзор по
виробничо-технiчним та економiчним питанням контрольно-ревiзiйного уп-
равлiння ПАТ "Днiпровагонмаш";

- обрано членом ревiзiйної комiсiї ПАТ "Днiпровагонмаш" Василюк Зою
Василiвну. Набула повноважень з 14.04.2016р. Посадова особа не надала
згоди на розкриття паспортних даних у складi особливої iнформацiї. Воло-
діє 1 акцiєю, що за номінальною вартістю складає 0,50 грн. Частка, якою
володіє у статутному капіталі ПАТ "Дніпровагонмаш" - 0,000006 %. Обрано
строком на 1 рiк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: з
01.02.2006р. по 22.11.2012р. - директор з фiнансових питань ПрАТ "Холдiн-
гова компанiя "Теко-Днiпрометиз"; з 23.11.2012р. по 01.10.2014р. - голова
правлiння ПрАТ "Холдiнгова компанiя "Теко-Днiпрометиз"; з 02.10.2014р.
по теперiшнiй час - заступник директора ТОВ "Промислова група "ТАС".

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

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

2. Генеральний директор ПАТ "Дніпровагонмаш" О.Ю. Корнецький 
14.04.2016 року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВ-
НИЦТВО "ЗОРЯ" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ"
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 "Ви-
давництво "Зоря" корпоративне підпри-
ємство ДАК "Укрвидавполіграфія", код
05905591, 49051, м. Дніпропетровськ,
вул. Журналістів, буд. 7, тел. 0562-34-
66-23

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

18.04.16 р.

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

zorya@zorya.dp.ua

В доповнення до оголошення про збори, які скликаються 30.04.16 р. 
ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ "КАНІВРИБА"
опублікованого у №61 від 30.03.2016р. 

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

Такі фінансові показники як довгострокові фінансові інвестиції, запаси,
сумарна дебіторська заборгованість, довгострокові зобов'язання у това-
риства відсутні. Викуп власних акцій у звітному та попередньому періоді
не проводився.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА"

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство
"Лінде Газ Україна"

2. Код за ЄДРПОУ: 05761850
3. Місцезнаходження: 49074, Дніпропетровська обл., м. Дніпропет-

ровськ, Індустріальний район, вул. Киснева, буд. 1 
4. Міжміський код, телефон та факс: тел./факс (0562) 35-15-38
5. Електронна поштова адреса: linde-gas@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.linde.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ: Ві-

домості про зміну складу посадових осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення

Згідно рішення Наглядової ради ПАТ "Лінде Газ України" (протокол від
14.04.2016 року) відбулися наступні зміни в персональному складі поса-
дових осіб:

Припинені повноваження члена Правління Міхала Глаба (паспорт: ЕЕ
3272116, виданий 02.08.2012 р. Свентокшиське воєводство, Польща) за
власним бажанням. Посадова особа не має непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини. Частка в статутному капіталі ПАТ "Лінде Газ
Україна" - 0%. Строк, на якому посадова особа перебувала на посаді - з
05.04.2013 року.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів ПАТ "Лінде Газ України"
(протокол № 35 від 14.04.2016 року) відбулися наступні зміни в персо-
нальному складі посадових осіб:

1) Припинені повноваження за власним бажанням Голови Ревізійної
комісії ПАТ "Лінде Газ Україна" Бебешко Дмитра Сергійовича (паспорт:
АМ № 882785, виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС Укра-
їни в Дніпропетровській обл. 02.04.2002 р.). Посадова особа не має непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Частка в статутному
капіталі ПАТ "Лінде Газ Україна" - 0%. Строк, на якому посадова особа пе-
ребувала на посаді - з 20.04.2012 року. Згідно рішення Наглядової ради
ПАТ "Лінде Газ України" (протокол від 14.04.2016 року) Бебешко Дмитра
Сергійовича обрано членом Правління Товариства безстроково (без об-
меження строку повноважень). Останні п'ять років Бебешко Д.С. обіймав
посади в ПАТ "Лінде Газ Україна":  з 04.05.2011 р. - провідний спеціаліст з
фінансів, з 20.04.2012 р. - Голова Ревізійної комісії. 

2) Припинені повноваження за власним бажанням члена Ревізійної ко-
місії ПАТ "Лінде Газ Україна" Федощенко Любові Семенівни (паспорт: АК
№ 863773, виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в
Дніпропетровській обл. 06.03.2000 р.). Посадова особа не має непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини. Частка в статутному капі-
талі ПАТ "Лінде Газ Україна" - 0,000001%. Строк, на якому посадова осо-
ба перебувала на посаді - з 23.12.2008 року.       

3) Члена Ревізійної комісії ПАТ "Лінде Газ Україна" Завацьку Олену
Михайлівну (паспорт: серія АМ № 219710, виданий Індустріальним РВ
ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл. 28.02.2001 р.) обрано на ту
саму посаду. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не-
має. Частка в статутному капіталі ПАТ "Лінде Газ Україна" - 0,000001%.
Строк, на якому посадова особа перебуватиме на посаді - 3 роки. Остан-
ні п'ять років Завацька О.М. обіймала посаду члена Ревізійної комісії ПАТ
"Лінде Газ Україна".  

4) Собакар Наталію Костянтинівну (паспорт: серія АО № 005207, вида-
ний Індустріальним РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл.
31.10.2011 р.) обрано на посаду Голови Ревізійної комісії ПАТ "Лінде Газ
Україна". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Частка в статутному капіталі ПАТ "Лінде Газ Україна" - 0%. Строк, на яко-
му посадова особа перебуватиме на посаді - 3 роки. Останні п'ять років
Собакар Н.К. обіймала посади в ПАТ "Лінде Газ Україна": з 20.12.2011 р.
до 01.05.2013 р. - молодший спеціаліст відділу фінансового контроллінгу;
з 01.05.2013 р. до 02.09.2013 р. - спеціаліст з фінансового контроллінгу, з
02.09.2013 р. - начальник відділу фінансового контроллінгу.  

5) Драгун Олену Олександрівну (паспорт: серія АК № 269891, виданий
Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл.
22.10.1998 р.) обрано на посаду члена Ревізійної комісії ПАТ "Лінде Газ Ук-
раїна". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Частка в статутному капіталі ПАТ "Лінде Газ Україна" - 0%. Строк, на якому
посадова особа перебуватиме на посаді - 3 роки. Останні п'ять років Дра-
гун О.О. обіймала посади: 2009 р.-2012 р. - бухгалтер в Товаристві з обме-
женою відповідальністю "Газпар", з 20.08.2012 р. до 01.09.2015 р. - спеці-
аліст з фінансового контроллінгу ПАТ "Лінде Газ Україна", з 01.09.2015 р. -
ведучий спеціаліст з управлінського обліку ПАТ "Лінде Газ Україна".  

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

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

2. Найменування посади:
Голова Правління Ф.Е. Айхел 

14.04.2016 р.

Найменування показника 2014 2015
Усього активів 48,5 42,2
Основні засоби 47,9 42,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,6 0,1
Нерозподілений прибуток -337,7 -640,8
Власний капітал 48,5 -254,6
Статутний капітал 386.2 386.2
Поточні зобов’язання 0 296,8
Чистий прибуток (збиток) 11,5 -303,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7723 7723
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 1

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"АВТОМОБIЛIСТ"

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

Приватне акцiонерне товариство
"Автомобiлiст", 21914968; Дніпро-
петровська обл , 53300, м Орджонi-
кiдзе, вул. Уральська,1 (05667) 4-
16-93

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

14.04.2016 р.

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

avtomobilist.pat.ua



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №74, 18 квітня 2016 р. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство
"Верхньодніпровський машинобудівний завод".

2. Код за ЄДРПОУ: 05749336
3. Місцезнаходження емітента:Україна, Дніпропетровська область,

м.Верхньодніпровськ, вул.Гагарина, буд.23, 51600
4. Міжміський код, телефон та факс: (05658) 6-02-21, (05658) 6-05-07
5. Електронна поштова адреса: Lendina@vmz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.vmz.com.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових

осіб емітента.
II.Текст повідомлення 

Загальними зборами акціонерів від 14.04.2016 р., протокол № 1, у
зв'язку з закінченням строку повноважень прийнято рішення про зміну
складу посадових осіб: 

- припинено повноваження Голови наглядової ради Лазарева Леонiда
Вiталiйовича (паспорт АО № 064293, виданий Заводським РВ Днiпродзер-
жинського МУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 03.09.2012 р.), ос-
новне мiсце роботи до призначення на посаду - ВАТ "Днiпровагонмаш",
директор. Володіє 8295601 акціями, що за номінальною вартістю складає
2903460,35 грн., володiє 31,066% частки в статутному капiталi емiтента,
загалом перебував на данiй посадi 9 рокiв i 3 мiсяцi Непогашеної судимос-
тi за корисловi та посадовi злочини не має.  

- припинити повноваження Секретаря наглядової ради Распорського
Вiктора Петровича (паспорт АЕ № 836684, виданий Днiпровським РВ
Днiпродзержинського МУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 18.11.97
р.), основне мiсце роботи до призначення на посаду - ВАТ "Днiпровагон-
маш", тех.директор . Володіє 8295601 акціями, що за номінальною вартіс-
тю складає 2903460,35 грн., володiє 31,066% частки в статутному капiта-
лi емiтента. Загалом перебував на даннiй посадi 5 роки 8 мiсяцiв. Посадо-
ва особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

- припинити повноваження члена наглядової ради -Распорський Андрiй
Вiкторович (паспорт АН № 195838, виданий Днiпровським РВ Днiпродзер-
жинського МУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 03.12.2003 р.), основ-
не мiсце роботи до призначення на посаду - Вагоне депо "Днiпродзержинськ"
начальник пункту технiчного обслуговування вагонiв ст..Баглiй, ПАТ "ВМЗ" -
замiсник технiчного директора.  Володіє  1 акцією, що за номінальною вар-
тістю складає 0,35 грн., володiє 0,000004 частки в статутному капiталi емi-
тента.Загалом перебував на даннiй посадi 3 роки i 6 мiсяцiв. Посадова осо-
ба непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

- припинити повноваженняЧлена наглядової ради - Ковальчук Неля
Василiвна (паспорт МЕ № 774109, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС Укра-
їни в м.Києвi 26.05.2007 р.), основне мiсце роботи до призначення на по-
саду - провiдний економiст ТОВ "Iнтер Кар Груп" . Володіє 1 акцією, що за
номінальною вартістю складає 0,35 грн, володiє 0,000004% частки в ста-
тутному капiталi емiтента;загалом перебувала на посадi 3 роки. Посадо-
ва особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

- припинити повноваження Члена наглядової ради- Шутова Альона
Павлiвна (паспорт МЕ № 827707, виданий Печерським РУ ГУ МВС Укра-
їни в м.Києвi 11.10.2007 р.), основне мiсце роботи до призначення на по-
саду - ТОВ "УКРКОМПЛЕКТ ПЛЮС", директор. Володіє 2665000 акціями,
що за номінальною вартістю складає 932750 грн., володiє часткою в ста-
тутному капiталi емiтента- 9,98%, перебувала на посадi з 26.04.13 р. За-
галом перебувала на даннiй посадi 3 роки. Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

- припинити повноваження Генерального директора Латиш Олександр
Миколайович (паспорт АЕ № 087144, виданий Верхньодніпровським РВ
УМВС України в Дніпропетровській області. 10.07.1995р.), не володіє час-
ткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі
та посадові злочини не має. Загалом перебiвав на данiй посадi 1 рік.

- припинити повноваження Члена Виконавчої дирекцiї Хавiкова Вiталiя
Володимировича (паспорт АК № 742650, виданий Петрикiвський РВ УМВС
України в Днiпропетровськiй обл. 23.12.2008 р.). Володіє  1 акцією, що за но-
мінальною вартістю складає 0,35 грн., володiє 0,000004% частки в статутно-
му капiталi емiтента. Загалом перебував на даннiй посадi 6 років. Посадова
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

- припинити повноваження Члена Виконавчої дирекцiї Привалової Ро-
зи Равіліївни (паспорт АК № 938234, виданий Верхньодніпровським РВ
УМВС України в Дніпропетровській обл. 22.05.2000 р.), не володіє   час-
ткою в статутному капіталі емітента. Загалом перебувала на посадi 3 ро-
ки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

- припинено повноваження Члена Виконавчої дирекцiї Лазарева Iвана
Леонiдовича (паспорт АК № 262398, виданий Петрикiвським РВ УМВС Ук-
раїни в Днiпропетровськiй обл., 17.08.2007р.). Володіє 1 акцією, що за но-
мінальною вартістю складає 0,35 грн., володiє 0,000004% частки в статут-
ному капiталi емітента. Загалом перебував на посадi 3 роки. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

- припинено повноваження Члена Виконавчої дирекцiї Бєлашову Оль-
гу Iвановну (паспорт АЕ № 326113, виданий Заводським РВ Днiпродзер-
жинського МУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 22.10.96 р.), . Воло-

діє 1 акцією, що за номінальною вартістю складає 0,35 грн., володiє
0,000004% частки в статутному капiталi емiтента, перебувала на посадi 9
рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

- припинено повноваження Голови ревiзiйної комiсiї Губи Iнни Олексан-
дрiвни (паспорт АК № 060713, виданий Днiпровським РВ Днiпродзержинс-
ького МУ УМВС України 20.03.98 р.). Володіє 1 акцією, що за номінальною
вартістю складає 0,35 грн, володiє 0,000004% частки в статутному капiта-
лi емiтента, перебувала на посадi 8 рокiв та 7 мiсяцiв. Непогашеної суди-
мостi за корисливi та посадовi злочини не має.

- припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї Микиту Ярослава
Богдановича (паспорт СН № 802714, виданий Шевченкiвським РУ ГУ МВС
України м.Києвi 16.04.98 р.). Володіє 1 акцією, що за номінальною вартіс-
тю складає 0,35 грн., володiє 0,000004% частки в статутному капiталi емi-
тента, перебував на посадi 5 роки та 11 мiсяцiв. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.

- припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї Косматовський Віта-
лій Володимирович. Посадова особа  не надала згоди на розкриття пас-
портних даних у складi особливої інформації, акціями емітента не володіє,
володіє 0 % частки в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості
за корисливі та посадові злочини не має., перебував на посадi 1 рік.

- обрано Голову наглядової ради Лазарева Леоніда Віталійовича (пас-
порт АО № 064293, виданий Заводським РВ Дніпродзержинського МУ
УМВС України в Дніпропетровській обл. 03.09.2012 р.). Володіє 8295601 ак-
ціями, що за номінальною вартістю складає 2903460,35 грн. володіє
31,066% частки в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має. Обрано строком на 1 рік. Інші поса-
ди, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: 03.01.2008р по
14.04.2016р. - голова наглядової ради ПАТ "Верхньодніпровський машино-
будівний завод".

- обрано Секретаря наглядової ради Распорського Віктора Петровича
(паспорт АЕ № 836684, виданий Дніпровським РВ Дніпродзержинського
МУ УМВС України в Дніпропетровській обл. 18.11.97 р.). Володіє 8295601
акціями, що за номінальною вартістю складає 2903460,35 грн., володіє
31,066% частки в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має. Обрано строком на 1 рік. Інші по-
сади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: 03.01.2008р по
14.04.2016р. - секретар наглядової ради ПАТ "Верхньодніпровський ма-
шинобудівний завод". 

- обрано Члена наглядової ради Ковальчук Нелю Василівну (паспорт
МЕ № 774109, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м.Києві
26.05.2007 р.), Володіє 1 акцією, що за номінальною вартістю складає 0,35
грн. , володіє 0,000004% частки в статутному капіталі емітента. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано строком на
1 рік. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років:
03.01.2007р по 14.04.2016р. - провідний економіст ТОВ "Інтер Кар Груп".

- обрано Члена наглядової ради Распорський Андрій Вікторович (пас-
порт АН № 195838, виданий Дніпровським РВ Дніпродзержинського МУ
УМВС України в Дніпропетровській обл. 03.12.2003 р.), Володіє 1 акцією,
що за номінальною вартістю складає 0,35 грн., володіє 0,000004 частки в
статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. Обрано строком на 1 рік. Інші посади, які обіймала
ця особа протягом останніх п'яти років: 28.08.2009р по 27.08.2012р. - Ва-
гоне депо "Дніпродзержинськ" начальник пункту технічного обслуговуван-
ня вагонів ст.Баглій, 04.09.2012р по 14.04.2016р. ПАТ "Верхньодніпровсь-
кий машинобудівний завод"- замісник технічного директора.

- обрано Члена наглядової ради Лебедєва Альона Павлівна(паспорт ТТ
№ 303935, виданий Соломянським РВ ГУДМС України в м.Києві 03.09.2015
р.), Володіє 2665000 акціями, що за номінальною вартістю складає 932750
грн., володіє 9,98  часткою в статутному капіталі емітента, що складає. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано стро-
ком на 1 рік. Інші посади, які обіймала ця особ а протягом останніх п'яти ро-
ків: 01.08.2006р по 14.04.2016р - ТОВ "УКРКОМПЛЕКТ ПЛЮС", директор.

- обрано Генеральним директором Латиш Олександр Миколайович
(паспорт АЕ № 087144, виданий Верхньодніпровським РВ УМВС України
в Дніпропетровській області. 10.07.1995р.), не володіє часткою в статутно-
му капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Обрано строком на 1 рік. Інші посади, які обіймала ця особа
протягом останніх п'яти років: 09.04.2010-31.07.2012р. ПАТ "Верхньодніп-
ровський машинобудівний завод"  інженер по збуту та маркетингу 1 кате-
горії, з 01.08.2012р. до 31.03.2014р. - менеджер по збуту та маркетингу 1
категорії, з 01.04.2014 до 31.08.2014 р. - виконуючий обов`язки начальни-
ка відділу продажу та маркетингу, З 01.09.2014р. по 09.04.2015р. - началь-
ник відділу продажу та маркетингу.З 09.04.2015р.-14.04.2016р. ПАТ "Верх-
ньодніпровський машинобудівний завод" - генеральний директор ПАТ
"Верхньодніпровський машинобудівний завод". 

- обрано Члена Виконавчої дирекції Хавікова Віталія Володимировича
(паспорт АК № 742650, виданий Петриківський РВ УМВС України в Дніп-
ропетровській обл. 23.12.2008 р.), Володіє 1 акцією, що за номінальною
вартістю складає 0,35 грн., володіє 0,000004% частки в статутному капіта-
лі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не
має. Обрано строком на 1 рік. Інші посади, які обіймала ця особа протя-
гом останніх п'яти років: 22.02.2008р.-26.03.2010р. - ВАТ "Дизельний за-
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вод" перший заступник голови правління; 29.03.2010р по 16.04.2010р. -
ПАТ "Верхньодніпровський машинобудівний завод" - перший заступник ге-
нерального директора. 16.04.2010р по 09.08.2013р. -  ПАТ "Верхньодніп-
ровський машинобудівний завод" - генеральний директор, 09.08.2013р по
14.04.2016р. -  ПАТ "Верхньодніпровський машинобудівний завод" -  зас-
тупник генерального директора по виробництву. 

- обрано Члена Виконавчої дирекції Привалова Роза Равіліївна (паспорт
АК № 938234, виданий Верхньодніпровським РВ УМВС України в Дніпро-
петровській обл. 22.05.2000 р.), не володіє   часткою в статутному капіталі
емітента; Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Обрано строком на 1 рік. Інші посади, які обіймала ця особа протягом ос-
танніх п'яти років: 23.03.2006р по 14.04.2016р. -  ПАТ "Верхньодніпровський
машинобудівний завод" - начальник планово-економічного відділу.

- обрано Члена Виконавчої дирекції Лазарева Івана Леонідовича (пас-
порт АК № 262398, виданий Петриківським РВ УМВС України в Дніпропет-
ровській обл., 17.08.2007 р.), Володіє 1 акцією, що за номінальною вартістю
складає 0,35 грн. володіє 0,000004% частки в статутному капіталі емітента.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано
строком на 1 рік. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти
років: 01.12.2008-31.07.2011 -фінансовий директор ТОВ "Мегаполіс-2001";
01.08.2011-30.03.2012р. - начальник управління з постачання та маркетингу
ТОВ Промислова інвестиційна група транспортного машинобудування "Ін-
тер Кар Груп"; 21.05.2012р по 11.04.2014р. -  ПАТ "Верхньодніпровський ма-
шинобудівний завод" - заступник генерального директора по економіці та
фінансам, з 11.04.2014-14.04.2016р. - комерційний директор. 

- обрано Члена Виконавчої дирекції Бєлашову Ольгу Івановну (паспорт
АЕ № 326113, виданий Заводським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС Ук-
раїни в Дніпропетровській обл. 22.10.96 р.), Володіє 1 акцією, що за номі-
нальною вартістю складає 0,35 грн., володіє 0,000004% частки в статут-
ному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має. Обрано строком на 1 рік. Інші посади, які обіймала ця

особа протягом останніх п'яти років: 14.11.2006-14.04.2016р. - ПАТ "Верх-
ньодніпровський машинобудівний завод" головний бухгалтер.

- обрано Голову ревізійної комісії Губа Інну Олександрівну (паспорт АК
№ 060713, виданий Дніпровським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС Ук-
раїни   20.03.98 р.) Володіє 1 акцією, що за номінальною вартістю складає
0,35 грн., володіє 0,000004% частки в статутному капіталі емітента. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано стро-
ком на 1 рік. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти
років: 24.04.2007-14.04.2016р. - ПАТ "Верхньодніпровський машинобудів-
ний завод" начальник відділу кадрів.

- обрано члена ревізійної комісії Микиту Ярослава Богдановича (пас-
порт СН № 802714, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України м.Києві
16.04.98 р.) Володіє 1 акцією, що за номінальною вартістю складає 0,35
грн., володіє 0,000004% частки в статутному капіталі емітента. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано строком
на 1 рік. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років
- 03.03.2008-14.04.2016р. ТОВ Промислова інвестиційна група транспор-
тного машинобудування "Інтер Кар Груп" - юрисконсульт.

- обрано члена ревізійної комісії Косматовський Віталій Володимиро-
вич. Посадова особа  не надала згоди на розкриття паспортних даних у
складi особливої інформації, акціями емітента не володіє,  володіє 0 %
частки в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини не має. Обрано строком на 1 рік. Інші посади, які
обіймала ця особа протягом останніх п'яти років - 08.04.2005-
14.04.2016р.- ТОВ "Укркомплект плюс", заступник директора. 

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

міститься в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством:

Генеральний директор ПАТ "Верхньодніпровський 
машинобудівний завод" О.М.Латиш 14 квітня 2016 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ДНІПРОГАЗ"
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО "ДНIПРОГАЗ";

2. Код за ЄДРПОУ: 20262860;
3. Місцезнаходження: 49029, м. Днiпропетровськ, вул.Володарського,5
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 740 22 73, (056) 740 22 73;
5. Електронна поштова адреса: Viktoriya.Zhevzhyk@dpgorgas.com.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: https://dpgor.104.ua/ua/
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення
Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ДНIПРОГАЗ"

вiд 13 квiтня 2016 року, з 01.05.2016 року припинити повноваження членiв
( в т.ч. Голови) Наглядової ради та членiв ( в т.ч. Голови) Ревiзiйної комiсiї
Товариства у складi:

- САГАСIТI ЛIМIТЕД (SAGACITY LIMITED) (Голова Наглядової ради),
НЕ 170512. Мiсцезнаходження: Кiпр (AGIOU DOMETIOU, ARCHANGELOS,
БУД.14, NICOSIA, 2334). Посадова особа перебувала на посадi Голови
Наглядової ради ПАТ "ДНIПРОГАЗ" з 12 травня 2014 року;

- ЕРIСВЕЛ ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД (ERISWELL TRADING LIMITED) (член Наг-
лядової ради), НЕ 173086. Мiсцезнаходження: Кiпр (IRAKLEOUS, БУД.9 A, NI-
COSIA, PALLOURIOTISSA, CYPRUS, 1046). Посадова особа перебувала на
посадi члена Наглядової ради ПАТ "ДНIПРОГАЗ" з 03 квiтня 2014 року;

- ТАНТЕР ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД (TANTER HOLDINGS LIMITED) (член
Наглядової ради), НЕ 173090. Мiсцезнаходження: Кiпр (EVROPIS, БУД.21,
ОФ.STROVOLOS, NICOSIA, 2064). Посадова особа перебувала на посадi
члена Наглядової ради ПАТ "ДНIПРОГАЗ" з 03 квiтня 2014 року;

- СОДЕМАН ЛIМIТЕД (SODEMAN LIMITED) (Голова Ревiзiйної комiсiї),
НЕ 173089. Мiсцезнаходження: Кiпр (KOSTI PALAMA, БУД.13, ОФ. PERA
CHORIONISOU, NIKOSIA, 2572). Посадова особа перебувала на посадi Го-
лови Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ДНIПРОГАЗ" з 25 вересня 2014 року;

- ХАМГЕЙТ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД (HUMGATE HOLDINGS LIMITED) (член
Ревiзiйної комiсiї), НЕ 147351. Мiсцезнаходження: Кiпр (PATMOU, БУД.9,
ОФ.AGLANTZIA, NICOSIA, 2104). Посадова особа перебувала на посадi
члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ДНIПРОГАЗ" з 03 квiтня 2014 року.

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ДНIПРОГАЗ"
вiд 13 квiтня 2016 року, з 01.05.2016 року обрати Наглядову раду Товарис-
тва у складi:

- Костенко Олександр Вiкторович - представник акцiонера СОДЕМАН
ЛIМIТЕД (SODEMAN LIMITED), HE 173089. Часткою в статутному капiталi
Товариства не володiє. Особа не надала згоди на розкриття паспортних
данних та iнформацiї про стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв. Непо-

гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадову осо-
бу обрано строком до наступних рiчних Загальних зборiв Товариства;

- Iлля Юрiйович Ушанов (Илья Юрьевич Ушанов) - представник акцi-
онера ЕРIСВЕЛЛ ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД (ERISWELL TRADING LIMITED), HE
173086. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Особа не
надала згоди на розкриття паспортних данних та iнформацiї про стаж ро-
боти протягом останнiх п'яти рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Посадову особу обрано строком до наступних
рiчних Загальних зборiв Товариства;

- Мiлькевич Вiталiй Павлович - представник акцiонера СОДЕМАН ЛIМI-
ТЕД (SODEMAN LIMITED), HE 173089. Часткою в статутному капiталi То-
вариства не володiє. Особа не надала згоди на розкриття паспортних дан-
них та iнформацiї про стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадову особу
обрано строком до наступних рiчних Загальних зборiв Товариства;

- Iан Бьорд (Ian Bird) - представник акцiонера ТАНТЕР ХОЛДIНГС ЛIМI-
ТЕД (TANTER HOLDINGS LIMITED), HE 173090. Часткою в статутному ка-
пiталi Товариства не володiє. Особа не надала згоди на розкриття паспор-
тних данних та iнформацiї про стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадову
особу обрано строком до наступних рiчних Загальних зборiв Товариства;

- Девiд Ентонi Ховард Браун (David Antony Howard Brown) - представник
акцiонера ТАНТЕР ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД (TANTER HOLDINGS LIMITED), HE
173090. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Особа не
надала згоди на розкриття паспортних данних та iнформацiї про стаж ро-
боти протягом останнiх п'яти рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Посадову особу обрано строком до наступних
рiчних Загальних зборiв Товариства.

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ДНIПРОГАЗ"
вiд 13 квiтня 2016 року, з 01.05.2016 року обрати Ревізійну комісію Товарис-
тва у складi:

- САГАСIТI ЛIМIТЕД (SAGACITY LIMITED), НЕ 170512. Мiсцезнаходжен-
ня: Кiпр (AGIOU DOMETIOU, ARCHANGELOS, БУД.14, NICOSIA, 2334). По-
садова особа перебувала на посадi члена Наглядової ради ПАТ "ДНIПРО-
ГАЗ" з 21 березня 2011р., Голови Наглядової ради ПАТ "ДНIПРОГАЗ" з 12
травня 2014 року. Посадову особу обрано строком на три роки;

- ХАМГЕЙТ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД (HUMGATE HOLDINGS LIMITED), НЕ
147351. Мiсцезнаходження: Кiпр (PATMOU, БУД.9, ОФ.AGLANTZIA, NICO-
SIA, 2104). Посадова особа перебувала на посадi члена Ревiзiйної комiсiї
ПАТ "ДНIПРОГАЗ" з 21 березня 2011р. Посадову особу обрано строком на
три роки.

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 Пiкiнер Свiтлана Юрiївна 14.04.2016 р.

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

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство
"Верхньодніпровський машинобудівний завод".

2. Код за ЄДРПОУ: 05749336
3. Місцезнаходження емітента:Україна, Дніпропетровська область,

м.Верхньодніпровськ, вул.Гагарина, буд.23, 51600
4. Міжміський код, телефон та факс: (05658) 6-02-21, (05658) 6-05-07
5. Електронна поштова адреса: Lendina@vmz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.vmz.com.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових

осіб емітента.
II.Текст повідомлення 

Загальними зборами акціонерів від 14.04.2016 р., протокол № 1, у
зв'язку з закінченням строку повноважень прийнято рішення про зміну
складу посадових осіб: 

- припинено повноваження Голови наглядової ради Лазарева Леонiда
Вiталiйовича (паспорт АО № 064293, виданий Заводським РВ Днiпродзер-
жинського МУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 03.09.2012 р.), ос-
новне мiсце роботи до призначення на посаду - ВАТ "Днiпровагонмаш",
директор. Володіє 8295601 акціями, що за номінальною вартістю складає
2903460,35 грн., володiє 31,066% частки в статутному капiталi емiтента,
загалом перебував на данiй посадi 9 рокiв i 3 мiсяцi Непогашеної судимос-
тi за корисловi та посадовi злочини не має.  

- припинити повноваження Секретаря наглядової ради Распорського
Вiктора Петровича (паспорт АЕ № 836684, виданий Днiпровським РВ
Днiпродзержинського МУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 18.11.97
р.), основне мiсце роботи до призначення на посаду - ВАТ "Днiпровагон-
маш", тех.директор . Володіє 8295601 акціями, що за номінальною вартіс-
тю складає 2903460,35 грн., володiє 31,066% частки в статутному капiта-
лi емiтента. Загалом перебував на даннiй посадi 5 роки 8 мiсяцiв. Посадо-
ва особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

- припинити повноваження члена наглядової ради -Распорський Андрiй
Вiкторович (паспорт АН № 195838, виданий Днiпровським РВ Днiпродзер-
жинського МУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 03.12.2003 р.), основ-
не мiсце роботи до призначення на посаду - Вагоне депо "Днiпродзержинськ"
начальник пункту технiчного обслуговування вагонiв ст..Баглiй, ПАТ "ВМЗ" -
замiсник технiчного директора.  Володіє  1 акцією, що за номінальною вар-
тістю складає 0,35 грн., володiє 0,000004 частки в статутному капiталi емi-
тента.Загалом перебував на даннiй посадi 3 роки i 6 мiсяцiв. Посадова осо-
ба непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

- припинити повноваженняЧлена наглядової ради - Ковальчук Неля
Василiвна (паспорт МЕ № 774109, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС Укра-
їни в м.Києвi 26.05.2007 р.), основне мiсце роботи до призначення на по-
саду - провiдний економiст ТОВ "Iнтер Кар Груп" . Володіє 1 акцією, що за
номінальною вартістю складає 0,35 грн, володiє 0,000004% частки в ста-
тутному капiталi емiтента;загалом перебувала на посадi 3 роки. Посадо-
ва особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

- припинити повноваження Члена наглядової ради- Шутова Альона
Павлiвна (паспорт МЕ № 827707, виданий Печерським РУ ГУ МВС Укра-
їни в м.Києвi 11.10.2007 р.), основне мiсце роботи до призначення на по-
саду - ТОВ "УКРКОМПЛЕКТ ПЛЮС", директор. Володіє 2665000 акціями,
що за номінальною вартістю складає 932750 грн., володiє часткою в ста-
тутному капiталi емiтента- 9,98%, перебувала на посадi з 26.04.13 р. За-
галом перебувала на даннiй посадi 3 роки. Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

- припинити повноваження Генерального директора Латиш Олександр
Миколайович (паспорт АЕ № 087144, виданий Верхньодніпровським РВ
УМВС України в Дніпропетровській області. 10.07.1995р.), не володіє час-
ткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі
та посадові злочини не має. Загалом перебiвав на данiй посадi 1 рік.

- припинити повноваження Члена Виконавчої дирекцiї Хавiкова Вiталiя
Володимировича (паспорт АК № 742650, виданий Петрикiвський РВ УМВС
України в Днiпропетровськiй обл. 23.12.2008 р.). Володіє  1 акцією, що за но-
мінальною вартістю складає 0,35 грн., володiє 0,000004% частки в статутно-
му капiталi емiтента. Загалом перебував на даннiй посадi 6 років. Посадова
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

- припинити повноваження Члена Виконавчої дирекцiї Привалової Ро-
зи Равіліївни (паспорт АК № 938234, виданий Верхньодніпровським РВ
УМВС України в Дніпропетровській обл. 22.05.2000 р.), не володіє   час-
ткою в статутному капіталі емітента. Загалом перебувала на посадi 3 ро-
ки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

- припинено повноваження Члена Виконавчої дирекцiї Лазарева Iвана
Леонiдовича (паспорт АК № 262398, виданий Петрикiвським РВ УМВС Ук-
раїни в Днiпропетровськiй обл., 17.08.2007р.). Володіє 1 акцією, що за но-
мінальною вартістю складає 0,35 грн., володiє 0,000004% частки в статут-
ному капiталi емітента. Загалом перебував на посадi 3 роки. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

- припинено повноваження Члена Виконавчої дирекцiї Бєлашову Оль-
гу Iвановну (паспорт АЕ № 326113, виданий Заводським РВ Днiпродзер-
жинського МУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 22.10.96 р.), . Воло-

діє 1 акцією, що за номінальною вартістю складає 0,35 грн., володiє
0,000004% частки в статутному капiталi емiтента, перебувала на посадi 9
рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

- припинено повноваження Голови ревiзiйної комiсiї Губи Iнни Олексан-
дрiвни (паспорт АК № 060713, виданий Днiпровським РВ Днiпродзержинс-
ького МУ УМВС України 20.03.98 р.). Володіє 1 акцією, що за номінальною
вартістю складає 0,35 грн, володiє 0,000004% частки в статутному капiта-
лi емiтента, перебувала на посадi 8 рокiв та 7 мiсяцiв. Непогашеної суди-
мостi за корисливi та посадовi злочини не має.

- припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї Микиту Ярослава
Богдановича (паспорт СН № 802714, виданий Шевченкiвським РУ ГУ МВС
України м.Києвi 16.04.98 р.). Володіє 1 акцією, що за номінальною вартіс-
тю складає 0,35 грн., володiє 0,000004% частки в статутному капiталi емi-
тента, перебував на посадi 5 роки та 11 мiсяцiв. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.

- припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї Косматовський Віта-
лій Володимирович. Посадова особа  не надала згоди на розкриття пас-
портних даних у складi особливої інформації, акціями емітента не володіє,
володіє 0 % частки в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості
за корисливі та посадові злочини не має., перебував на посадi 1 рік.

- обрано Голову наглядової ради Лазарева Леоніда Віталійовича (пас-
порт АО № 064293, виданий Заводським РВ Дніпродзержинського МУ
УМВС України в Дніпропетровській обл. 03.09.2012 р.). Володіє 8295601 ак-
ціями, що за номінальною вартістю складає 2903460,35 грн. володіє
31,066% частки в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має. Обрано строком на 1 рік. Інші поса-
ди, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: 03.01.2008р по
14.04.2016р. - голова наглядової ради ПАТ "Верхньодніпровський машино-
будівний завод".

- обрано Секретаря наглядової ради Распорського Віктора Петровича
(паспорт АЕ № 836684, виданий Дніпровським РВ Дніпродзержинського
МУ УМВС України в Дніпропетровській обл. 18.11.97 р.). Володіє 8295601
акціями, що за номінальною вартістю складає 2903460,35 грн., володіє
31,066% частки в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має. Обрано строком на 1 рік. Інші по-
сади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: 03.01.2008р по
14.04.2016р. - секретар наглядової ради ПАТ "Верхньодніпровський ма-
шинобудівний завод". 

- обрано Члена наглядової ради Ковальчук Нелю Василівну (паспорт
МЕ № 774109, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м.Києві
26.05.2007 р.), Володіє 1 акцією, що за номінальною вартістю складає 0,35
грн. , володіє 0,000004% частки в статутному капіталі емітента. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано строком на
1 рік. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років:
03.01.2007р по 14.04.2016р. - провідний економіст ТОВ "Інтер Кар Груп".

- обрано Члена наглядової ради Распорський Андрій Вікторович (пас-
порт АН № 195838, виданий Дніпровським РВ Дніпродзержинського МУ
УМВС України в Дніпропетровській обл. 03.12.2003 р.), Володіє 1 акцією,
що за номінальною вартістю складає 0,35 грн., володіє 0,000004 частки в
статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. Обрано строком на 1 рік. Інші посади, які обіймала
ця особа протягом останніх п'яти років: 28.08.2009р по 27.08.2012р. - Ва-
гоне депо "Дніпродзержинськ" начальник пункту технічного обслуговуван-
ня вагонів ст.Баглій, 04.09.2012р по 14.04.2016р. ПАТ "Верхньодніпровсь-
кий машинобудівний завод"- замісник технічного директора.

- обрано Члена наглядової ради Лебедєва Альона Павлівна(паспорт ТТ
№ 303935, виданий Соломянським РВ ГУДМС України в м.Києві 03.09.2015
р.), Володіє 2665000 акціями, що за номінальною вартістю складає 932750
грн., володіє 9,98  часткою в статутному капіталі емітента, що складає. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано стро-
ком на 1 рік. Інші посади, які обіймала ця особ а протягом останніх п'яти ро-
ків: 01.08.2006р по 14.04.2016р - ТОВ "УКРКОМПЛЕКТ ПЛЮС", директор.

- обрано Генеральним директором Латиш Олександр Миколайович
(паспорт АЕ № 087144, виданий Верхньодніпровським РВ УМВС України
в Дніпропетровській області. 10.07.1995р.), не володіє часткою в статутно-
му капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Обрано строком на 1 рік. Інші посади, які обіймала ця особа
протягом останніх п'яти років: 09.04.2010-31.07.2012р. ПАТ "Верхньодніп-
ровський машинобудівний завод"  інженер по збуту та маркетингу 1 кате-
горії, з 01.08.2012р. до 31.03.2014р. - менеджер по збуту та маркетингу 1
категорії, з 01.04.2014 до 31.08.2014 р. - виконуючий обов`язки начальни-
ка відділу продажу та маркетингу, З 01.09.2014р. по 09.04.2015р. - началь-
ник відділу продажу та маркетингу.З 09.04.2015р.-14.04.2016р. ПАТ "Верх-
ньодніпровський машинобудівний завод" - генеральний директор ПАТ
"Верхньодніпровський машинобудівний завод". 

- обрано Члена Виконавчої дирекції Хавікова Віталія Володимировича
(паспорт АК № 742650, виданий Петриківський РВ УМВС України в Дніп-
ропетровській обл. 23.12.2008 р.), Володіє 1 акцією, що за номінальною
вартістю складає 0,35 грн., володіє 0,000004% частки в статутному капіта-
лі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не
має. Обрано строком на 1 рік. Інші посади, які обіймала ця особа протя-
гом останніх п'яти років: 22.02.2008р.-26.03.2010р. - ВАТ "Дизельний за-
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIчНЕ 

АКцIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО 
«АВIАцIйНА 
КОМПАНIЯ 
«ДНIПРОАВIА»

2. Код за ЄДРПОУ 01130549
3. Місцезнаходження 49042, м. Днiпропетровськ, 

Аеропорт цивiльної авiацiї
4. Міжміський код, телефон та факс (0562) 39 53 11

(0562) 39 52 72
5. Електронна поштова адреса vip@dniproavia.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.dniproavia.com

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
Рiшенням Протоколу засiдання Наглядової ради вiд 31.03.2016р. подов-
жено повноваження Голови правлiння ПАТ «АК «Днiпроавiа» Новiкова 
Олега Борисовича строком на 1 рiк, з 19 квiтня 2016р. по 19 квiтня 2017 р., 
паспорт серiя СН № 228174, виданий 20.06.1996р. Ленiнградським РУГУ 
МВС України м. Києва; не володiє часткою в статутному капiталi емiтента; 
перебував на посадi Голови правлiння ПАТ «АК «Днiпроавiа» з 19.04.2013 
р.; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 
2. Найменування посади Новiков Олег Борисович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 18.04.2016
(дата)

ПУБЛIчНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПОЛТАВСьКИй ДОМОБУДIВЕЛьНИй 

КОМБIНАТ»
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 товариства 
«Полтавський домобудiвельний комбiнат», 01270581, 36034, м.Полтава, 
вул. Ливарна, 8, (0532) 668877

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 14.04.2016

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: 01270581.smida.gov.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА 
ФIРМА «ГРАНТЬЕ» у виглядi ТОВ, 21026423

5. Інформація про загальні збори: чергові, дата проведення: 
25.04.2015р., кворум зборів: 85,84%. Рiшення про проведення загальних 
зборiв акцiонерiв прийнято Наглядовою Радою. Перелiк питань, що роз-
глядалися на загальних зборах: 1. Обрання голови i членiв лiчильної 
комiсiї, голови та секретаря загальних зборiв. 2. Затвердження регламен-
ту та порядку денного загальних зборiв. 3. Звiт Генерального директора 
Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товари-
ства за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту вико-
навчого органу Товариства за 2014 рiк. 4. Звiт та висновки Ревiзiйної 
комiсiї Товариства про пiдсумки перевiрки фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства за 2014 рiк, прийняття рiшення за наслiдками роз-
гляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014 рiк. 5. Звiт Голови Нагля-
дової ради Товариства за пiдсумками 2014 року про дiяльнiсть Наглядової 
ради Товариства та загальний стан Товариства за пiдсумками 2014 року, 
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товари-
ства 2014 рiк. 6. Затвердження рiчного фiнансового звiту та балансу Това-
риства за 2014 рiк. 7. Затвердження порядку розподiлу прибутку або 
збиткiв Товариства за 2014 рiк. 8. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Това-
риства. 9. Затвердження передавального акту, складеного в зв'язку з при-
єднанням Дочiрнього пiдприємства ПАТ «Полтавський ДБК» «Трансбуд» 
до ПАТ «Полтавський домобудiвельний комбiнат». 10. Затвердження пе-
редавального акту, складеного в зв'язку з приєднанням Дочiрнього 
пiдприємства ПАТ «Полтавський ДБК» «Залiзобетон» до ПАТ «Полтав-
ський домобудiвельний комбiнат».

Результати розгляду питань порядку денного: Обрали робочі органи 
зборів. По підсумкам фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 
2014 р. затвердили звiт та висновки: генерального директора, Наглядової 
ради, Ревiзiйної комiсiї, рiчний фiнансовий звiт та баланс Товариства. Об-
рали членами Ревiзiйної комiсiї Товариства, : Кокошу П.I., Омельченка М. Г., 
Лаврика М.Г. Затвердили передавальні акти складені у зв'язку з приєд-
нанням: ДП ПАТ «Полтавський ДБК» «Трансбуд» та ДП ПАТ «Полтавський 
ДБК» «Залiзобетон». По всім питанням порядку денного рішення прийняті 
одноголосно. 

6. Інформація про дивіденди: Прийняте рішення: у звiтному роцi, 
дивiденди за 2014 р. не виплачувати.

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

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 44557 40995
Основні засоби (за залишковою вартістю) 16403 16833
Довгострокові фінансові інвестиції 70 70
Запаси 17456 16919
Сумарна дебіторська заборгованість 5855 3274
Грошові кошти та їх еквіваленти 51 32
Власний капітал 7503 4835
Статутний капітал 3292 3292
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -20515 -23183
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 4427 3724
Поточні зобов’язання і забезпечення 32627 32436
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн) 0.264300 -0.128500

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн) 0.264300 -0.128500

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 13168400 13168400
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

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СНАйПЕР»

повідомляє про проведення Позачергових загальних зборів 
акціонерів Товариства (адреса місцезнаходження: Київська обл., 

м.Біла церква, вул..Привокзальна, 8-Б), які відбудуться  
30 травня 2016 року, за адресою: Київська обл., м.Біла церква, 

вул..Привокзальна, 8-Б, 3 поверх, к.3. Реєстрація акціонерів 
відбудеться з 14.00 до 14.30. в той же день за місцем проведен-

ня зборів. Початок зборів о 14.40. Дата складання переліку 
акціонерів, які мають право на участь у зборах станом на 24 

годину 24 травня 2016 року. 
Порядок денний:

1. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Надати згоду на звернення до АТ «Райффайзен Банк Аваль» 

щодо отримання 
кредиту на фінансування поточної діяльності.
4. Надати згоду на надання в іпотеку АТ «Райффайзен Банк 

Аваль» нерухомості за адресою: Київська область, м.Біла Церква, 
вул. Привокзальна, 8-Б.

5. Надання згоди на укладання та підписання Директором ПрАТ «Снай-
пер» кредитних договорів, договору іпотеки та інших необхідних до-
кументів

З питань порядку денного, ознайомлення з документами та 
організаційних питань проведення зборів звертатися за місцез-
находженням товариства: Київська обл., м.Біла церква, вул..При-
вокзальна, 8-Б, 3 поверх, приймальня або за тел. (04563) 825-74 
до уповноваженої особи товариства-Тишкевич Л.В. Ознайомлен-
ня з проектами документів, пов’язаних з порядком денним збо-
рів, відбувається за місцезнаходженням товариства у робочі дні 
з 10.00 до 14.00 та в день проведення зборів за місцем проведен-
ня зборів (до початку зборів). Для участі у зборах акціонери по-
винні мати документи, що підтверджують їх особу, представники 
акціонерів повинні мати також довіреність на право представля-
ти інтереси акціонера.

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

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство

«ГАЛАНТ-IНДУСТРI»
2. Код за ЄДРПОУ 21531523
3. Місцезнаходження 04080, м. Київ,

вул. Кирилiвська, 39
4. Міжміський код,
телефон та факс

(044) 4824057
(044) 4259409

5. Електронна поштова адреса galant-industry@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

21531523.smida.gov.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових
осіб емітента

II. Текст повідомлення
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.04.2016 р. протокол 

№ 1, припинено повноваження Голови Наглядової ради Пасiчника Ми-
хайла Васильовича в зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень.По-
садова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова 
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, 
володiє часткою 52.4080 вiдсоткiв в Статутному капiталi Товариства. Пе-
ребував на посадi 3 роки.

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.04.2016 р. протокол 
№ 1, припинено повноваження Члена Наглядової ради Петриченко Оле-
ни Федорiвни в зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень.Посадова 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, володiє 
часткою 0.4076 вiдсоткiв в Статутному капiталi Товариства. Перебувала 
на посадi 3 роки.

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.04.2016 р. протокол 
№ 1, припинено повноваження Члена Наглядової ради Охрим Свiтланi 
Миколаївнi в зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень.Посадова 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, володiє 
часткою 0.0147 вiдсоткiв в Статутному капiталi Товариства. Перебувала 
на посадi 3 роки.

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.04.2016 р. протокол 
№ 1, припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Башинської Га-
лини Адамiвни в зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень.Посадова 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, володiє 
часткою 0.2646 вiдсоткiв в Статутному капiталi Товариства. Перебувала 
на посадi 3 роки.

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.04.2016 р. протокол 
№ 1, припинено повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Губарева Володи-
мира Георгiйовиа в зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень.Поса-
дова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова 
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, 
володiє часткою 0.0035 вiдсоткiв в Статутному капiталi Товариства. Пе-
ребував на посадi 3 роки.

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.04.2016 р. протокол 
№ 1, припинено повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Пасiчника Вiктора 
Михайловича в зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень.Посадова 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, володiє 
часткою 0.0002 вiдсоткiв в Статутному капiталi Товариства. Перебував 
на посадi 3 роки

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.04.2016 р. протокол 
№ 1, обрано Членом Наглядової ради Пасiчника Михайла Васильовича. 
Згiдно рiшення зборiв Наглядової ради вiд 14.04.2016 року, протокол №1, 
обрано Головою Наглядової ради.Посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має, володiє часткою 52.4080 вiдсоткiв 
в Статутному капiталi Товариства. Термiн призначення на посаду у 
вiдповiдностi до статуту.

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.04.2016 р. протокол 
№ 1, обрано Члена Наглядової ради Петриченко Олену Федорiвну. По-
садова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова 
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, 
володiє часткою 0,4076 вiдсоткiв в Статутному капiталi Товариства. 
Термiн призначення на посаду у вiдповiдностi до статуту.

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.04.2016 р. протокол 
№ 1, обрано Члена Наглядової ради Охрим Свiтлану Миколаївну. Поса-
дова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова 
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, 
володiє часткою 0,0147 вiдсоткiв в Статутному капiталi Товариства. 
Термiн призначення на посаду у вiдповiдностi до статуту.

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.04.2016 р. протокол 
№ 1, обрано Членом Ревiзiйної комiсiї Остапенко Марiю Францiвну. 
Згiдно рiшення зборiв Ревзiйної комiсiї вiд 14.04.2016 року, протокол №1, 
обрано Головою Ревiзiйної комiсiї. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має, володiє часткою 0,0016 вiдсоткiв в 
Статутному капiталi Товариства. Термiн призначення на посаду у 
вiдповiдностi до статуту.

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.04.2016 р. протокол 
№ 1, обрано Члена Ревiзiйної комiсiї Пасiчника Вiктора Михайловича. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Поса-
дова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має, володiє часткою 0,0002 вiдсоткiв в Статутному капiталi Товариства. 
Термiн призначення на посаду у вiдповiдностi до статуту.

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.04.2016 р. протокол 
№ 1, обрано Члена Ревiзiйної комiсiї Литвиненко Сергiя Миколайовича. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Поса-
дова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має, володiє часткою 0,0204 вiдсоткiв в Статутному капiталi Товариства. 
Термiн призначення на посаду у вiдповiдностi до статуту.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 
2. Найменування 
посади Пасiчник Вiталiй Михайлович

директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 14.04.2016

(дата)

ПУБЛIчНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЛАНТ-IНДУСТРI»

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ХОЛДИНГОВА КОМПАНIЯ 

«ЕНЕРГОМЕРЕЖА»
Річна інформація емітентів

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ХОЛДИНГОВА КОМПАНIЯ

«ЕНЕРГОМЕРЕЖА», 32113410, 01001,
м.Київ, вул. Володимирська, буд.12

(044) 506-20-24
2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії

14.04.2016

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

32113410.infosite.com.ua

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВДМ»

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ВДМ», 30575415, Київська, 

Вишгород, 07300, м. Вишгород, 
вул. Шолуденка, 19Д, (04596) 2-38-38

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

14.04.2016

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

www.vdm.informs.net.ua
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО

«ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»
2. Код за ЄДРПОУ 00131529
3. Місцезнаходження 89412, с.Онокiвцi ,

вул.Головна, 57
4. Міжміський код, телефон та факс (0312) 61-55-54

(0312) 61-98-83
5. Електронна поштова адреса kanc@uz.energy.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.energo.uz.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
Згiдно з рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 

14.04.2016 року (протокол №26 вiд 14.04.2016р.) у зв’язку з переобранням 
складу наглядової ради припинено з 14.04.2016р. повноваження голови 
наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЕНЕРГЕТИЧНА УКРАЇНА ТВ» (код ЄДРПОУ-
33058749). Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 50,00% 
(15575405,25 грн.). Строк перебування на посадi - 1 (один) рiк. Посадова 
особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. 
Змiни у персональному складi обгрунтованi неможливiстю подальшої 
дiяльностi наглядової ради у поточному персональному складi.

Згiдно з рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 
14.04.2016 року (протокол №26 вiд 14.04.2016р.) у зв’язку з переобранням 
складу наглядової ради припинено з 14.04.2016р. повноваження члена на-
глядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго» КОМПАНIЇ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АКТУЕЛО ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД» (AKTUELO VENTURES 
LIMITED) (реєстрацiйний код-НЕ 295113). Володiє часткою у статутному 
капiталi емiтента 7,7432% (2412075,75 грн.). Строк перебування на посадi -  
1 (один) рiк. Змiни у персональному складi обгрунтованi неможливiстю подаль-
шої дiяльностi наглядової ради у поточному персональному складi. Посадова 
особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. 

Згiдно з рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 
14.04.2016 року (протокол №26 вiд 14.04.2016р.) у зв’язку з переобранням 
складу наглядової ради припинено з 14.04.2016р. повноваження члена на-
глядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго» КОМПАНIЮ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ФОСТIВОЛА ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД» (FOSTIVOLA 
VENTURES LIMITED) (реєстрацiйний код-НЕ 295073). Володiє часткою у 
статутному капiталi емiтента 9,9379% (3095750,00 грн.). Строк перебуван-
ня на посадi - 1 (один) рiк. Змiни у персональному складi обгрунтованi 
неможливiстю подальшої дiяльностi наглядової ради у поточному персо-
нальному складi. Посадова особа не має непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини. 

Згiдно з рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 
14.04.2016 року (протокол №26 вiд 14.04.2016р.) у зв’язку з переобранням 
складу наглядової ради обрано членом наглядової ради ПАТ «Закарпаття-
обленерго» з 15.04.2016р. Череднiченка Олександра Григоровича (фiзична 
особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа не 
володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному 
складi обгрунтованi неможливiстю подальшої дiяльностi наглядової ради у 

поточному персональному складi. Посадова особа не має непогашених 
судимостей за корисливi та посадовi злочини. Строк, на який обрано особу 
- до моменту прийняття загальними зборами акцiонерiв Товариства 
рiшення про припинення повноважень, або припинення повноважень без 
такого рiшення - з iнших пiдстав, передбачених чинним законодавством.

Посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв:
2016 р. по теперiшнiй час - директор ТОВ «Енергетична Україна ТВ»;
2014-2016 р.р. - директор ТОВ «БТК «Едельвейс»;
2013-2014 р.р. - юрисконсульт Державне агенство водних ресурсiв;
2011-2013 р.р. - директор ТОВ «БТК «Едельвейс».
Голову наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго» буде призначено 

на першому її засiданнi з числа обраних членiв наглядової ради товари-
ства. 

Згiдно з рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 
14.04.2016 року (протокол №26 вiд 14.04.2016р.) у зв’язку з переобранням 
складу наглядової ради обрано членом наглядової ради ПАТ «Закарпаття-
обленерго» з 15.04.2016р. Коваленко Iрину Василiвну (фiзична особа не 
дала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа не володiє 
часткою у статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi 
обгрунтованi неможливiстю подальшої дiяльностi наглядової ради у поточ-
ному персональному складi. Посадова особа не має непогашених суди-
мостей за корисливi та посадовi злочини. Строк, на який обрано особу - до 
моменту прийняття загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення 
про припинення повноважень, або припинення повноважень без такого 
рiшення - з iнших пiдстав, передбачених чинним законодавством.

Посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв:
01.04.2014 р. по теперiшнiй час - юрист ТОВ «Юридична фiрма «СI.ТI.АР.»;
01.10.2009-01.04.2014 р.р. - юрист ТОВ «Юридична фiрма «СI.ТI.АР.».
Голову наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго» буде призначено на 

першому її засiданнi з числа обраних членiв наглядової ради товариства.
Згiдно з рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 

14.04.2016 року (протокол №26 вiд 14.04.2016р.) у зв’язку з переобранням 
складу наглядової ради обрано членом наглядової ради ПАТ «Закарпаття-
обленерго» з 15.04.2016р. Годованюка Олексiя Володимировича (фiзична 
особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа не 
володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному 
складi обгрунтованi неможливiстю подальшої дiяльностi наглядової ради у 
поточному персональному складi. Посадова особа не має непогашених 
судимостей за корисливi та посадовi злочини. Строк, на який обрано особу 
- до моменту прийняття загальними зборами акцiонерiв Товариства 
рiшення про припинення повноважень, або припинення повноважень без 
такого рiшення - з iнших пiдстав, передбачених чинним законодавством.

Посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв:
01.09.2014 р. по теперiшнiй час - юрист ТОВ «Єврофуд Ренессанс»;
03.05.2012-01.09.2014 р.р. - юрист ТОВ «Юридична фiрма «СI.ТI.АР.»
01.07.2011-03.05.2012 р.р. - помiчник юриста ТОВ «Пузанов та Партнери».
Голову наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго» буде призначено на 

першому її засiданнi з числа обраних членiв наглядової ради товариства.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. 
2. Найменування посади Петров Вiктор Володимирович
Генеральний директор (підпис)

М.П. 15.04.2016

ПУБЛIчНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»

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: Публiчне акцiонерне товариство 

«Сумський завод продовольчих товарiв»
2. Код за ЄДРПОУ: 00375160
3. Місцезнаходження: 42350 Сумська область, с.Бездрик, Зарiчна, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (0542) 700-494, (0542) 700-494
5. Електронна поштова адреса: olivija@olivija.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://olivija.ua/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення 
На підставі Наказу Директора № 46-к-01580 вiд 14 квітня 2016 року з пiдстав, 

передбачених ст.38 КЗпП за власним бажанням, з посади головного бухгалтера 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДО-
ВОЛЬЧИХ ТОВАРIВ» звiльнена Коротецька Ганна Олександрівна (паспорт МВ 
№505734 виданий 18.07.2012 р. Ковпакiвський РВ СМУ УМВС України в 
Сумськiй областi). Непогашена судимiсть у Коротецької Г.О. за корисливi та 
посадовi злочини вiдсутня. Розмір пакета акцій (у відсотках), яким володiє Коро-
тецька Г.О. в статутному капiталi емiтента складає 0 %. Коротецька Г.О. пере-
бувала на посадi головного бухгалтера з 05.05.2015 року протягом 11 мiсяцiв.

На посаду замiсть звiльненої особi нiкого не призначено.
III. Підпис 

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

2. Директор Манжелей Ю.Р.
15.04.2016

ПУБЛIчНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМСьКИй ЗАВОД ПРОДОВОЛьчИХ ТОВАРIВ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери,

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «МІСТО БАНК» 

2. Код за ЄДРПОУ - 20966466
3. Місцезнаходження – 65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 11
4. Міжміський код, телефон та факс - 048 711 67 77
5. Електронна поштова адреса - balanska@mbank.sky.od.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації - http://mistobank.com.ua/
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

II. Текст повідомлення 
Спостережною Радою АТ «Місто Банк» 11.04.2016 прийнято рішення 

про переобрання та призначення посадової особи.
Обрання та призначення посадової особи виконано на підставі п. 9.3.2, 

9.4.3 Статуту АТ «Місто Банк» та у зв’язку з затвердженням нової 
організаційно-управлінської структури АТ «Місто Банк».

Посадова особа Демченко Іван Анатолійович (посадова особа не нада-
ла згоди на оприлюднення паспортних даних), переобраний та призначе-
ний на посаду Голови Правління.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 5 років.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: заступник 

Голови Правління АТ «Місто Банк»
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Спостережною Радою АТ «Місто Банк» 11.04.2016 прийнято рішення 

про переобрання та призначення посадової особи.
Обрання та призначення посадової особи виконано на підставі п. 9.3.2, 

9.4.3 Статуту АТ «Місто Банк» та у зв’язку з затвердженням нової 
організаційно-управлінської структури АТ «Місто Банк».

Посадова особа Рябко Людмила Григорівна (посадова особа не надала 
згоди на оприлюднення паспортних даних), переобрана та призначена на 
посаду Заступника Голови Правління – начальника юридичного департа-
менту, Члена Правління

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 5 років.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: Заступник 

Голови Правління – начальник юридичного департаменту, Член Правління 
АТ «Місто Банк».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Спостережною Радою АТ «Місто Банк» 11.04.2016 прийнято рішення 

про переобрання та призначення посадової особи.
Обрання та призначення посадової особи виконано на підставі п. 9.3.2, 

9.4.3 Статуту АТ «Місто Банк» та у зв’язку з затвердженням нової 

організаційно-управлінської структури АТ «Місто Банк».
Посадова особа Карамаврова Вікторія Вікторівна (посадова особа не 

надала згоди на оприлюднення паспортних даних), переобрана та призна-
чена на посаду Заступника Голови Правління - начальника департаменту 
фінансового менеджменту, члена Правління.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 5 років.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: начальник 

департаменту фінансового менеджменту АТ «МІСТО БАНК».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Рішення про призначення прийнято Спостережною Радою, яка прийня-

ла рішення про зміну складу посадових осіб 11.04.2016 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі п.п. 9.3.2, 9.4.3 Ста-

туту АТ «Місто Банк» та у зв’язку з затвердженням нової організаційно-
управлінської структури АТ «Місто Банк».

Посадова особа Самойлова Ілона Миколаївна (посадова особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних), призначена на посаду Заступ-
ника Голови Правління - начальника департаменту обліку та методології, 
Члена Правління.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 5 років.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: заступник 

головного бухгалтера АТ «Місто Банк», головний бухгалтер - начальник від-
ділу організації бухгалтерського обліку Управління Національного банку 
України в Донецькій області, В.о. начальника Управління Національного 
банку України в Донецькій області.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Спостережною Радою АТ «Місто Банк» 11.04.2016 прийнято рішення 

про переобрання та призначення посадової особи.
Обрання та призначення посадової особи виконано на підставі п. 9.3.2, 

9.4.3 Статуту АТ «Місто Банк» та у зв’язку з затвердженням нової 
організаційно-управлінської структури АТ «Місто Банк».

Посадова особа Мазаратій Наталя Василівна (посадова особа не нада-
ла згоди на оприлюднення паспортних даних), переобрана та призначена 
на посаду Головного бухгалтера, Члена Правління.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 5 років.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: Головний 

бухгалтер, Член Правління АТ «Місто Банк».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

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

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

Голова Правління Демченко І.А.
12.04.2016

ПУБЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІСТО БАНК» 

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЛьВIВМ’ЯСОМОЛПРОЕКТ»

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

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне 

товариство 
«Львiвм’ясомолпроект»

2. Код за ЄДРПОУ 00452765
3. Місцезнаходження 79016, м.Львiв, пл. Князя 

Святослава, 11
4. Міжміський код, телефон та факс (032) 233 04 94

(032) 233 04 94
5. Електронна поштова адреса lmmp@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

Lmmp.com.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
У зв’язку iз закiнченням повноважень директора ПрАТ «Львiвм’ясо-

молпроект» рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Львiвм’ясо-

молпроект» вiд 12.04.2016р. обрано Директором ПрАТ «Львiвм’ясо-
молпроект» Шпака Романа Петровича (паспорт: КА №464388, виданий 
Франкiвським РВ УМВС України у Львiвськiй обл. 29 травня 1997р.). 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Част-
ка в статутному капiталi -7,6913%, особа обрана на посаду Директора 
термiном на 3 роки. Останнi 10 рокiв працював Директором ПрАТ 
«Львiвм’ясомолпроект».

У зв’язку iз закiнченням повноважень Ревiзора ПрАТ «Львiвм’ясомол-
проект» рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Львiвм’ясо-
молпроект» вiд 12.04.2016р. обрано Ревiзором ПрАТ «Львiвм’ясомол-
проект» Захарчука Руслана Павловича (паспорт: КА №399087, 
виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй обл. 25 берез-
ня 1997р.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Частка в статутному капiталi -53,6225%. Особа обрана на по-
саду Ревiзора термiном на 3 роки.Останнi 10 рокiв перебував на посадi 
Ревiзора ПрАТ «Львiвм’ясомолпроект».

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. 
2. Найменування посади Шпак Роман Петрович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 15.04.2016
(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 Публiчне акцiонерне товари-

ство по газопостачанню та 
газифiкацiї «Запорiжгаз» 

2. Код за ЄДРПОУ 03345716
3. Місцезнаходження 69035, м. Запорiжжя, 

вул. Заводська,7 
4. Міжміський код, телефон та факс 061-222-74-02 061-224-65-88
5. Електронна поштова адреса office@zpgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

zp.104.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ «ЗАПОРIЖГАЗ» вiд 
14.04.2016р. припинено з 01.05.2016 р. повноваження члена Наглядової 
ради (в т.ч. Голови Наглядової ради) – ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД 
(PESNERO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 294764. Мiсце знаходження: Aгiу 
Дометiу, 14, Архангелос, 2334, Нiскосiя, Кiпр (Agiou Dometiou,14, Archangelos, 
2334, Nicosia, Cyprus). Володiє 0,000004% статутного капiталу емiтента. Не-
погашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi 
члена Наглядової ради перебувала з 11.04.2013 р., а на посадi Голови На-
глядової ради перебувала з 17.06.2013 р. 

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ «ЗАПОРIЖГАЗ» вiд 
14.04.2016р. припинено з 01.05.2016 р. повноваження члена Наглядової ради – 
ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED), НЕ 291552. 
Мiсце знаходження: Фалiру,9А, Палурiотiсса, 1046, Нiкосiя, Кiпр (Falirou,9A, 
Pallouriotissa, 1046, Nicosia, Cyprus). Володiє 0,000004% статутного капiталу 
емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 
На посадi члена Наглядової ради перебувала з 11.04.2013 р.

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ «ЗАПОРIЖГАЗ» вiд 
14.04.2016р. припинено з 01.05.2016 р. повноваження члена Наглядової 
ради – Загороднього Романа Васильовича. Не володiє часткою статутного 
капiталу емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi зло-
чини не має. На посадi члена Наглядової ради перебував з 11.04.2013 р.

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ «ЗАПОРIЖГАЗ» вiд 
14.04.2016р. обрано на посаду з 01.05.2016р. члена Наглядової Ради Iан 
Бьорд (Ian Bird) - представник акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД 
(PESNERO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 294764. Часткою в статутному 
капiталi Товариства не володiє. Фiзична особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних та iнформацiї, щодо iнших посад, якi обiймала протягом 
останнiх пяти рокiв. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi зли-
чини не має. Строк, на який обрано особу: до наступних рiчних Загальних 
зборiв Товариства. 

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ «ЗАПОРIЖГАЗ» вiд 
14.04.2016р. обрано на посаду з 01.05.2016р. члена Наглядової Ради Девiд 
Ентонi Ховард Браун (David Antony Howard Brown) - представник акцiонера 
ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), 
НЕ 294764. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Фiзична 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та iнформацiї, щодо 
iнших посад, якi обiймала протягом останнiх пяти рокiв. Непогашених суди-
мостей за корисливi та посадовi зличини не має. Строк, на який обрано осо-
бу: до наступних рiчних Загальних зборiв Товариства. 

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ «ЗАПОРIЖГАЗ» вiд 
14.04.2016р. обрано на посаду з 01.05.2016р. члена Наглядової Ради Iлля 
Юрiйович Ушанов (Илья Юрьевич Ушанов) - представник акцiонера ОЛУБЕ-
РА ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED), НЕ 291552.

Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Фiзична особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних та iнформацiї, щодо iнших по-
сад, якi обiймала протягом останнiх пяти рокiв. Непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi зличини не має. Строк, на який обрано особу: до на-
ступних рiчних Загальних зборiв Товариства. 

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ «ЗАПОРIЖГАЗ» вiд 
14.04.2016р. обрано на посаду з 01.05.2016р. члена Наглядової Ради 
Мiлькевича Вiталiя Павловича - представник акцiонера СОЛЬВОТОРЕ ЕН-

ТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), НЕ 290927. 
Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Фiзична особа не 

надала згоди на розкриття паспортних даних та iнформацiї, щодо iнших по-
сад, якi обiймала протягом останнiх пяти рокiв. Непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi зличини не має. Строк, на який обрано особу: до на-
ступних рiчних Загальних зборiв Товариства. 

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ «ЗАПОРIЖГАЗ» вiд 
14.04.2016р. обрано на посаду з 01.05.2016р. члена Наглядової Ради 
Алешкiвську Галину Павлiвну - представник акцiонера ПАТ « НАК «Нафтогаз 
України». Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Фiзична осо-
ба не надала згоди на розкриття паспортних даних. Iнформацiя, щодо iнших 
посад, якi обiймала особа протягом останнiх пяти рокiв: з 2004 р. головний 
фахiвець ПАТ « НАК «Нафтогаз України». Непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi зличини не має. Строк, на який обрано особу: до на-
ступних рiчних Загальних зборiв Товариства. 

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ «ЗАПОРIЖГАЗ» вiд 
14.04.2016р. припинено з 01.05.2016 р. повноваження члена Ревiзiйної 
комiсiї (в т.ч. Голови Ревiзiйної комiсiї) – ОРАТРА IНВЕСТМЕНТС ЛТД 
(ORATRA INVESTMENTS LTD), 1763693. Мiсцезнаходження: Крейгмур Чам-
берс, Роуд Таун, Тортола, ВГ 1110, Британськi Вiргiнськi острови (Craigmuir 
Chambers, Road Town, Tortola, VG 1110, British Virgin Islands). Володiє 
0,000004% статутного капiталу емiтента. Непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини не має. На посадi члена Ревiзiйної комiсiї пе-
ребувала з 11.04.2013р.; на посадi Голови Ревiзiйної комiсiї перебувала з  
23 грудня 2013 р. 

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ «ЗАПОРIЖГАЗ» вiд 
14.04.2016р. припинено з 01.05.2016 р. повноваження члена Ревiзiйної 
комiсiї – АВЕЛIО ХОЛДIНГС ЛТД (AVELIO HOLDINGS LTD), 1763691.
Мiсцезнаходження: Крейгмур Чамберс, Роуд Таун, Тортола, ВГ 1110, 
Британськi Вiргiнськi острови (Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, VG 
1110, British Virgin Islands). Володiє 0,000004% статутного капiталу емiтента. 
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi 
члена Ревiзiйної комiсiї перебувала з 11.04.2013р. 

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ «ЗАПОРIЖГАЗ» вiд 
14.04.2016р. припинено з 01.05.2016 р. повноваження члена Ревiзiйної 
комiсiї – Куницi Дарини Леонiдiвни. Часткою в статутному капiталi Товари-
ства не володiє. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини 
не має. На посадi члена Ревiзiйної комiсiї перебувала з 11.04.2013р. 

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ «ЗАПОРIЖГАЗ» вiд 
14.04.2016р. обрано на посаду з 01.05.2016р. члена Ревiзiйної комiсiї Бого-
словського Романа Борисовича. Часткою в статутному капiталi Товариства 
не володiє. 

Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Iнформацiя, щодо iнших посад, якi обiймала особа протягом останнiх пяти 
рокiв: з 2010р. головний фахiвець Департаменту внутрiшнього аудиту  
ПАТ « НАК «Нафтогаз України». Непогашених судимостей за корисливi та 
посадовi зличини не має. Строк, на який обрано особу: до наступних рiчних 
Загальних зборiв Товариства. 

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ «ЗАПОРIЖГАЗ» вiд 
14.04.2016р. обрано на посаду з 01.05.2016р. члена Ревiзiйної комiсiї АВЕЛIО 
ХОЛДIНГЗ ЛТД (AVELIO HOLDINGS LTD), 1763691.Мiсцезнаходження: Крей-
гмур Чамберс, роуд Таун, Тортола, ВГ 1110, Британськi Вiнгiрськi острови 
(Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, VG 1110, British Virgin Islands). 
Володiє 0,000004% статутного капiталу емiтента. Строк, на який обрано осо-
бу: до наступних рiчних Загальних зборiв Товариства. 

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ «ЗАПОРIЖГАЗ» вiд 
14.04.2016р. обрано на посаду з 01.05.2016р. члена Ревiзiйної комiсiї ОРАТРА 
IНВЕСТМЕНТС ЛТД (ORATRA INVESTMENTS LTD), 1763693. 
Мiсцезнаходження: Крейгмур Чамберс, Роуд Таун, Тортола, ВГ 1110, Британськi 
Вiргiнськi острови (Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, VG 1110, British 
Virgin Islands). Володiє 0,000004% статутного капiталу емiтента. Строк, на який 
обрано особу: до наступних рiчних Загальних зборiв Товариства.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством. 
2. Найменування посади Мiзiк Олег Володимирович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 15.04.2016
(дата)

ПУБЛIчНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ПО ГАЗОПОСТАчАННЮ ТА ГАЗИфIКАцIї «ЗАПОРIЖГАЗ» 



№74, 18 квітня 2016 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) роз-
міщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних това-
риств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, 
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів за 2015 рік
1. Повне найменування 
емітента,
код за ЄДРПОУ,
місцезнаходження,
міжміський код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ «ГРАНД-ПОЛІС», 
ЄДРПОУ 32909477,

03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 1
044, 332-04-79

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

14.04.2016

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

http://www.zvitnist.com.ua/32909477

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

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «цЕНТР 

КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНО-
ЛОГІй «ІНфОПЛЮС», 

ЄДРПОУ: 16400836, адреса: 02660, м. Київ, 
Дніпровський район, вул. Євгена Сверстюка, 

15, тел.: 0445177865
2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній 
інформаційній базі даних 
Комісії

14.04.2016

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

infoplus.kiev.ua

ПУБЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АЛьПАРІ БАНК»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «АЛЬПАРІ БАНК»

1.2. Організаційно-правова форма емітента – Публічне акціонерне 
товариство

1.3. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ емітента – 38377143
1.4. Місцезнаходження емітента – 01033, м. Київ, вул. Тарасівська, 19
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента – (044) 364-73-70
1.6. Електронна поштова адреса емітента – o.ushakova@alpari-bank.

com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації – http://bankalpari.com/
1.8. Вид особливої інформації – Відомості про зміну складу посадо-

вих осіб.
2. Текст повідомлення

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРІ БАНК» - надалі 
Товариство (код ЄДРПОУ 38377143, місцезнаходження: 01033, м. Київ, 
вул. Тарасівська, 19) повідомляє про виникнення особливої інформації 
про емітента – Відомості про зміну складу посадових осіб.

Призначено на посаду головного бухгалтера ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» з 
15.04.2016 на підставі заяви Тітової І.Г. та наказу Голови Правління 
№23-К від 14.04.2016. Протягом останніх 5 років працювала в Право-
бережному відділенні № 6719 ВАТ «Ощадбанк» на посаді головного бух-
галтера з 2007 по 2012, в Дніпровському обласному управлінні  
АТ «Ощадбанк» на посаді начальника відділу бухгалтерського обліку з 
2012 по 2015 рік. Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди 
на розкриття паспортних даних не надано. Термін, на який призначено 
особу, не визначений.

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

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

Голова Правління  Краснощок Олег Петрович, 15.04.2016 р. 

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«РУСИН»

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ  
ТОВАРИСТВО «РУСИН»

2. Код за ЄДРПОУ: 03767788
3. Місцезнаходження: 03134 м. Київ вул. Миру, буд. 19-Е
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 408-64-33 

(044) 408-64-33
5. Електронна поштова адреса: mail@zaorysin.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: www.zaorysin.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадо-

вих осіб емітента
II. Текст повідомлення 

14.04.2016 р. загальними зборами акціонерів прийняте рішення 
про зміни у складі посадових осіб емітента. Підстава змін: Про-
токол загальних зборів акціонерів №1/2016 від 14.04.2016 р. Обґрун-
тування змін: закінчення строку дії повноважень та необхідність об-
рання посадових осіб емітента на новий строк.

Припинено повноваження наступних посадових осіб: 
Голова правління Козлов Станіслав Володимирович. Володiє 

часткою в статутному капіталі емiтента 85,879%. Володiє пакетом ак-
цій емітента у розмірі 85,879%.

член правління, заступник Голови правління Костриця Ва-
силь Андрійович. Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента. 
Не володіє пакетом акцій емітента.

член правління Монул Володимир Андрійович. Володiє част-
кою в статутному капіталі емiтента 0,732%. Володiє пакетом акцій 
емітента у розмірі 0,732%.

Ревізор Кострубіна Олена Василівна. Володiє часткою в статут-
ному капіталі емiтента 0,349%. Володiє пакетом акцій емітента у роз-
мірі 0,349%.

Усі посадові особи, що припинили повноваження, не надали згоди 
на розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не мають. Строк, протягом якого усі особи пере-
бували на посаді: з 20.04.2011 р.

Обрані наступні посадові особи: 
Голова правління Козлов Станіслав Володимирович. Володiє 

часткою в статутному капіталі емiтента 85,879%. Володiє пакетом 
акцій емітента у розмірі 85,879%. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п’яти років: ПрАТ «РУСИН», Голова правління. 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 2463 простих 
іменних акцій.

член правління, заступник Голови правління Костриця Ва-
силь Андрійович. Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
Не володiє пакетом акцій емітента. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п’яти років: ПрАТ «РУСИН», член правління, за-
ступник Голови правління. Розмір пакета акцій емітента, які належать 
цій особі: 0 простих іменних акцій.

член правління Монул Володимир Андрійович. Володiє част-
кою в статутному капіталі емiтента 0,732%. Володiє пакетом акцій 
емітента у розмірі 0,732%. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п’яти років: ПрАТ «РУСИН», менеджер, член правління. Роз-
мір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 21 простих іменних 
акцій.

Ревізор Кострубіна Олена Василівна. Володiє часткою в статут-
ному капіталі емiтента 0,349%. Володiє пакетом акцій емітента у роз-
мірі 0,349%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти 
років: ПрАТ «РУСИН», Ревізор; ТОВ «Український сертифікаційний 
центр» (04080, м. Київ, вул. Фрунзе, б), адміністратор реєстрації;  
ТОВ «Сінево Цетрал Лаб Україна» (04214, м. Київ, вул. Північна 2/58), 
головний бухгалтер. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій 
особі: 10 простих іменних акцій.

Усі призначені посадові особи не надали згоди на розкриття пас-
портних даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не мають. Строк, на який обрано усіх осіб: на 5 років. 

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

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

Голова правління  С.В. Козлов, 14.04.2016 р. 
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РІчНА ІНфОРМАцІЯ емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «БОРОДЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13237»; 
23239330; вул. Вокзальна, 88, смт. Бородянка, Бородянський р-н, Київська 
область, 07800, Україна; 0447756994.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 14.04.2016.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: atp13237.zvitat.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ЮВМ-аудит»; 20587317.

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 29.04.2015 року.
Місце проведення зборів: 07800, Київська область, Бородянський район, 

смт. Бородянка, вулиця Вокзальна, 88, адміністративна будівля ПрАТ «Бо-
родянське АТП 13237», 2 поверх, зал нарад.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у збора 
станом на 24 годину за три робочих дня до дня проведення зборів (станом 
на 23 квітня 2015 року).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають 
право на участь у зборах 100 (сто) акціонерів.

Згідно протоколу реєстраційної комісії, реєстрацію для участі у загаль-
них зборах пройшли 3 (три) акціонерів (їх представники), які володіють в 
сукупності 3 568 736 (три мільйони п’ятсот шістдесят вісім тисяч сімсот 
тридцять шість) голосуючих акцій Товариства.

Кворум зборів: 77,41% від загальної кількості голосів.
Загальні збори розпочато: о 10 годині 15 хвилин.
Перелік питань порядку денного затверджений Наглядовою Радою То-

вариства. Інших пропозицій до переліку питань порядку денного не надхо-
дило.

ПОРЯДОК ДЕННИй:
1. Обрання Головуючого та секретаря зборів, обрання лічильної комісії 

та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Розгляд звіту генерального директора про діяльність Товариства за 

2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Розгляд звіту генерального директора про діяльність Товариства за 

2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту.
8. Затвердження Річного звіту Товариства за 2013 рік.
9. Затвердження Річного звіту Товариства за 2014 рік.
10. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків за 2013 рік.
11. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків за 2014 рік.
12. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-

правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з 
ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповнова-
жується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

13. Обрання членів ревізійної комісії (ревізора).
14. Попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться Това-

риством у ході господарської діяльності протягом 2015 року. Про вчинення 
значних правочинів.

Результати розгляду питань порядку денного:
З першого питання порядку денного
Вирішили: обрати Головуючого зборів представника акціонера Вергуна 

Михайла Івановича; Секретарем зборів – Зайченка Ігоря Борисовича та 
лічильну комісію у складі голови комісії Шевченко Наталії Василівни та чле-
нів комісії Лілова Ірини Євгенівни та Міщенка Анатолія Володимировича. А 
також затвердити наступний регламент загальних зборів акціонерів Това-
риства: доповіді по питанням порядку денного до 10 хвилин; на виступи та 
запитання до 4 хвилин, для відповідей на запитання до 3 хвилин.

З другого питання порядку денного
Вирішили: затвердити звіт генерального директора про діяльність Това-

риства за 2013 рік.
З третього питання порядку денного
Вирішили: затвердити звіт генерального директора про діяльність Това-

риства за 2014 рік.
З четвертого питання порядку
Вирішили: затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «БОРОДЯНСЬКЕ АВ-

ТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13237» за 2013 рік.
З п’ятого питання порядку денного
Вирішили: затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «БОРОДЯНСЬКЕ АВ-

ТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13237» за 2014 рік.
З шостого питання порядку денного
Вирішили: звіт ревізійної комісії Товариства за 2013 рік затвердити.
З сьомого питання порядку денного
Вирішили: звіт ревізійної комісії Товариства за 2014 рік затвердити.
З восьмого питання порядку денного
Вирішили: затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік.
З дев’ятого питання порядку денного
Вирішили: затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік.
З десятого питання порядку
Вирішили: розподіл прибутку не здійснювати, покриття збитку за 2013 

рік здійснити за рахунок надходження обігових коштів в 2014 році.
З одинадцятого питання порядку денного Вирішили: розподіл прибутку 

не здійснювати, покриття збитку за 2014 рік здійснити за рахунок надхо-
дження обігових коштів в 2015 році.

З дванадцятого питання порядку денного
Вирішили: 1. Переобрати членами Наглядової Ради Товариства – Оле-

ніча В.В., Мещаніну О.В. та Новікову С.Г. строком на 3 роки. 2. Затвердити 
умови цивільно-правових договорів, що будуть укладені з членами нагля-
дової ради. 3. Встановити, що члени наглядової ради виконують свої пов-
новаження на безоплатній основі. 4. Уповноважити Генерального директо-
ра Товариства Зайченка І.Б. на підписання договорів (контрактів) з членами 
наглядової ради.

З тринадцятого питання порядку денного
Вирішили: Ревізійну комісію (ревізора) Товариства не обирати.
З чотирнадцятого питання порядку денного
Вирішили: 1. Попередньо схвалити наступні значні правочини, які мо-

жуть вчинятися в ході звичайної поточної господарської діяльності протя-
гом одного року з дня проведення цих Загальних зборів: Договори придбан-
ня сировини, інших необхідних товарів, послуг, в тому числі комунальних,а 
також відчуження готової продукції, транспортних засобів Товариства осо-
бам, заінтересованим у вчиненні правочину, граничною сукупною вартістю 
5 000 000 грн. (п'ять мільйонів) гривень, або еквівалент цієї суми у будь-якій 
валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на 
дату вчинення правочину; 2. Товариство має право вчиняти правочини, за-
значені у пункті 1. рішення з цього питання порядку денного, щодо яких 
Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схва-
лення, за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про 
вчинення кожного правочину. 3. Уповноважити Генерального директора То-
вариства Зайченка Ігоря Борисовича (або будь-яку іншу особу, що згідно 
рішення уповноваженого органу управління Товариства виконуватиме 
функції Генерального директора, в тому числі тимчасово та по Довіреності) 
на підписання правочинів, рішення про вчинення яких прийняте згідно 
пунктів 1-2 цього рішення. 

6. Інформація про дивіденди
Згідно Протоколу № 12 від «29» квітня 2015 року чергових Загальних 

зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «БОРОДЯНСЬКЕ 
АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13237» прийнято рішення виплату 
дивідендів не проводити, розподіл прибутку не здійснювати.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської
діяльності емітента

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 15926 15563
Основні засоби (за залишковою вартістю) 10339 10581
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 4680 4273
Грошові кошти та їх еквіваленти 120 157
Власний капітал 867 723
Статутний капітал 1195 1195
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1446 -1590
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 15059 14840
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,03 0,02
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн) 0,03 0,02

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 4778730 4778730
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом 
періоду 0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних 
паперів власних випусків протягом періоду 0 0

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БОРОДЯНСьКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13237»
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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 АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «АВТОБАЗА №1»; 01268348; вул. Пшенична, 9, місто Київ, 
Святошинський р-н, м. Київ; 03680, Україна; (044) 403-35-81.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 14.04.2016.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://avtobaza1.zvitat.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою про-
ведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «ЮВМ-аудит»; 20587317.

5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 28.04.2015 року. 

Місце проведення зборів: 03148, м. Київ, вул. Тимофія Строкача, буд. 7, 
поверх 1, аудиторія № 1 (Навчальний цент «Новатор»).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
зборах станом на 24 годину за три робочих дня до дня проведення 
зборів (станом на 22 квітня 2015 року).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які ма-
ють право на участь у зборах – 154 (сто п’ятдесят чотири) акціонери.

Згідно протоколу реєстраційної комісії, реєстрацію для участі у за-
гальних зборах пройшли 3 (три) акціонери (їх представники), які воло-
діють голосуючими акціями у кількості 240 178 (двісті сорок тисяч сто 
сімдесят вісім) штук, що враховуються при визначенні кворуму та при 
голосування на загальних зборах.

Кворум зборів: 74,52% до загальної кількості голосів.
Загальні збори розпочато: о 12 годині 30 хвилин.
Перелік питань порядку денного затверджений Наглядовою Радою 

Товариства. Інших пропозицій до переліку питань порядку денного не 
надходило.

ПОРЯДОК ДЕННИй:
1. Про прийняття рішень з питань порядку проведення загальних 

зборів. Про обрання Головуючого та секретаря зборів, лічильної комі-
сії. 

2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової 
ради Товариства за 2014 рік.

3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генераль-
ного директора Товариства за 2014 рік.

4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (висновків) 
ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

5. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-

правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладати-
муться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, 
яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами 
наглядової ради.

8. Обрання членів ревізійної комісії (ревізора).
9. Попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться То-

вариством у ході господарської діяльності протягом 2015 року. Про 
вчинення значних правочинів.

Результати розгляду питань порядку денного:
З першого питання порядку денного
Вирішили: обрати Головуючого зборів представника акціонера Вер-

гуна М. І.; Секретарем зборів – Лілова І. Є. та лічильну комісію у складі 
голови комісії Лілова І. Є., членів комісії: Вергун М.І., Трохимчук І.В.

Затвердити наступний регламент загальних зборів акціонерів Това-
риства: доповіді по питанням порядку денного до 10 хвилин; на висту-
пи та запитання до 4 хвилин, для відповідей на запитання до 3 хви-
лин.

З другого питання порядку денного
Вирішили: затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «АВТОБАЗА № 1» 

за 2014 рік.
З третього питання порядку денного
Вирішили: затвердити звіт генерального директора про діяльність 

Товариства за 2014 рік.
З четвертого питання порядку денного
Вирішили: звіт (висновки) ревізійної комісії Товариства за 2014 рік 

затвердити.
З п’ятого питання порядку денного
Вирішили: не здійснювати розподіл прибутку, покриття збитків за 

2014 рік здійснити за рахунок надходження обігових коштів у 2015 
році.

З шостого питання порядку денного
Вирішили: затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік.
З сьомого питання порядку денного
Вирішили:
І. Переобрати членами Наглядової Ради Товариства – Мещаніну О.В., 

Мещаніну П.М. та Новікову С.Г. строком на 3 роки.
ІІ. 1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що будуть 

укладені з членами наглядової ради.
2. Встановити, що члени наглядової ради виконують свої повнова-

ження на безоплатній основі.
3. Уповноважити Генерального директора Товариства Лопотька В.О. 

на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
З восьмого питання порядку денного
Вирішили: Ревізійну комісію (ревізора) Товариства не обирати.
З дев’ятого питання порядку денного
Вирішили:
1. Попередньо схвалити наступні значні правочини, які можуть вчи-

нятися в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом 
одного року з дня проведення цих Загальних зборів: Договори при-
дбання сировини, інших необхідних товарів, послуг, в тому числі 
комунальних,а також відчуження готової продукції, транспортних засо-
бів Товариства особам, заінтересованим у вчиненні правочину, гра-
ничною сукупною вартістю 5 000 000 грн (п'ять мільйоні ) гривень, або 
еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним кур-
сом Національного банку України на дату вчинення правочину;

2. Товариство має право вчиняти правочини, зазначені у пункті 1. 
рішення з цього питання порядку денного, щодо яких Загальними збо-
рами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, за 
умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про вчинен-
ня кожного правочину.

3. Уповноважити Генерального директора Товариства Лопотька 
Владислава Олексійовича (або будь-яку іншу особу, що згідно рішення 
уповноваженого органу управління Товариства виконуватиме функції 
Генерального директора, в тому числі тимчасово та по Довіреності) на 
підписання правочинів, рішення про вчинення яких прийняте згідно 
пунктів 1-2 цього рішення.

6. Інформація про дивіденди 
Згідно рішення чергових Загальних зборів акціонерів Публічного 

акціонерного товариства «АВТОБАЗА № 1» від «28» квітня 2015 року, 
Протокол № 10/2015, прийнято рішення: не здійснювати розподіл при-
бутку, покриття збитків за 2014 рік здійснити за рахунок надходження 
обігових коштів у 2015 році.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської
діяльності емітента

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 29327 30048
Основні засоби (за залишковою вартістю) 16235 17451
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 5199 4779
Сумарна дебіторська заборгованість 6368 6611
Грошові кошти та їх еквіваленти 60 59
Власний капітал -4831 -6221
Статутний капітал 3273 3273
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) -8104 -9494

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 34158 36269
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн) 4,25 -0,02

Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію (грн) 4,25 -0,02

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 327260 327260
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

ПУБЛІчНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АВТОБАЗА №1»
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Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «БIЛОЦЕРКIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»; 00951729; Київська, Рокитнян-
ський, 09600, смт. Рокитне, вул. Вокзальна, 222; (04563) 5-13-20.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 14.04.2016.

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Аудиторська фiрма «Iнтелект-Капiтал»; 36391522.

5. Інформація про загальні збори 
Вид зборів – річні, дата – 08.04.2015, кворум 88,13% від загальної кіль-

кості голосів. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Про 
затвердження кiлькiсного складу та обрання Лiчильної комiсiї, обрання Го-
лови та Секретаря Загальних Зборiв, затвердження порядку голосування 
на рiчних загальних зборах акцiонерiв Товариства. 2. Про затвердження 
звiту Виконавчого органу Товариства про дiяльнiсть Товариства у 2014 роцi. 
3. Про затвердження звiту Наглядової ради про дiяльнiсть Товариства у 
2014 роцi. 4. Про затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї за ре-
зультатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 
2014 роцi. 5. Про затвердження результатiв фiнансово-господарської 
дiяльностi (рiчного звiту) та балансу Товариства за 2014 рiк. 6. Про розподiл 
прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2014 рiк. 7. Про затвердження 
розмiру рiчних дивiдендiв за 2014 рiк та їх виплату. 8. Про дострокове при-
пинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства в по-
вному складi. 9. Про розiрвання цивiльно-правових, трудових договорiв 
(контрактiв), укладених з Головою та членами Наглядової ради Товариства 
та обрання особи, уповноваженої на розiрвання договорiв з ними. 10. Про 
затвердження кiлькiсного складу Наглядової ради Товариства. 11. Про об-
рання членiв Наглядової ради Товариства. 12. Про обрання Голови Нагля-
дової ради Товариства. 13. Про затвердження умов цивiльно-правових 
договорiв, трудових договорiв (контрактiв), якi будуть укладатися з Голо-
вою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх ви-
нагороди, обрання особи, уповноваженої пiдписати договори (контракти) з 
Головою та членами Наглядової ради Товариства. 14. Про схвалення (за-
твердження) ранiше вчинених Товариством значних правочинiв. 15. Про 
вчинення та попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчиня-
тись Товариством протягом одного року. 16. Про надання повноважень ви-
конавчому органу Товариства на вчинення дiй, пов’язаних з вчиненням То-
вариством значних правочинiв. 17. Про вiдчуження всiх належних 
Товариству нежитлових будiвель, що розташованi за адресою: Україна, Ки-
ївська область, м. Бiла Церква, вул. Привокзальна, 8, та зареєстрованi в 
Державному реєстрi речових прав на нерухоме майно, реєстрацiйний но-
мер об‘єкта нерухомого майна: 16190132103, обладнаних для їх викорис-
тання як елеватора, включаючи всi його (їх) приналежностi та обладнання, 
яке встановлене у вказаних нежитлових будiвлях та/або використовується 
з метою використання таких нежитлових будiвель в якостi елеватора. Осо-
би, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: збори 
скликанi Наглядовою радою, порядок денний затверджено Наглядовою ра-
дою, iнших пропозицiй не надходило. Особа, що iнiцiювала проведення 
ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: збори черговi. Результати розгляду пи-
тань порядку денного: 1. Затверджено та обрано лiчильну комiсiю у складi 
2 (двох) осiб, обрано Голову та секретаря зборiв, затверджено порядок го-
лосування. 2. Затверджено звiт Правлiння Товариства про дiяльнiсть Това-
риства у 2014 роцi. 3. Затверджено звiт Наглядової ради про дiяльнiсть 

Товариства у 2014 роцi. 4. Затверджено звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї 
за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства 
у 2014 роцi. 5. Затверджено результати фiнансово-господарської дiяльностi 
(рiчний звiт) та баланс Товариства за 2014 рiк. 6. Прийнято рiшення 
отриманi за результатами дiяльностi у 2014 роцi збитки покривати за раху-
нок доходiв майбутнiх перiодiв. 7. Прийнято рiшення не виплачувати 
дивiденди у зв'язку iз отриманими Товариством за результатами дiяльностi 
у 2014 роцi збитками. 8. Прийнято рiшення вiдкликати Наглядову раду в 
повному складi. 9. Прийнято рiшення розiрвати цивiльно-правовi, трудовi 
договори (контракти), укладенi з Головою та членами Наглядової ради То-
вариства. 10. Прийнято рiшення залишити кiлькiсний склад Наглядової 
ради без змiн (3 особи) 11. Обрано членами Наглядової ради Бiлойвана С. А., 
Стрельченко О. Б. та Чiчварiна А. С. 12. Обрано Головою Наглядової ради 
Бiлойвана С. А. 13. Затверджено умови договорiв, що укладатимуться з 
Головою та членами Наглядової ради Товариства. 14. Схвалено значнi 
правочини, укладенi з 29.04.2014 р. по 08.04.2015 р. 15. Надано попередню 
згоду на укладання значних правочинiв сукупною вартiстю 500 млн. грн. за 
умови попереднього погодження з Наглядовою радою. 16. Надано повно-
важення укладати значнi правочини, схваленi рiшенням зборiв та погодженi 
Наглядовою радою, Головi правлiння. 17. Прийнято рiшення здiйснити 
вiдчуження шляхом продажу належних Товариству нежитлових будiвель, 
що розташованi за адресою: Україна, Київська область, м. Бiла Церква, 
вул. Привокзальна, 8, обладнаних для їх використання як елеватора, вклю-
чаючи всi та будь-якi без винятку приналежностi та обладнання, якi 
встановленi у вказаних нежитлових будiвлях та/або використовуються з 
метою використання таких нежитлових будiвель в якостi елеватора/ При-
чини, чому загальнi збори не вiдбулися: збори вiдбулись.

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

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 727698 309763
Основні засоби 
(за залишковою вартістю) 12310 58315

Довгострокові фінансові інвестиції 394166 0
Запаси 104 425
Сумарна дебіторська заборгованість 310868 232321
Грошові кошти та їх еквіваленти 134 7502
Власний капітал -45621 26371
Статутний капітал 1260 1260
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -63852 -35001
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 368836 112336
Поточні зобов’язання і забезпечення 404483 171056
Чистий прибуток (збиток) 
на одну просту акцію (грн) -14.1 -4.81

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн) -14.1 -4.81

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 50393920 5039392
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

у відсотках від 
статутного капіталу

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

0 0

ПУБЛIчНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БIЛОцЕРКIВСьКИй ЕЛЕВАТОР»

РІчНА ІНфОРМАцІЯ емітента цінних паперів за 2015 р. 
І.Основні відомості про емітента. 1.Повне найменування емі-

тента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,телефон: Публічне акці-
онерне товариство «Телевiзiйний завод «Славутич», 24371637, 
вул. Бориспiльська, 9, м.Київ,02099, (044) 566-86-52. 2. Дата роз-
криття повного тексту річної інформації у загальнодоступній ін-
формаційній базі даних Комісії:15.04.2016. 3. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет http://tzslavutich.com.ua. 4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської фірми: ПП Аудиторська Фірма «Сервіс-
Аудит», 32205930. 5. Інформація про загальні збори - чергові. Дата 
проведення: 24.04.2015 року. Кворум зборів: 96,70% до загальної 
кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних 
зборах: 1.Про обрання лічильної комісії чергових Загальних зборів 
акціонерів.2.Затвердження річного звіту Товариства за 2014 
рік.3.Затвердження фінансової звітності Товариства за 2014 
рік.4.Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.5.Звіт Наглядо-

вої ради Товариства за 2014 рік.6.Розподіл прибутку і збитків Това-
риства за 2014 рік. По усім питання порядку денного рішення при-
йняті та затвердженні більшістю голосів. 6.Інформація про 
дивіденди: Дивіденди не нараховувались та не виплачувались.  
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента 
(тис.грн.2015/2014рр.) Усього активів: 27102/25070; Основні засо-
би (за залишковою вартістю): 18685/17639; Довгострокові фінан-
сові інвестиції: 0/0; Запаси: 2979/3476; Сумарна дебіторська за-
боргованість: 3809/3224; Грошові кошти та їх еквіваленти: 
1481/557; Власний капітал: 21616/21538; Статутний капітал: 
8150/8150; Нерозподілений прибуток (непокритий збиток): 
13466/13388; Довгострокові зобов'язання і забезпечення: 126/0; 
Поточні зобов'язання і забезпечення: 5360/3532; Чистий прибуток 
(Скоригований ) на одну просту акцію (грн): 0,01/0; Середньорічна 
кількість простих акцій (шт.): 32598272/32598272; Цінні папери 
власних випусків, викуплені: 0/0.

ПУБЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕЛЕВIЗIйНИй ЗАВОД «СЛАВУТИч»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАСОБIВ  МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРО-
ПОРТIВ"

2. Код за ЄДРПОУ - 01128481
3. Місцезнаходження - 49051, м.Дніпропетровськ, вул.Винокурова, буд. 3
4. Міжміський код, телефон та факс - 0562-36-70-60, 0562-35-38-60;
5. Електронна поштова адреса - www.office@zavodsma.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації - zavodsma.com.ua
7. Вид особливої інформації - Зміна складу посадових осіб емітентаю.

ІІ. Текст повідомлення
Наглядовою радою ПАТ "ЗЗМА" (протокол засiдання Наглядової ради

вiд 13 квiтня 2016 року № 9) прийнято рiшення про припинення повнова-
женнь та звiльнення з посади Голови правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ" Оле-
щенка Валерiя Iвановича (на пiдставi поданої заяви) за угодою сторiн 14

квiтня 2016 року. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформа-
цiї щодо паспортних даних. На посадi Голови правлiння перебував 6 рокiв.
Акцiями або часткою в статутному капiталi ПАТ "ЗЗМА" не володiє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Наглядовою радою ПАТ "ЗЗМА" (протокол засiдання Наглядової ради
вiд 13 квiтня 2016 року № 9) прийнято рiшення про обрання на посаду Го-
лови правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗА-
СОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ" Бiлоуса Валерiя Павловича з 15 квiт-
ня 2016 року строком на 3 роки. Посадова особа не надала згоди на роз-
криття iнформацiї щодо паспортних даних. За попереднi 5 рокiв обiймав
посади: старший iнспектор вiддiлу власної безпеки в ТОВ "МА "ДНIПРО-
ПЕТРОВСЬК", черговий адмiнiстратор в ТОВ "ЛЮКСОФТ-УКРАЇНА", дирек-
тор з виробництва в ПАТ "ЗЗМА". Акцiями або часткою в статутному капi-
талi ПАТ "ЗЗМА" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та поса-
довi 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 В.І. Олещенко

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ГОРОДОЦЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

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 товарис-
тво "Городоцький механічний завод", 13813928, 81500, Львівська область,
м. Городок, вул. Шевченка,19А, (03231) 30019. 2. Дата розкриття повно-
го тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії - 15.04.2016 року. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
на якій розміщено регулярну річну інформацію - http://gmz.emi-
tents.com. 4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б.
аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фі-
нансової звітності - Аудиторська фірма у формі товариства з обмеженою
відповідальністю "Аудит-сервіс ІНК", 13659226. 5. Інформація про загаль-
ні збори: дата проведення загальних чергових зборів - 28.03.2015р. Пере-
лік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання робочих ор-
ганів загальних зборів акціонерів: голови та секретаря зборів, голови та
членів лічильної комісії Товариства. 2. Звіт Директора Товариства про фі-
нансово-господарську діяльність за 2014р. 3. Звіт та висновки Ревізійної
комісії за 2014р. 4. Затвердження річних результатів діяльності Товариства
за 2014р. 5. Звіт Наглядової ради за 2014р. 6. Розподіл прибутку (визна-
чення порядку покриття збитків) Товариства за 2014р. 7. Про вчинення
значного правочину (в разі якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг,
що є предметом такого правочину, перевищує 25% вартості активів Това-
риства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства). 8. Про
внесення змін та доповнень до статуту Товариства. Особи, що подавали
пропозиції до переліку питань порядку денного: Наглядова рада емітента.
Результати розгляду питань порядку денного: - по 1-му питанню прийнято
рішення обрати Осику П.Б. Головою загальних зборів акціонерів Товарис-
тва, Бурду С.Г. секретарем зборів акціонерів Товариства, Холявку М.І. Го-
ловою лічильної комісії Товариства, Поворозник О.М. Бундзило З.Ф. чле-
нами лічильної комісії Товариства; - по 2-му питанню прийнято рішення
затвердити звіт Виконавчого органу - Директора Товариства про фінансо-
во-господарську діяльність за 2014р.; - по 3-му питанню прийнято рішення
затвердити з віт та висновки Ревізійної комісії за 2014р.; - по 4-му питанню
прийнято рішення затвердити річні результати діяльності Товариства за
2014р.; по 5-му питанню прийнято рішення затвердити звіт Наглядової ра-
ди за 2014р.; - по 6-му питанню прийнято рішення направити одержаний
прибуток Товариства у звітному 2014р. в розмірі 100 тис. грн. на часткове
покриття збитків Товариства за 2013р.. ; - по 7-му питанню прийнято рішен-
ня надати згоду на вчинення значного правочину (в разі якщо ринкова вар-
тість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, переви-
щує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансо-

вої звітності Товариства) у відповідності до вимог ч. 2 ст. 70 Закону Укра-
їни "Про акціонерні товариства", які будуть вчинятися виконавчим органом
Товариства - Директором у 2015 р.; - по 8-му питанню порядку денного
прийнято рішення затвердити запропоновані зміни до Статуту Товариства
у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства"  шля-
хом викладення Статуту у новій редакції. Доручити Виконавчому органу
здійснити належні заходи щодо реєстрації статуту Товариства (у новій ре-
дакції) в державних органах влади у визначений строк. Уповноважити го-
лову зборів Осику П.Б. від імені акціонерів Товариства підписати Статут
Товариства в присутності приватного нотаріуса. 6. Інформація про диві-
денди.* Інформація про дивіденди заповнюється у разі прийняття рішен-
ня про виплату дивідендів. У разі якщо за результатами звітного та попе-
реднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось, про це
зазначається - Дивіденди за звітний період не нараховувались та не вип-
лачувались.

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

(тис. грн)

Директор ПАТ "Городоцький механічний завод" Осика П.Б. 15.04.2016 р.

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 6039 4143
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2530 2370
Довгострокові фінансові інвестиції 4 4
Запаси 610 700
Сумарна дебіторська заборгованість 2253 993
Грошові кошти та їх еквіваленти 205 40
Власний капітал 560 1742
Статутний капітал 28,4 28,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -797 304
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 74
Поточні зобов'язання і забезпечення 5479 2327
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.) 27056 27056
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 емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАСОБIВ  МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРО-
ПОРТIВ"

2. Код за ЄДРПОУ - 01128481
3. Місцезнаходження - 49051, м.Дніпропетровськ, вул.Винокурова, буд. 3
4. Міжміський код, телефон та факс - 0562-36-70-60, 0562-35-38-60;
5. Електронна поштова адреса - www.office@zavodsma.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації - zavodsma.com.ua
7. Вид особливої інформації - Зміна складу посадових осіб емітентаю.

ІІ. Текст повідомлення
Наглядовою радою ПАТ "ЗЗМА" (протокол засiдання Наглядової ради

вiд 13 квiтня 2016 року № 9) прийнято рiшення про припинення повнова-
женнь та звiльнення з посади Голови правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ" Оле-
щенка Валерiя Iвановича (на пiдставi поданої заяви) за угодою сторiн 14

квiтня 2016 року. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформа-
цiї щодо паспортних даних. На посадi Голови правлiння перебував 6 рокiв.
Акцiями або часткою в статутному капiталi ПАТ "ЗЗМА" не володiє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Наглядовою радою ПАТ "ЗЗМА" (протокол засiдання Наглядової ради
вiд 13 квiтня 2016 року № 9) прийнято рiшення про обрання на посаду Го-
лови правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗА-
СОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ" Бiлоуса Валерiя Павловича з 15 квiт-
ня 2016 року строком на 3 роки. Посадова особа не надала згоди на роз-
криття iнформацiї щодо паспортних даних. За попереднi 5 рокiв обiймав
посади: старший iнспектор вiддiлу власної безпеки в ТОВ "МА "ДНIПРО-
ПЕТРОВСЬК", черговий адмiнiстратор в ТОВ "ЛЮКСОФТ-УКРАЇНА", дирек-
тор з виробництва в ПАТ "ЗЗМА". Акцiями або часткою в статутному капi-
талi ПАТ "ЗЗМА" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та поса-
довi 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 В.І. Олещенко

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ГОРОДОЦЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

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 товарис-
тво "Городоцький механічний завод", 13813928, 81500, Львівська область,
м. Городок, вул. Шевченка,19А, (03231) 30019. 2. Дата розкриття повно-
го тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії - 15.04.2016 року. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
на якій розміщено регулярну річну інформацію - http://gmz.emi-
tents.com. 4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б.
аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фі-
нансової звітності - Аудиторська фірма у формі товариства з обмеженою
відповідальністю "Аудит-сервіс ІНК", 13659226. 5. Інформація про загаль-
ні збори: дата проведення загальних чергових зборів - 28.03.2015р. Пере-
лік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання робочих ор-
ганів загальних зборів акціонерів: голови та секретаря зборів, голови та
членів лічильної комісії Товариства. 2. Звіт Директора Товариства про фі-
нансово-господарську діяльність за 2014р. 3. Звіт та висновки Ревізійної
комісії за 2014р. 4. Затвердження річних результатів діяльності Товариства
за 2014р. 5. Звіт Наглядової ради за 2014р. 6. Розподіл прибутку (визна-
чення порядку покриття збитків) Товариства за 2014р. 7. Про вчинення
значного правочину (в разі якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг,
що є предметом такого правочину, перевищує 25% вартості активів Това-
риства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства). 8. Про
внесення змін та доповнень до статуту Товариства. Особи, що подавали
пропозиції до переліку питань порядку денного: Наглядова рада емітента.
Результати розгляду питань порядку денного: - по 1-му питанню прийнято
рішення обрати Осику П.Б. Головою загальних зборів акціонерів Товарис-
тва, Бурду С.Г. секретарем зборів акціонерів Товариства, Холявку М.І. Го-
ловою лічильної комісії Товариства, Поворозник О.М. Бундзило З.Ф. чле-
нами лічильної комісії Товариства; - по 2-му питанню прийнято рішення
затвердити звіт Виконавчого органу - Директора Товариства про фінансо-
во-господарську діяльність за 2014р.; - по 3-му питанню прийнято рішення
затвердити з віт та висновки Ревізійної комісії за 2014р.; - по 4-му питанню
прийнято рішення затвердити річні результати діяльності Товариства за
2014р.; по 5-му питанню прийнято рішення затвердити звіт Наглядової ра-
ди за 2014р.; - по 6-му питанню прийнято рішення направити одержаний
прибуток Товариства у звітному 2014р. в розмірі 100 тис. грн. на часткове
покриття збитків Товариства за 2013р.. ; - по 7-му питанню прийнято рішен-
ня надати згоду на вчинення значного правочину (в разі якщо ринкова вар-
тість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, переви-
щує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансо-

вої звітності Товариства) у відповідності до вимог ч. 2 ст. 70 Закону Укра-
їни "Про акціонерні товариства", які будуть вчинятися виконавчим органом
Товариства - Директором у 2015 р.; - по 8-му питанню порядку денного
прийнято рішення затвердити запропоновані зміни до Статуту Товариства
у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства"  шля-
хом викладення Статуту у новій редакції. Доручити Виконавчому органу
здійснити належні заходи щодо реєстрації статуту Товариства (у новій ре-
дакції) в державних органах влади у визначений строк. Уповноважити го-
лову зборів Осику П.Б. від імені акціонерів Товариства підписати Статут
Товариства в присутності приватного нотаріуса. 6. Інформація про диві-
денди.* Інформація про дивіденди заповнюється у разі прийняття рішен-
ня про виплату дивідендів. У разі якщо за результатами звітного та попе-
реднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось, про це
зазначається - Дивіденди за звітний період не нараховувались та не вип-
лачувались.

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

(тис. грн)

Директор ПАТ "Городоцький механічний завод" Осика П.Б. 15.04.2016 р.

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 6039 4143
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2530 2370
Довгострокові фінансові інвестиції 4 4
Запаси 610 700
Сумарна дебіторська заборгованість 2253 993
Грошові кошти та їх еквіваленти 205 40
Власний капітал 560 1742
Статутний капітал 28,4 28,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -797 304
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 74
Поточні зобов'язання і забезпечення 5479 2327
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.) 27056 27056
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 емітента у 2015 році

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: Відкрите акціонерне товариство 

«Завод «Керамік». 2. Код за ЄДРПОУ 04012371. 3. Місцезнаходження: 
04080 м. Київ, вул. Костянтинівська, 71. 4. Міжміський код, телефон та 
факс: 044 4251598. 5. Електронна поштова адреса: 04012371@plaster.
com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації: 04012371.com.ua . 7. Вид осо-

бливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформа-
ції про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю 
відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Зміна складу 
посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення
Спостережною радою товариства 06.11.2015 р. (протокол 

№ 1/0611) призначено на посаду Голови правління товариства Хар-
ламову Юлія Василівну (паспорт: серія МЕ номер 904908 виданий 
29.09.2008 р. Голосіївс РУГУ МВС України в м. Києві). Володiє част-

ВІДКРИТЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАВОД «КЕРАМІК»
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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 «УКРПАПІРПРОМ»

2. Код за ЄДРПОУ : 16464888
3. Місцезнаходження: 02660, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка,19
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 517-41-72, 517-64-10
5. Електронна поштова адреса емітента: papir@naverex.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації : 16464888.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення

1. ПАТ «Укрпапірпром» наказом № 10-к від 12.04.2016р. звільнений 
В.О. Голови правління Павлик Ігор Климович за власним бажанням, ст.38 
КЗпП України. Підстава: Заява, Наказ Фонду державного майна України 
№ 722 від 12.04.2016р. На публікацію паспортних даних згоди не дав. 
Часткою у статутному капіталі товариства не володіє, непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. З 18.01.2011-26.02.2016р. 
працював Першим заступником Голови Подільської у м. Києві державної 
адміністрації; Директором департаменту Фонду державного майна Украї-
ни, Заступником Генерального директора ПАТ «ВТОРИС». З 29.02.2016р. 
працював Заступником Голови правління, з 29.03.2016р.- В.О. Голови 
правління ПАТ «Укрпапірпром». 

2. ПАТ «Укрпапірпром» наказом № 11-к від 13.04.2016р. призначе-
ний Білоног Тарас Тарасович В.О. Голови правління. Підстава: Наказ 
Фонду Державного майна України № 722 від 12.04.2016р. На публіка-
цію паспортних даних згоди не дав. Часткою у статутному капіталі 
Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має. За останні 5 років працював : заступником на-
чальника управління , начальником управління в ПАТ «Легбанк». З 
08.04.2016р. призначений на посаду Першого Заступника Голови 
правління Товариства. Білоног Тарас Тарасович призначений на по-
саду безстроково.

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

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

В.О. Голови правління  Т.Т. Білоног 

Інформація
ПУБЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРИКО-

ТАЖНА фАБРИКА «РОЗА» (код за ЄДРПОУ 00307313), яке роз-
ташовано за адресою: 03038, м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1, повідомляє 
інформацію про прийняті рішення на загальних річних зборах акціонерів 
Товариства, які відбулись 14.04.2016р. в м. Києві.

По питанню: «Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність 
Товариства у 2015 році, визначення основних напрямків діяльності Това-
риства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту» 
прийнято рішення: Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську 
діяльність Товариства за 2015 рік та визначено основні напрями діяльнос-
ті Товариства у 2016 році.

По питанню: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту» прийнято рішення: Затверди-
ти звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

По питанню: «Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту» прийнято рішення: Затверди-
ти звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

По питанню: «Про затвердження висновків Ревізійної комісії та фінан-
сової звітності Товариства за 2015 рік» прийнято рішення: Затвердити ви-
сновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської 
діяльності Товариства у 2015 звітному році та даних фінансової звітності 
Товариства за 2015 рік. Затвердити фінансову звітність Товариства за 
2015 рік у складі Балансу на 01 січня 2016 року, звіту про фінансові ре-
зультати за 2014 рік, Звіту про рух грошових коштів за 2015 рік, Звіту про 
власний капітал за 2015 рік та Приміток до річної фінансової звітності за 
2015 рік.

По питанню: «Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Това-
риства за 2015 рік» прийнято рішення: Прибуток Товариства за підсумка-
ми його фінансово – господарської діяльності у 2015 році спрямувати до 
резервного фонду Товариства та на переоснащення виробничого облад-
нання підприємства. Дивіденди за підсумками фінансово – господарської 
діяльності Товариства 2015 року акціонерам не нараховувати і не випла-
чувати.

По питанню: «Зміна складу Наглядової ради Товариства» прийнято 
рішення: Припинити (достроково) повноваження Голови і членів Наглядо-
вої ради Публічного акціонерного товариства «Трикотажна фабрика 
«Роза». Кумулятивним голосуванням обрано новий склад Наглядової 
ради Товариства: Вайнберг Михайло Семенович – Голова Наглядової 
ради, Гріпас Петро Анатолійович, Андрієнко Юрій Володимирович – члени 
Наглядової ради. 

Голова Правління Товариства - Вдовиченко Ніна Борисівна 

кою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітен-
та у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п'яти років: Фізична особа-
підприємець. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: не-
має.

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

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

2. Найменування посади Голова правління ВАТ «Завод «Керамік» 
Ю.В.Харламова 14.04.2015

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

1.Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 
«Баранiвське пiдприємство райагропромтехнiка», код за ЄДРПОУ 
03739125, місцезнаходження 12700, Житомирська область, смт. Баранiвка, 
вул.Першотравенська, буд 30, міжміський код та телефон емітента 04144 
42413. 2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії 15.04.2016 р. 3.Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію www.brapt.
ho.ua 4. Найменування аудиторської фірми, якою проведений аудит фінан-
сової звітності Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська 
фірма «Наталія», код за ЄДРПОУ 33253896. 5. Інформація про загальні 
збори: Черговi загальнi збори акцiонерiв були проведені 25.06.2015 р. Пе-
релік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання членiв 
лiчильної комiсiї. 2.Обрання секретаря Загальних зборiв. Прийняття рiшень 
з питань порядку проведення Загальних зборiв. 3.Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту виконавчого органу, звiту 
Ревiзiйної комiсiї Товариства. 4.Затвердження рiчного звiту Товариства за 
2014 рiк 5.Розподiл прибутку i збиткiв Товариства, отриманих за результа-
тами роботи в 2014 роцi. 6. Обрання членiв Наглядової ради. 7.Обрання 
членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 8. Затвердження умов цивiльно-
правових договорiв, що укладатимуться з головою i членами Наглядової 
ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, 
обрання особи, яка уповноважується на пiдписання вищевказаних 
договорiв. 9.Обрання директора Товариства. Особи, що подавали пропо-
зиції до переліку питань порядку денного зборів, відсутні. Результати роз-

гляду питань порядку денного: з усіх питань, що розглядалися на загальних 
зборах акціонерів, були прийняті рішення. 6.Інформація про дивіденди. За 
результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати диві-
дендів не приймалось.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

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

Найменування
показника

період

звітний попере-
дній

Усього активів  2040  1537
Основні засоби (за залишковою вартістю)  580  624
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  471  501
Сумарна дебіторська заборгованість  449  269
Грошові кошти та їх еквіваленти  540  143
Власний капітал  1849  1126
Статутний капітал  454  454
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  -661  -1384
Довгострокові зобов'язання і забезпечення  --  -- 
Поточні зобов'язання і забезпечення  191  411
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0.3977915  0.2090744
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.) 

0.3977915  0.2090744

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  1817535  1817535

ПУБЛIчНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАРАНIВСьКЕ ПIДПРИЄМСТВО РАйАГРОПРОМТЕХНIКА»
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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 ____________ Душко Iван Олександрович

Повідомлення про виникнення особливої інформації
(зміна складу посадових осіб) емітента

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАїН-
СьКИй ПРОЕКТНО-ІНВЕСТИцІйНИй цЕНТР»
2. Код за ЄДРПОУ 32850455
3. Місцезнаходження 01133 Київ бульвар Лесі Українки, 34
4. Міжміський код, телефон та факс (044)4951697 (044)4951697
5. Електронна поштова адреса PROEKTINVEST@EMITENT.NET.UA
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття 
Інформації 32850455.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

ІІ. Текст повідомлення
Річними загальними зборами ПрАТ «Український проектно-інвестиційний 

центр» 14.04.2016 р. прийняте рішення (Протокол загальних зборів № 11 
від 14.04.2016р) про припинення повноважень (звільнення) нижче наведе-
них посадових осіб Товариства:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «КОЛАР-АКТИВ» (код за 
ЄДРПОУ: 33997318) в особі Франчук Бориса Івановича, яка займала посаду 
Голова Наглядової ради, припинено повноваження. Володiє пакетом акцій 
емітента у розмірі 77,0981%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає.Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки. 
Франчук Б.І. не надав згоди на на розкриття паспортних даних.

2. Посадова особа Іванюк Володимир Васильович , яка займала посаду 
Член Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє пакетом акцій 
емітента у розмірі 0,0001%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає.Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки. 
Іванюк В.В. не надав згоди на розкриття паспортних даних.

3. Боровик Надія Володимирівна, яка займала посаду Член Наглядової 
ради, звільнена. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,0001%.Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, протягом 
якого особа перебувала на посаді: 2 роки . Боровик Н.В. не надала згоди на 
розкриття паспортних даних.

Річними загальними зборами ПрАТ «Український проектно-інвестиційний 
центр» 14.04.2016 р. прийняте рішення (Протокол загальних зборів № 11 
від 14.04.2016р) про призначення нижче наведених посадових осіб Товари-
ства:

1.Франчук Борис Іванович, який є представником ТОВ «Колар-Акти» (код 
за ЄДРПОУ: 33997318), що володіє пакетом акцій ПрАТ «Український проектно-
інвестиційний центр» у розмірі 77,0981% акцій, призначений на посаду Член 
Наглядової ради.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має.Строк, на який призначено особу: 3 роки.Інші посади, які обій-мала особа 
протягом останніх п'яти років: 2005-2013р. ТОВ «Київське управління механі-
зації № 36», механік;2014 по теперішній час - ТОВ «Колар-Актив», директор.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: не володіє.Франчук 
Б.І.не надав згоди на розкриття паспортних даних.

2. Іванюк Володимир Васильович призначений на посаду Член Наглядо-
вої ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки. .Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п'яти років: 2010р. -2014р.- приватний підприємець.2014 - 
2016р. - член наглядової ради ПрАТ «Український проектно-інвестиційний 
центр».Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1 акція. Іванюк 
В.В. не надав згоди на розкриття паспортних даних.

3 . Семен-Оглу Наталія Валентинівна , яка є представником ТОВ «Колар-
Акти» (код за ЄДРПОУ: 33997318), що володіє пакетом акцій ПрАТ «Україн-
ський проектно-інвестиційний центр» у розмірі 77,0981% акцій, призначена 
на посаду Член Наглядової ради.Не володiє пакетом акцій емітента.Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, на який при-
значено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п'яти років: З 01.07.2010 р. по 31.01.2012 р. спеціаліст аналітичного відділу з 
цінних паперів ТОВ «ТНТ». З 01.02.2012 по 06.11.2012 директор  
ТОВ «Енергія природи».З 07.11.2012р. по 29.05.2013р. брокер з цінних папе-
рів ТОВ «Євбаз Капітал».З 03.06.2013 – 31.10.2013 начальник відділу кадрів 
ТОВ «Баришевське сільськогосподарське підприємство № 1».З 02.12.2013 по 
31.01.2014 фахівець з торгівлі цінними паперами ТОВ «ФК Імперіал». Семен-
Оглу Н.В. не надала згоди на розкриття паспортних даних.

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

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

2.Директор Тощев Р.В.
14.04.2016р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 

«Лезникiвський кар’єр»
2. Код за ЄДРПОУ 00292468
3. Місцезнаходження 12135, селище Червоногранiтне 

Володарсько-Волинського району 
Житомирської областi, ,

вул. Ленiна,буд.1
4. Міжміський код, телефон та факс (04145) 76-2-31 (04145) 76-2-31
5. Електронна поштова адреса sfaydyuk@lezniki.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://www.lezniki.com.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Лезникiвський 

кар‘єр» 14.04.2016 р. прийнято рiшення про припинення повноважень чле-
на Ревiзiйної комiсiї Товариства Мiшкорiза Володимира Миколайовича, 
який на момент прийняття рiшення не володiє акцiями ПАТ «Лезникiвський 
кар‘єр». Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних, непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обгрунтування 
змiн у персональному складi: рiшення загальних зборiв акцiонерiв. Особа 
перебувала на посадi: 2 роки.

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Лезникiвський 
кар‘єр» 14.04.2016 р. припинено повноваження члена (Голови) Ревiзiйної 
комiсiї Товариства: Сиротiна Дмитра Вiкторовича, якому на момент прий-
няття рiшення належить 20 штук простих iменних акцiй (0,0009% статутно-
го капiталу) ПАТ «Лезникiвський кар‘єр». Особа не надала згоди на розго-

лошення паспортних даних, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Обгрунтування змiн у персональному складi: 
рiшення загальних зборiв акцiонерiв. Особа перебувала на посадi: 2 роки.

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Лезникiвський 
кар‘єр» 14.04.2016 р. припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї То-
вариства: Терещенко Олену Миколаївну, якiй на момент прийняття рiшення 
належить 5 штук простих iменних акцiй (0,0002% статутного капiталу)  
ПАТ «Лезникiвський кар‘єр». Особа не надала згоди на розголошення пас-
портних даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Обгрунтування змiн у персональному складi: рiшення загальних зборiв 
акцiонерiв. Особа перебувала на посадi: 2 роки.

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Лезникiвський 
кар‘єр» 14.04.2016 р. на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Товариства обрано 
акцiонера: Савчука Олександра Михайловича, якому на момент прийняття 
рiшення належить 25 штук простих iменних акцiй (0,0011% статутного 
капiталу) ПАТ «Лезникiвський кар‘єр». Особа не надала згоди на розголо-
шення паспортних даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти 
рокiв: директор, фiзична особа–пiдприємець, посад в органах емiтента не 
обiймав. Обгрунтування змiн у персональному складi: рiшення загальних 
зборiв акцiонерiв.Строк, на який обрано особу: 5 рокiв

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Лезникiвський 
кар‘єр» 14.04.2016 р. на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Товариства обрано 
акцiонера: Сиротiна Дмитра Вiкторовича, якому на момент прийняття 
рiшення належить 20 штук простих iменних акцiй (0,0009% статутного 
капiталу) ПАТ «Лезникiвський кар‘єр». Особа не надала згоди на розголо-
шення паспортних даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти 
рокiв: член Ревiзiйної комiсiї. Строк, на який обрано особу: 5 рокiв. Рiшенням 
Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Лезникiвський кар‘єр» вiд 14.04.2016 р. Сиротiн 
Дмитро Вiкторович обраний Головою Ревiзiйної комiсiї.

ПУБЛIчНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЕЗНИКIВСьКИй КАР’ЄР»
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Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Лезникiвський кар‘єр» 
14.04.2016 р. на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Товариства обрано акцiонера: 
Терещенко Олену Миколаївну, якiй на момент прийняття рiшення належить 5 
штук простих iменних акцiй (0,0002% статутного капiталу) ПАТ «Лезникiвський 
кар‘єр». Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних, непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi 
обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: фiзична особа – пiдприємець, 
член Ревiзiйної комiсiї. Обгрунтування змiн у персональному складi: рiшення 

загальних зборiв акцiонерiв. Строк, на який обрано особу: 5 рокiв.
III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Голова Правлiння
3. 

Ладигiн Олександр Сергiйович
(підпис)

14.04.2016»

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПРАТ АВІАКОМПАНІЯ «КОНСТАНТА» 17
2. ПАТ АВІАЦІЙНА КОМПАНІЯ «ДНІПРОАВІА» 38
3. ПАТ АВТОБАЗА №1 45
4. ПРАТ АВТОМОБІЛІСТ 34
5. ПРАТ АГРОПРОФІТ 18
6. ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ» 7
7. ПАТ АЛЬПАРІ БАНК 43
8. ПАТ АРТЕМБУДСЕРВІС 13
9. ПАТ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД 15
10. ПАТ БАНК «ПОРТАЛ» 12
11. ПАТ БАРАНІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА 48
12. ПАТ БЕРДИЧІВСЬКА ФАБРИКА ОДЯГУ 16
13. ПАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 46
14. ВАТ БОРИСЛАВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ 23
15. ПРАТ БОРОДЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13237 44
16. ПАТ БУДІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ МОНТАЖ 16
17. ПРАТ ВДМ 39
18. ТОВ ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ 19
19. ПАТ ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 36
20. ПРАТ ВИДАВНИЦТВО «ЗОРЯ» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДАК «УКРВИДАВПОЛІРГАФІЯ» 34
21. ПАТ ВИЛКІВСЬКИЙ ЗАВОД ПРЕСОВИХ ВУЗЛІВ 14
22. ПАТ ВІЕС БАНК 21
23. ПРАТ ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ 19
24. ПАТ ВІННИЦЯОБЛАГРООБЛАДНАННЯ 26
25. ПАТ ГАЛАНТ-ІНДУСТРІ 39
26. ПАТ ГІДРОСИЛА 29
27. ПРАТ ГІРНИК 8
28. ПАТ ГОРОДОЦЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 47
29. ПАТ ДЕЛЬТА БАНК 7
30. ПАТ ДНІПРОВАГОНМАШ 35
31. ПАТ ДНІПРОГАЗ 37
32. ПРАТ ДУБЕНСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ДУБНОАГРОПРОМТРАНС»
30

33. ПРАТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 23
34. ПАТ ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ-10 30
35. ВАТ ЗАВОД «КЕРАМІК» 47
36. ПАТ ЗАВОД ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ АЕРОПОРТІВ 47
37. ПАТ ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО 40
38. ПАТ ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ 11
39. ПРАТ ЗАПОРІЖТАРА 29
40. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 27
41. ПАТ ІВП ВНІПІТРАНСГАЗ 7
42. ПАТ ІНВЕСТОР 25
43. ПАТ ІРШАВСЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ ЗАВОД 31
44. ПРАТ КАНІВРИБА 34
45. ПАТ КБ «ХРЕЩАТИК» 8
46. ПАТ КБ «ХРЕЩАТИК» 17
47. ПАТ КБ «ХРЕЩАТИК» 20
48. ПАТ КВАРЦСАМОЦВІТИ 27
49. ПАТ КОНКОРД ІНК. 21
50. ТОВ КОНСТАНТ ЛІДЕР ХХІ 29
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
51. ПАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР» 33
52. ПРАТ КОСТОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ 12
53. ТОВ КУА «ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ» 33
54. ТОВ КУРОРТЕНЕРГОІНВЕСТ 24
55. ПАТ ЛЕЗНИКІВСЬКИЙ КАР’ЄР 49
56. ПРАТ ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «СПРИЯННЯ» 20
57. ПАТ ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА 34
58. ПРАТ ЛУНАПАК 23
59. ДП ЛЬВІВБУД 24
60. ПРАТ ЛЬВІВМ’ЯСОМОЛПРОЕКТ 41
61. ЗАТ МЕЛІТОПОЛЬСПЕЦЕКСКАВАЦІЯ 22
62. ПРАТ МИКИТІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР 29
63. ПРАТ МИКОЛАЇВЄВРОДІМ 29
64. ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ №139 28
65. ПАТ МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 9
66. ПАТ МІСТО БАНК 41
67. ПРАТ МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗЕРНОТРАНС 26
68. ПРАТ МОЛОДІЖНА МОДА 11
69. ПАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА» 22
70. ПРАТ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «БІРЮЗА» 24
71. ПРАТ ОВОЧПЛОДТОРГ 30
72. ПРАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 167 10
73. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЗАПОРІЖГАЗ» 42
74. ПАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ 38
75. ПРАТ ПОЛЬОТ 28
76. ПРАТ РАЙ АГРО ХІМ 9
77. ПАТ РЕМ ПОБУТ ТЕХНІКА 13
78. ПАТ РЕМ ПОБУТ ТЕХНІКА 6
79. ПРАТ РУЖИНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 25
80. ПРАТ РУСИН 43
81. ПРАТ СКАДОВСЬКАГРОПОСТАЧ 28
82. ПРАТ СЛОБОЖАНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КЕРАМІКА 12
83. ПРАТ СНАЙПЕР 38
84. ПРАТ СОЮЗ-АГРО-ПОЛІС 24
85. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №564 30
86. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АКВ ГАРАНТ» 9
87. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАНД-ПОЛІС» 43
88. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАЛИНА» 15
89. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА» 14
90. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПОІНТ» 10
91. ПАТ СУЛА АГРО 19
92. ПАТ СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ 40
93. ПАТ ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ ЗАВОД «СЛАВУТИЧ» 46
94. ТОВ ТКС МОЛЛ МАРКЕТ 24
95. ПАТ ТОРГРІЧТРАНС 6
96. ПАТ ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «РОЗА» 48
97. ПРАТ УКРАЇНА 22
98. ПРАТ УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКА-ЖИТТЯ 18
99. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ БАНК 18

100. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ЦЕНТР 11
101. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ЦЕНТР 49
102. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ТЕХНОЛОГІЇ 

МАШИНОБУДУВАННЯ
22

103. ПАТ УКРПАПІРПРОМ 48
104. ПАТ ФЛЕКСТРОНІКС СЕРВІС УА 10
105. ПРАТ ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОМЕРЕЖА» 39
106. ПАТ ХОРТИЦЬКА СПЕЦЕКСКАВАЦІЯ 22
107. ПРАТ ЦЕНТР КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ «ІНФОПЛЮС» 43
108. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ АГРОС 31
109. ПАТ ШВЕЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЮНІСТЬ» 20
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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 № 16084
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
15.04.2016 р. 


