
ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІнформацІйнІ повІдомлення та 
новини нКцпфр

нКцпфр відновила, зупинила,  
скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та кор-
поративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843 та на підставі пункту 2 Розділу І Поряд-
ку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за № 
822/23354 (зі змінами), та відповідно до документів, нада-
них Головою ліквідаційної комісії пат «Гранітні буді-
вельні матеріали», 84313, Донецька область, м. Крама-
торськ, вул. Орджонікідзе, 10, адміністративна будівля 
«Ж-3», код за ЄДРПОУ: 35633203, на зупинення обігу ак-
цій у зв’язку з ліквідацією, зупинено обіг акцій ПАТ «Граніт-
ні будівельні матеріали» — розпорядження №79-Кф-З 
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, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843, та на підставі п. 11 розділу І 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 23.04.2013 №737, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за 
№  822/23354, зі змінами, відповідно до документів, на-

даних ліквідатором ват «артемнафтопродукт» (83045, 
Донецька область, Артемівський район, с. Опитне, вул. 
Трудова, 1, код за ЄДРПОУ: 23411728) на зупинення обі-
гу акцій ВАТ «Артемнафтопродукт» у зв’язку із ліквідаці-
єю, зупинено обіг акцій ВАТ «Артемнафтопродукт» — 
розпорядження №80-Кф-З 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 Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
10.11.2015 №1843, пункту 27 розділу I Порядку реєстра-
ції випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу 
акціонерного товариства, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 31 липня 2012 року №1073, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 23 серпня 2012 року за 
№1431/21743, пункту 1 розділу V Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23 квітня 2013 року №737, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України від 28 травня 2013 року за 
№822/23354, та відповідно до документів, наданих пу-
блічним акціонерним товариством «Комерційний 
банк «Інвестбанк», місцезнаходження: 65125, м. Одеса, 
вул. Велика Арнаутська, 2-Б, код за ЄДРПОУ: 20935649, 
на реєстрацію звіту про результати приватного розмі-
щення акцій, скасовано реєстрацію випуску акцій Пу-
блічного акціонерного товариства «Комерційний банк 
«Інвестбанк». Тимчасове свідоцтво про реєстрацію ви-
пуску акцій Публічного акціонерного товариства «Комер-
ційний банк «Інвестбанк» від 26 січня 2016 року 
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№05/1/2016-Т, видане Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку, анульовано – розпоря-
дження № 85-Кф-Ст-а від 14 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, що діє на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, та на підставі п. 2 розділу І Порядку ска-
сування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013 №737, зареєстрованого в Міністерстві юсти-
ції України 28.05.2013 за № 822/23354, зі змінами, та відпо-
відно до документів, наданих прат  «аГро БУд» (місцез-
находження: 61064, м. Харків, вул. Полтавський шлях, 
буд.  123, код за ЄДРПОУ: 24670936) на скасування реє-
страції випуску акцій у зв’язку з перетворенням акціонерно-
го товариства в ТОВ  «АГРО БУД», скасовано реєстрацію 
випуску акцій ПрАТ «АГРО БУД». Свідоцтво про реєстра-
цію випуску акцій ПрАТ «АГРО БУД» від 16.08.2010 
№126/20/1/10 (дата видачі свідоцтва — 28.05.2013), вида-
не (дата видачі дублікату – 29.12.2015) Східним територі-
альним управлінням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку, анульовано – розпорядження  
№88-Кф-С-а 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 
10.11.2015 №1843 та на підставі п. 2 розділу І Порядку 
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№822/23354 (із змінами і доповненнями), та відповідно 
до документів, наданих прат «підгур’ївське» (55237, 
Миколаївська область, Первомайський район, с. Мічурі-
не, код за ЄДРПОУ: 00413950) на скасування реєстрації 
випуску акцій у зв’язку з перетворенням акціонерного то-
вариства в ТОВ «Підгур’ївське», скасовано реєстрацію 
випуску акцій ПрАТ «Підгур’ївське». Свідоцтво про реє-
страцію випуску акцій ПрАТ «Підгур’ївське» від 27 грудня 
2010 року №68/14/1/10, видане 19 травня 2011 року Ми-
колаївським територіальним управлінням Державної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – 
розпорядження №89-Кф-С-а від 15 квітня 2016 року.

19.04.2016 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

річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

прат «млп веСт КиЇв»
І. основні відомості про емітента
1. повне найменування емітента, код за ЄдрпоУ, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІО-
НЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЛП ВЕСТ КИЇВ»; 35706449; вул. Івана Фран-
ка, 2, с. Фасова, Макарівського району, Київської області, 08044;  
044 5835272.

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 15.04.2016 р.

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію: id2479.smida.gov.ua

4. найменування, код за ЄдрпоУ аудиторської фірми, якою 
проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Аудиторська фірма «ВІ АЙ ПІ Аудит», 30405076. 

5. Інформація про загальні збори
26.01.2015 року позачергові збори з ініціативи Правління. Порядок 

денний: 1. Обрання лічильної комісії; 2. Обрання голови та секретаря 
загальних зборів; 3. Відкликання Правління Товариства; 4. Обрання 
голови та членів Правління Товариства; 5. Внесення змін до статуту 
ПрАТ «МЛП ВЕСТ КИЇВ», затвердження нової редакції Статуту ПрАТ 
«МЛП ВЕСТ КИЇВ». Збори не відбулися через відсутність кворуму.

12.02.2015 року позачергові збори з ініціативи Правління. Порядок 
денний: 1. Обрання лічильної комісії; 2. Обрання голови та секретаря 
загальних зборів; 3. Відкликання Правління Товариства; 4. Обрання 
голови та членів Правління Товариства; 5. Внесення змін до статуту 
ПрАТ «МЛП ВЕСТ КИЇВ», затвердження нової редакції Статуту ПрАТ 
«МЛП ВЕСТ КИЇВ». Збори не відбулися через відсутність кворуму.

27.04.15 року чергові збори. Порядок денний: 1. Обрання лічиль-
ної комісії; 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів; 3. За-
слуховування звіту Правління про фінансово-господарську діяль-
ність товариства у 2014 році та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту; 4. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 
2014 рік; 5. Розподілу прибутку і збитків Товариства за 2014 рік; 
6.  Відкликання Правління Товариства; 7. Обрання голови та членів 
Правління Товариства; 8. Внесення змін до статуту ПрАТ «МЛП ВЕСТ 

КИЇВ», затвердження нової редакції Статуту ПрАТ «МЛП ВЕСТ КИЇВ». 
Збори скликані Правлінням Товариства. Пропозицій до порядку ден-
ного не надходило. Результати розгляду питань: 1. Обрати Лічильну 
комісію Зборів в наступному складі: Голова Лічильної комісії: Антош-
кіна Н.О.; 2. Обрати головою Зборів Матвєєва С.В. Обрати секрета-
рем Зборів Смолія Я.В.; 3. Звіт Правління Товариства про фінансово-
господарську діяльність Товариства у 2014 році затвердити, роботу 
Правління визнати задовільною. 4. Затвердити річний звіт та баланс 
Товариства за 2014 рік. 5. Прибуток (збитки) Товариства за 2014 рік 
між акціонерами Товариства не розподіляти. 6. Відкликати Бурмако-
ва В.В. з посади першого заступника голови правління Товариства; 
Припинити повноваження Бурмакова В.В. як тимчасово виконуючого 
обов’язки голови правління Товариства. 7. Тимчасово не обирати 
першого заступника голови Правління та заступника голови Правлін-
ня, при цьому згідно п. 8.3.9 Статуту Товариства одноосібним вико-
навчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточ-
ною діяльністю, є голова Правління Товариства Антошкіна Н.О. 
8.  Рішення не прийнято.

6. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попе-
реднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 66 503,0 66 502,9
Основні засоби (за залишковою вартістю) 66 501,6 66 501,6 
Довгострокові фінансові інвестиції
Виробничі запаси
Сумарна дебіторська заборгованість 1,2  0,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,2  0,8
Власний капітал 65 801,9 65906,4 
Статутний капітал 66 640,0 66 640,0 
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

(838,1) (733,6) 

Довгострокові зобов'язання і забезпечен-
ня
Поточні зобов'язання і забезпечення 701,1 596,5 
Чистий прибуток (збиток) (104,5) (87,5) 
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річна інформація емітента цінних паперів для опублікування в 
офіційному друкованому виданні)
I. основні відомості про емітента

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

пУБлIчне аКцIонерне 
товариСтво «новГород-
СIверСьКе атп 17443», 
03119546, Чернігівська обл., 16000, 
Новгород-Сiверський, вул. Чкалова,9, 
(04658) 23145

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

14.04.2016

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

atp-17443.in.ua

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «ЛАНА», 37418340

5. Інформація про загальні 
збори (розділ заповнюється у 
випадку, якщо емітент - акціо-
нерне товариство)

Загальні збори відбулись 16.04.2015. 
Розглядались питання порядку денного: 
Звiт про результати фiнансово-госпо-
дарської дiяльностi за 2014 рiк та основнi 
напрямки дiяльностi на 2015 рiк. Звiт на-
глядової ради про роботу за 2014 рiк. 
Звiт ревiзора про результати перевiрки 
фiнансово-господарської дiяльностi за 
2014 рiк, затвердження звiту та висновку. 
Затвердження рiчної звiтностi та розподiл 
прибутку (покриття збиткiв за 2014 рiк.

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

II. основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 2969 3149
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2906 3108
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 9 9
Сумарна дебіторська заборгованість 0 5
Грошові кошти та їх еквіваленти 18 0
Власний капітал 2193 2356
Статутний капітал 454 454
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 620 634
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 360 360
Поточні зобов'язання і забезпечення 416 433
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0.0077 -0.02805
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-0.0077 -0.02805

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1818040 1818040

Цінні папери власних випусків протягом звітного періоду не викупались. 
директор  душин микола васильович

річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. основні відомості про емітента
1. Повне найменування 
емітента, код за 
ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код 
та телефон емітента

пУБлIчне аКцIонерне това-
риСтво «ЩорСьКе атп-17446», 
03119612, Чернігівська обл., 15200, м. Щорс, 
вул.30 рокiв Перемоги, 33, (04654) 21588

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

14.04.2016

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

atp-17446.in.ua

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«ЛАНА», 37418340

5. Інформація про 
загальні збори (розділ 
заповнюється у випадку, 
якщо емітент - акціонер-
не товариство)

Збори відбулись 07.04.2015. Розглянуті питан-
ня: Обрання секретаря загальних зборiв. Об-
рання лiчильної комiсiї. Звiт голови правлiння 
про пiдсумки роботи за 2014рiк та основнi на-
прямки роботи на 2015рiк. Звiт ревiзора про ре-
зультати перевiрки фiнансово-господарської 
дiяльностi за 2014рiк, затвердження звiту та ви-
сновку. Вибори керiвних органiв. Затвердження 
рiчної фiнансової звiтностi та розподiлу прибут-
ку (покриття збиткiв) за 2014рiк. Про плани роз-
витку пiдприємства та заходи покриття збиткiв.

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 попередній
Усього активів 652 737
Основні засоби (за залишковою вартістю) 622 665
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 6 9
Сумарна дебіторська заборгованість 14 21
Грошові кошти та їх еквіваленти 10 42
Власний капітал 469 520
Статутний капітал 243 243
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -145 -115
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 25 56
Поточні зобов'язання і забезпечення 158 161
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0.03 -0.014
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-0.03 -0.014

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 972440 972440

Цінні папери власних випусків протягом звітного періоду не викупались. 
Голова правління  Кілікєєв в. м.

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

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

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

приватне аКцIонерне 
то вариСтво «КУлиКIв-
Сь Ке молоКо», 05388983, Чер-
нігівська обл., 16300, смт. Куликiвка, 
8-го Березня, буд. 18-А, (04643) 21535

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

15.04.2016

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

kulik-moloko.net.ua

в. о. директора  Бажан олександр володимирович

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

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

офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

приватне аКцIонерне то-
вариСтво «нIЖинСь Кий 
цеГельний Завод», 00292014, 
Чернігівська обл., 16600, Нiжин, Борзнян-
ський шлях, 70, (04631)42480,

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

cegla.pat.ua

Голова правлiння  мусiєнко анатолiй Iванович
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Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення 
цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних 

акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення 
цінних паперів для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

приватне аКцIонерне то-
вариСтво «чернI ГIв СьКа 
вЗУттЄва фаБриКа «Бере-
Гиня», 00308376, 14000, м. Чернiгiв, 
вул. Родiмцева, 16, (0462) 676560,

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

www.beregynya.com.ua

Генеральний директор  Бас анна олексiївна

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 «СервІСний 
центр «норд», 30269877, 
вул.  Кірова,б.47, м. Донецьк, Ленінський, 
Донецька область, 83016, (062) 385-00-49

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

18.04.2016

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

http://nord.pat.ua

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

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

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

приватне аКцIонерне 
товариСтво "моСт-
IнвеСт", 32159680м. Київ , 
Печерський, 03150, м.Київ, Анрi 
Барбюса,5 (044)2300518,

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

19.04.2016

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

stockmarket.gov.ua

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

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

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

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

приватне аКцIонерне 
товариСтво «реЗо-
нанС», 19095026, вулиця Меркулова, 
будинок 13-А, кiмната 202, мiсто Кривий Рiг, 
Саксаганський район мiста Кривий Рiг, 
Днiпропетровська область, 50069, Україна, 
(0564) 922648

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

19.04.2016

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

Ekka.com.ua

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 "Страхо-
ва КомпанIя "КиЇв-
СьКа рУСь"

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

оф.703
4. Міжміський код, телефон, факс 044 244-04-14; 044 244-04-14
5. Електронна поштова адреса krus@krus.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.krus.kiev.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

ІІ. текст повідомлення
19.04.2016р. припинено повноваження, згідно наказу Голови правління 

від 19.04.2016р. головного бухгалтера Товариства ПрАТ «СК «Київська 
Русь» Козiнцевої Рашиди Iскандерiвни (на розкриття паспортних даних зго-
да не надана). Частка у статутному капiталi Товариства складає 0%. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на 
посадi головного бухгалтера ПрАТ «СК «Київська Русь» протягом 14 років.

19.04.2016р. наказом Голови правління призначено на посаду голов-
ного бухгалтера Товариства ПрАТ «СК «Київська Русь» за основним міс-
цем роботи Марченко Тетяну Леонідівну (на розкриття паспортних даних 
згода не надана). Частка у статутному капiталi Товариства складає 0%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, 
які обiймала протягом останнiх пяти: головний бухгалтер Закритого акціо-
нерного товариства «Страхова компанія «Кредитвест страхування», бух-
галтер приватного підприємства «АРСАТ».

ІІІ. підпис
Голова правління прат «СК «Київська русь» Кулак олександр Гри-

горович, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідо-
мленні, та визнає, що він несе відповідальність згідно із законодавством. 

приватне аКцІонерне товариСтво 
«Свинець»

рІчна ІнформацІя емітента за 2015 рік
1. Повне найменування емітента приватне акцiонерне товариство 
"Свинець",
код за ЄДРПОУ 30615525, 
місцезнаходження 85102 донецька область, Костянтинiвка Богдана 
хмельницького, 1, 
міжміський код та телефон емітента 06272 (2-30-14)
2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії

18.04.2016

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

svinets.com.ua

До уваги акціонерів пУБлІчноГо аКцІонерноГо това-
риСтва «КаГарлицьКе», код 00385905

Товариство повідомляє про технічну помилку, допущену в повідомленні 
про скликання загальних зборів акціонерів, опублікованому в газеті «Відомос-
ті НКЦПФР» №63 (2317) від 01.04.2016 р. Перше речення опублікованого по-
відомлення слід читати: «Товариство повідомляє про проведення річних за-
гальних зборів акціонерів, які відбудуться «04» травня 2016 року о 12:00 
годині за адресою: Київська область, м. Кагарлик, вул. Якіра, 7, каб. №1.» 

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента – пУБлІчне аКцІонерне 
товариСтво «ЗапорІЗьКий автомоБІлеБУдІв-
ний Завод»

2. Код за ЄДРПОУ - 25480917
3. Місцезнаходження – проспект Соборний, 8, м. Запоріжжя, 69600 
4. Міжміський код, телефон та факс – (061)286-16-21 (т/ф)
5. Електронна поштова адреса – opcb@zaz.zp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.avtozaz.com/ua/patzaz.
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ: змі-

на складу посадових осіб емітента.
II. текст повідомлення

Рішенням Річних Загальних Зборів (Протокол від 19.04.2016 №27) з  
01 травня 2016 року припинено повноваження Голови Наглядової Козіса 
Олександра Миколайовича, паспорт серії СН №183291, виданий Печер-
ським РУ ГУ МВС України в м. Києвi, 14.05.1996. Припинення повноважень 
здійснено у зв’язку з переобранням складу Наглядової ради. Володіє част-
кою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у 
розмірі 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не-
має. Особа перебувала на посаді з 23.04.2015.

Рішенням Річних Загальних Зборів (Протокол від 19.04.2016 №27) з  
01 травня 2016 року припинено повноваження Члена Наглядової Ради Бей 
Наталії Олександрівни, паспорт серії СО №172271, виданий Мінським РУ 
ГУ МВС України в м. Києві, 01.07.1999, Припинення повноважень здійснено 
у зв’язку з переобранням складу Наглядової ради. Володіє часткою в ста-
тутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі  
0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Осо-
ба перебувала на посаді з 23.04.2015.

Рішенням Річних Загальних Зборів (Протокол від 19.04.2016 №27) з  
01 травня 2016 року припинено повноваження Члена Наглядової Ради Па-
пашева Олега Хайрулловича, паспорт СА №803311, виданий Хортицьким 
РВ УМВС України в Запорізькій обл. 15.08.1998, Припинення повноважень 
здійснено у зв’язку з переобранням складу Наглядової ради. Володіє част-
кою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у 
розмірі 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не-
має. Особа перебувала на посаді з 23.04.2015.

Рішенням Річних Загальних Зборів (Протокол від 19.04.2016 №27) Папаше-
ва Олега Хайрулловича, паспорт СА №803311, виданий Хортицьким РВ УМВС 
України в Запорізькій області. 15.08.1998, обрано Членом Наглядової Ради з  
01 травня 2016 року. Обрання здійснено у зв’язку з переобранням складу На-
глядової ради. Особа обрана на посаду на строк до наступних Річних Загальних 

Зборів. Інші посади, які обіймала особа: Заступник Голови Правління. Володіє 
часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у 
розмірі 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Рішенням Річних Загальних Зборів (Протокол від 19.04.2016 №27) Бей На-
талію Олександрівну, паспорт серії СО №172271, виданий Мінським РУ ГУ МВС 
України в м. Києві, 01.07.1999, обрано Членом Наглядової Ради з 01 травня 
2016 року. Обрання здійснено у зв’язку з переобранням складу Наглядової 
ради. Особа обрана на посаду на строк до наступних Річних Загальних Зборів. 
Інші посади, які обіймала особа: Заступник Голови Правління. Володіє часткою 
в статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі  
0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Рішенням Річних Загальних Зборів (Протокол від 19.04.2016 №27) Козіса 
Олександра Миколайовича, паспорт серії СН №183291, виданий Печерським 
РУ ГУ МВС України в м. Києвi 14.05.1996, обрано Членом Наглядової Ради з  
01 травня 2016 року. Обрання здійснено у зв’язку з переобранням складу На-
глядової ради. Особа обрана на посаду на строк до наступних Річних Загальних 
Зборів. Інші посади, які обіймала особа: Голова Правління. Володіє часткою в 
статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Рішенням Річних Загальних Зборів (Протокол від 19.04.2016 №27) Кузне-
цову Світлану Вікторівну, паспорт серії СО №795685 виданий Дарницьким 
РУГУ МВС України в м. Києві 22.01.2002, обрано Членом Наглядової Ради з 
01 травня 2016 року. Обрання здійснено у зв’язку з переобранням складу 
Наглядової ради. Особа обрана на посаду на строк до наступних Річних За-
гальних Зборів. Інші посади, які обіймала особа: радник. Володіє часткою в 
статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі  
0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Рішенням Річних Загальних Зборів (Протокол від 19.04.2016 №27) Кор-
нєєва Євгена Сергійовича, паспорт серії МЕ №597644, виданий Деснян-
ським РУГУ МВС України в м. Києві 03.03.2005, обрано Членом Наглядової 
Ради з 01 травня 2016 року. Обрання здійснено у зв’язку з переобранням 
складу Наглядової ради. Особа обрана на посаду на строк до наступних 
Річних Загальних Зборів. Інші посади, які обіймала особа: начальник 
секретаріату-помічник, провідний фахівець, менеджер. Володіє часткою в 
статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 
0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

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   М.М. Євдокименко 
Найменування посади  підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.  19.04.2016
  (дата)

річна інформація емітента цінних паперів 
за 2015 рік 

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво 
«мУКачІвСьКа триКотаЖна фаБриКа 

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

міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«Мукачiвська трикотажна фабрика «Мрiя»; 00307253; Закарпатська, 
Мукачiвський район, 89600, м. Мукачево, вул. Матросова, 13; (03131) 
54660.

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

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

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

5. Інформація про загальні збори
23.04.2015 відбулися чергові Загальні збори акціонерів кворум 98,95%. 

По всім питанням порядку денного рішення прийняті. Обраний новий склад 
Наглядової ради та ревізійної комісії.

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

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 20842 25212
Основні засоби (за залишковою вартістю) 18756 22757
Довгострокові фінансові інвестиції 85 123
Запаси 602 545
Сумарна дебіторська заборгованість 155 174
Грошові кошти та їх еквіваленти 280 562
Власний капітал -97214 -70209
Статутний капітал 5130 5130
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -113325 -86320
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 30203 23173
Поточні зобов'язання і забезпечення 87853 72248
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

-0.05264 -0.06799

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

-0.05264 -0.06799

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 513045871 513045871
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість
у відсотках від 
статутного капіталу

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

0 0

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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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 «ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КОНСТРУКТОРСЬКО-
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ».

2. Код за ЄДРПОУ: 13504966
3. Місцезнаходження: 87535 м. Маріуполь, площа Машинобудівельни-

ків, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (0629) 517713; 538931
5. Електронна поштова адреса: info@gskti.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: WWW.gskti.pat.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розді-

лу  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 

1. Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КОНСТРУКТОРСЬКО-
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ» які відбулися 15.04.2016р.(протокол №18 
вiд 15.04.2016 р.) було прийняте рiшення про:

- припинення повноваження Голови Наглядової ради Малюги Андрiя 
Олександровича ( паспортні дані ВА 573459 20.12.1996 Iллiчiвським РВ 
Марiупольського ГУ УМВС України в Донецькiй областi), на пiдставi осо-
бистої заяви. Рiшення прийнято у зв'язку iз внесенням змiн до Статуту 
Товариства, та збiльшенням кiлькiсного складу членiв Наглядової ради 
до двох членiв. Повноваження діючого складу Наглядової ради припиня-
ються з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. По-
садова особа часткою в статутному капiталi Товариства не володiє.По-
садова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини. 

Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: 
Фiнансовий директор, Голова Наглядової ради. Строк, протягом якого осо-
ба перебувала на посадi: з 14.04.2015р.

- обрати членом наглядової ради Товариства Малюгу Андрiя Олек-
сандровича (паспорт: серiя ВА номер 573459 виданий 17.12.1996 р. 
Iллiчiвським РВ Марiупольського ГУ УМВС України в Донецькiй областi). 
Дія повноважень члену Наглядової ради наберають чинності з дня держав-
ної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. Строк, на який обрано 
посадову особу - 3 (три) роки. Посадова особа часткою в статутному 
капiталi Товариства не володiє.

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти 
рокiв: Фiнансовий директор, Голова Наглядової ради. ) обрано Член На-
глядової ради Бутирiн Олег Вiкторович (паспорт ВА 573459 17.12.1996 
Iллiчiвський РВ Марiупольського ГУ УМВС України в Донецькiй областi) 
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) 0%

- обрати членом наглядової ради Товариства Бутирiна Олега 
Вiкторовича (паспорт: серiя ВВ номер 156764 виданий 24.11.1997 р. 
Орджонiкiдзевським РВ Марiупольського МУУМВС України в Донецькiй 
областi). Дія повноважень члену Наглядової ради наберають чинності з 
дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. 

Строк, на який обрано посадову особу - 3 (три) роки. 
Посадова особа часткою в статутному капiталi Товариства не володiє.
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини. 
Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: 

Заступник директора з правових питань ТОВ «МЦСР», Член Наглядової 
ради.

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

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

Генеральний директор ПАТ "ГСКТІ" Сердюк Ю.Д.
19.04.2016 р.

до уваги акціонерів

пУБлІчноГо аКцІонерноГо товариСтво «Головний СпецІалІЗований 
КонСтрУКторСьКо-технолоГІчний ІнСтитУт»!

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 «МЕГАНОМ», 01549366, 01001, м.Київ, вул. Хрещатик, 19-А,  
(044) 496-26-50

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

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«ЮВМ-аудит», 20587317.

5. Інформація про загальні збори: чергові, дата проведення: 22.04.2015р., 
кворум зборів: 96,9445%. Додаткових пропозицiй до перелiку питань по-
рядку денного не надавались. Перелiк питань, що розглядалися на загаль-
них зборах: 1) Про прийняття рiшення з питань порядку проведення За-
гальних зборiв. 2) Про прийняття рiшення про попереднє схвалення 
значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного 
року з дати прийняття такого рiшення. 3) Про затвердження рiчного звiту 
Товариства за 2014 рiк. 4) Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту Виконавчого органу Товариства - Генерального директора Товари-
ства, звiту Наглядової Ради. 5) Про затвердження звiту i висновкiв Ревiзiйної 
комiсiї Товариства та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
Ревiзiйної комiсiї Товариства. 6) Про розподiл прибутку i збиткiв Товариства 
за 2014 рiк. 7) Про прийняття рiшення про припинення повноважень членiв 
Наглядової Ради Товариства. 8) Про обрання членiв Наглядової Ради То-
вариства. 9) Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що 
укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення 
розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання 
договорiв з членами Наглядової Ради Товариства. Результати розгляду пи-
тань порядку денного: Обрали робочi органи зборiв. Попередньо схваленні 
значні правочини, якi можуть вчинятись протягом року з дати прийняття 
такого рiшення. Затвердили: - рiчний звiт Товариства за 2014 рiк; - звiт Ви-
конавчого органу; - звiт Наглядової ради Товариства;- звiт i висновки 
Ревiзiйної комісії. Прийняли рiшення про припинення повноважень членiв 

Наглядової ради у повному складi. Рiшення прийнято бiльшiстю голосiв. 
Обрали членами Наглядової ради на строк 3 роки: Компанiю «Ай.Ай.Ес. 
Корпорейшен (Сайпрус) Лiмiтед», Кузмiна П.М., Кузьмiну О.В.,Вирiшили 
затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з чле-
нами Наглядової Ради По всiм питанням порядку денного рiшення прийня-
то згiдно запропонованим проектам рiшень. 

6. Інформація про дивіденди: В зв'язку з вiдсутнiстю прибутку за 2014р., 
вирiшили: дивiденди не виплачувати.
II. основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 255290 232205
Основні засоби (за залишковою вартістю) 157 295
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 595 511
Сумарна дебіторська заборгованість 449 348
Грошові кошти та їх еквіваленти 821 2015
Власний капітал 160348 169691
Статутний капітал 442 442
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-35802 -26459

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 58083 50840
Поточні зобов'язання і забезпечення 34088 9596
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-5.2800 -10.1243

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

-5.2800 -10.1243

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1768620 1768620
Цінні папери власних 
випусків, викуплені про-
тягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

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

0 0

пУБлIчне аКцIонерне товариСтво 
«меГаном»
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річна інформація емітента за 2015 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товари-
ство «Обласне будiвельно-ремонтне управлiння «Полтава обл-
будремсервiс»; 03059138; 36008, Полтавська обл., м. Полтава,  

вул. Гаражна, 7; 0532-59-28-55. 
2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії: 15.04.2016р. 
3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: http://03059138.smida.gov.ua

приватне аКцIонерне товариСтво 
«оБлаСне БУдIвельно-ремонтне УправлIння «полтаваоБлБУдремСервIС»

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

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

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

приватне аКцIонерне 
товариСтво «реноме», 
код ЄДРПОУ - 13975944, Україна, 
33022, Рiвненська область, 
мiсто Рiвне, вул. Костромська, 25, 
(0362) 69-34-00

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

19.04.2016

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

http://www.renome.ua/

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394
(044) 4983816
(044) 4983815
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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: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ГАЗОВОГО УСТАТКУВАННЯ ТА 
ПРИЛАДІВ»; 03327670; 24001, Вiнницька обл., м. Могилiв-Подiльський, 
вул. Строкача, 13; (04337) 64629.

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

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений ау-
дит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«АУДИТОРСЬКА ФIРМА «СТАНДАРТ ПЛЮС», 36243519.

5. Інформація про загальні збори 
- черговi загальнi збори акцiонерiв призначенi на 29.04.2015 не 

вiдбулись в зв'язку з вiдсутнiстю затверджених бюлетенiв для голосування. 
За пропозицiєю представника акцiонерiв ТОВ «Нафта-Iнвест», ТОВ «ГК «Со-
дружество», ТОВ «КУА «Спiвдружнiсть Ессет Менеджмент» Євчука  М.М. 
прийнято рiшення не розпочинати та не проводити загальнi збори. 

- позачерговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 11.06.2015
Порядок денний (перелiк питань, що виносились на голосування) та ре-

зультати розгляду питань порядку денного:
1. Про обрання голови та членiв лiчильної комiсiї, голови та секретаря за-

гальних зборiв акцiонерiв Товариства. Прийняте РIШЕННЯ: Обрати робочi 
органи для проведення Загальних зборiв акцiонерiв у складi: Голова зборiв: 
Ямнюк Георгiй Iванович; Секретар: Московчук Сергiй Федорович; Лiчильна 
комiсiя в складi: Голова комiсiї: Дерещук Олексiй Михайлович; Члени комiсiї: 
Салiй Алiна Василiвна, Джурмiй Галина Юрiївна. 2. Затвердження регламенту 
проведення Загальних зборiв акцiонерiв. Прийняте РIШЕННЯ: Затвердити ре-
гламент проведення Загальних зборiв акцiонерiв: по питанням порядку денно-
го вiдвести час для виступу до 10-ти хвилин, для обговорення та проведення 
консультацiй вiдвести час до 30-ти хвилин. 3. Звiт Виконавчого органу про 
пiдсумки дiяльностi Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту. Прийняте РIШЕННЯ: Затвердити звiт виконавчого органу про 
пiдсумки дiяльностi Товариства за 2014р.

4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту. Прийняте РIШЕННЯ: 1) Затвердити звiт нагля-
дової ради товариства за 2014 рiк; 2) Вчиняти та виконувати вiд iменi това-
риства значнi правочини фiнансового та майнового характеру, включаючи 
(але не вичерпно): договори реалiзацiї об'єктiв рухомого та нерухомого 
майна, а саме: станкiв, якi останнi десять рокiв не залучались до виробни-
чого процесу; земельної(них) дiлянки(нок), на якiй не розмiщеннi примiщення 
виробничого характеру; автотранспорт та механiзми, не задiянi у виробни-
чому процесi; договори оренди об'єктiв рухомого та нерухомого майна; до-
говори застави. 3) Уповноважити Наглядову раду товариства на прийняття 
рiшень щодо затвердження фiнальних текстiв фiнансових документiв 
(включаючи (але невичерпно) визначення перелiку об'єктiв нерухомого та 
рухомого майна виробничого призначення, якi можуть пiдлягати вiдчуженню 
або здачi в оренду. У випадку не прийняття Наглядовою радою вiдповiдних 
рiшень, уповноважити правлiння товариства на затвердження зазначеного 
перелiку та укладання угод. 5. Звiт (висновок) Ревiзiйної комiсiї товариства 
за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Прийняте 
РIШЕННЯ: Затвердити звiт (висновок) ревiзiйної комiсiї товариства за 2014 
рiк. 6. Затвердження рiчного звiту товариства (Балансу) за 2014 рiк При-
йняте РIШЕННЯ: атвердити висновок рiчного звiту (Балансу) Товариства за 
2014 рiк. 7. Затвердження висновку незалежного аудиту товариства за 
2014 рiк. Прийняте РIШЕННЯ: Затвердити висновок незалежного аудиту 
товариства за 2014 рiк. 8. Визначення порядку розподiлу прибутку та/або 
покриття збиткiв Товариства за 2014 рiк. Прийняте РIШЕННЯ: Збитки по-
крити за рахунок нерозподiленого прибутку. 9. Про надання згоди щодо 
компенсацiї витрат якi були здiйсненi при проведеннi оздоблювальних робiт 
в нежитловому примiщеннi. Прийняте РIШЕННЯ: Надати згоду правлiнню 
товариства на вчинення правочину iз заiнтересованою особою ТОВ 
«Енерго-Iмпекс» щодо компенсацiї фактичних витрат пов'язаних iз вико-
нанням оздоблювальних робiт в нежитловому примiщенi. 10. Про надання 
згоди правлiнню товариства на вiдчуження або здачу в довгострокову 
оренду нежитлового примiщення. Прийняте РIШЕННЯ: Надати згоду 
правлiнню товариства (без необхiдностi отримання окремого рiшення На-
глядової ради товариства) на вчинення правочину (в тому числi iз 
заiнтересованими особами) щодо вiдчуження (або здачi в довгострокову 
оренду) нежитлового примiщення за адресою: м. Київ, вул. Урлiвська, 11-а. 
11. Прийняття рiшення щодо надання згоди правлiнню товариства стосов-
но погашення векселя. Прийняте РIШЕННЯ: Уповноважити голову 
Правлiння Марчука С.В. на пiдписання товариством документiв (акту 
прийому-передачi, а при необхiдностi iнших) з метою забезпечення вико-
нання товариством зобов'язань за векселем серiя АА, № 1696099. 12. Вне-
сення змiн до Статуту товариства. РIШЕННЯ не прийнято. 13. Внесення 

змiн до внутрiшнiх положень товариства. Прийняте РIШЕННЯ: 1) В пунктi 
2.2 Положення про виконавчий орган (правлiння) публiчного акцiонерного 
товариства «Могилiв-Подiльський завод газового устаткування та приладiв 
цифру «5» змiнити на «3», а слово «особи» замiнити на слово «особа»; 
2)  Пункт 2.7 Положення про виконавчий орган (правлiння) публiчного 
акцiонерного товариства «Могилiв-Подiльський завод газового устаткуван-
ня та приладiв» - виключити. 14.Затвердження структури товариства. При-
йняте РIШЕННЯ: Затвердити структуру товариства вiдповiдно до додатку 
1  пропозицiї акцiонера Ямнюка Г.I. 

Пропозицiї до перелiку питань порядку денного подавались акцiонером 
Ямнюком Георгiєм Iвановичем. Проведення Позачергових Загальних зборiв 
iнiцiйовано акцiонером-власником 25,6878% акцiй ПАТ «Могилiв-
Подiльський завод «Газприлад» Ямнюком Г.I. 

- позачерговi загальнi збори акцiонерiв призначенi на 25.08.2015 р. 
не вiдбулися по причинi вiдсутностi кворуму.

- позачерговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 23.09.2015 р. По-
рядок денний (перелiк питань, що виносились на голосування) та результа-
ти розгляду питань Порядку денного: 1. Про обрання голови та членiв 
лiчильної комiсiї, голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товари-
ства. Прийняте РIШЕННЯ: Обрати робочi органи для проведення Загаль-
них зборiв акцiонерiв у складi: Голова зборiв: Ямнюк Георгiй Iванович; Се-
кретар: Московчук Сергiй Федорович; Лiчильна комiсiя в складi: Голова 
комiсiї: Дерещук Олексiй Михайлович; Члени комiсiї: Салiй Алiна Василiвна, 
Джурмiй Галина Юрiївна. 2. Затвердження регламенту проведення Загаль-
них зборiв акцiонерiв. Прийняте РIШЕННЯ: Затвердити регламент прове-
дення Загальних зборiв акцiонерiв: по питанням порядку денного вiдвести 
час для виступу до 5-ти хвилин, для обговорення та проведення 
консультацiй вiдвести час до 20-ти хвилин. 3. Припинення повноважень та 
звiльнення голови та членiв правлiння товариства. Прийняте РIШЕННЯ: 
1)  Припинити повноваження: в.о. голови правлiння заступника голови 
правлiння з технiчних та виробничих питань-головного iнженера Каштаню-
ка Григорiя Григоровича; заступника голови правлiння-фiнансового дирек-
тора Курганова Юрiя Олеговича; 2) Вивести зi складу правлiння: Каштаню-
ка Григорiя Григоровича; Курганова Юрiя Олеговича; Салiй Алiну Василiвну; 
3) Звiльнити з посади: виконуючого обов'язки голови правлiння заступника 
голови правлiння з технiчних та виробничих питань-головного iнженера Ка-
штанюка Григорiя Григоровича; заступника голови правлiння-фiнансового 
директора Курганова Юрiя Олеговича. 4. Обрання голови та членiв 
правлiння товариства. Прийняте РIШЕННЯ : 1) Обрати до складу правлiння 
та призначити головою правлiння Каштанюка Григорiя Григоровича; 2) Об-
рати до складу правлiння та призначити першим заступником голови 
правлiння- фiнансовим директором Московчука Сергiя Федоровича; 3) Об-
рати до складу правлiння та призначити заступником голови правлiння з 
маркетингу та правового забезпечення Дерещука Олексiя Михайловича. 5. 
Затвердження умов трудових договорiв (контрактiв), якi укладаються з Го-
ловою та членами правлiння, встановлення розмiру їхньої винагороди за 
такими договорами (контрактами), обрання особи, яка уповноважується 
вiд Товариства на пiдписання трудових договорiв(контрактiв) iз Головою та 
членами правлiння. Прийняте РIШЕННЯ: Затвердити умови цивiльно-
правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з 
головою та членами правлiння ПАТ «Могилiв-Подiльський завод «Газпри-
лад», що викладенi в Додатках №№ 1-3 до пропозицiї акцiонера Ямню-
ка  Г.I. На пiдписання контракту з головою та членами правлiння уповно-
важити представника по довiреностi голови наглядової ради 
ТОВ  «Енерго-Iмпекс» Ямнюка Георгiя Iвановича. 6. Внесення змiн до Ста-
туту товариства. РIШЕННЯ не прийнято. 7. Заключення та затвердження 
договорiв товариства. Прийняте РIШЕННЯ: Надати право головi правлiння 
заключити правочини на реалiзацiю основних засобiв, якi наведенi в до-
датку № 4 до пропозицiї акцiонера Ямнюка Г.I., за цiнами, якi не нижчi нiж 
балансова залишкова вартiсть вiдповiдних основних засобiв. 

Пропозицiї до перелiку питань порядку денного подавались акцiонером 
Ямнюком Георгiєм Iвановичем. Проведення Позачергових Загальних зборiв 
iнiцiйовано акцiонером-власником 25,6878% акцiй ПАТ «Могилiв-
Подiльський завод «Газприлад» Ямнюком Г.I. 

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

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

ства (тис. грн.)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів  18669  19884
Основні засоби (за залишковою вартістю)  15135  16093
Довгострокові фінансові інвестиції  94  75
Запаси  2135  2405
Сумарна дебіторська заборгованість  33  78
Грошові кошти та їх еквіваленти  74  22
Власний капітал  16075  16010

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво 
«моГилІв-подІльСьКий Завод ГаЗовоГо УСтатКУвання та приладІв»
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Статутний капітал  1187  1187
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  14770  14705
Довгострокові зобов'язання і забезпечення  --  2276
Поточні зобов'язання і забезпечення  2594  1598
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

 -5.58665000  -5.34661000

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

 -5.58665000  -5.34661000

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  395765  395765

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 

Голова правлiння  Каштанюк Григорiй Григорович

рІчна ІнформацІя емітента цінних паперів
І. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, між-
міський код та телефон емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КИ-
ЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13068»; 05475191; вул. Механі-
заторів, буд. 2, м. Київ, Солом'янський, 03035, Україна; (044) 585-42-08.

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

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АУДИТОР-
СЬКА КОМПАНІЯ «РЕЙТИНГ-АУДИТ», 30687076.

5. Інформація про загальні збори
Загальні збори не скликались в зв’язку з тим, що на підприємстві продо-

вжується процедура ліквідації. Рішення про ліквідацію прийнято позачерго-
вими Загальними зборами акціонерів 12.12. 2013 року Протокол №19.

6. Інформація про дивіденди. Рішення про виплату дивідендів не при-
ймалось.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 972 972

Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 828 828
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 0
Власний капітал -6074 -5985
Статутний капітал 983 983
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-7057 -6968

Довгострокові зобов'язання і 
забезпечення

0 0

Поточні зобов'язання і забезпечення 7046 6957
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

0 0

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

0 0

Середньорічна кількість простих 
акцій (шт.)

0 0

Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

0 0

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

0 0

пУБлІчне аКцIонерне товариСтво «КиЇвСьКе автотранСпортне пIдприЄмСтво 13068»

річна інформація емітента
1. Повне найменування емітента : приватне акціонерне товари-

ство «Івано-франківське управління виробничо-технологічної 
комплектації»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 01275130

3. Місцезнаходження та юридична адреса: 76014 м.Івано-
франківськ, вул.левинського, 2а

4. Адреса сторінки в мережі Інтернет для розкриття інформації емі-
тента: uvtk.prat.ua

директор  а.м. олійник

приватне аКцІонерне товариСтво 
«Івано-франКІвСьКе УправлІння вироБничо-технолоГІчноЇ КомплеКтацІЇ»

рІчна ІнформацІя
емітента цінних паперів 

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

міський код та телефон емітента пУБлІчне аКцІонерне това-
риСтво «КриворІЗьКий ЗалІЗорУдний КомБІнат», 
00191307, вулиця Симбірцева, будинок 1А, м. Кривий Ріг, Жовтневий, 
Днiпропетровська область, 50029, Україна, (0564) 50-33-01, (056)444-24-31

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 06.04.2016 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію http://www.krruda.dp.ua/docs/emitent2015.pdf

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора  – 
фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності – На-
глядовою радою Товариства не прийнято рішення про обрання аудитора.

5. Інформація про загальні збори. У звітному періоді загальні збори ак-
ціонерів Товариства не скликались і не проводились. 

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

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 5713230 4859752
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2576503 2417181
Довгострокові фінансові інвестиції 49063 49063

Запаси 718206 261444
Сумарна дебіторська заборгованість 1149290 1021075
Грошові кошти та їх еквіваленти 1198994 1094232
Власний капітал 4559721 3750554
Статутний капітал 1991233 1991233
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1972813 1022297
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 569438 433708
Поточні зобов'язання і забезпечення 584071 675490
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

0,45 0,63

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

0,45 0,63

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1991233326 1991233326
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

члени правління
пат «КривБаСЗалІЗрУдКом»  ф.І. Караманиць
 С.І. Кащеєв

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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річна інформація емітента цінних 
I. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: пУБлIчне аКцIонерне 
товариСтво «Страхова КомпанIя «УКрГаЗ-
промполIС-Життя»; 33833231; м. Київ, Шевченкiвський, 01034, 
м. Київ, вул. О. Гончара, 41А; (044) 235-25-00.

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

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

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

5. Інформація про загальні збори 
Вид – річні, дата – 28.04.2015, кворум 99,98% від загальної кількості го-

лосів. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання 
Голови та секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв, затвердження 
кiлькiсного складу лiчильної комiсiї та обрання членiв лiчильної комiсiї.  
2. Розгляд звiту Генерального директора про роботу Товариства за 2014 рiк 
та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 3. Розгляд звiту Нагля-
дової ради Товариства про роботу за 2014 рiк та прийняття рiшення за 
наслiдками його розгляду. 4. Розгляд звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї 
Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 
5. Затвердження звiту служби внутрiшнього аудиту за 2014 рiк. 6. Затвер-
дження рiчного звiту (результатiв дiяльностi) та балансу Товариства за 
2014 рiк. 7. Розподiл прибутку та збиткiв Товариства. 8. Про схвалення зна-
чних правочинiв, що укладенi/планується укласти протягом 2014 - 2015 
року. 9. Припинення повноважень членiв та голови Наглядової Ради Това-
риства. 10. Обрання членiв Наглядової Ради Товариства. 11. Обрання го-
лови Наглядової Ради Товариства. 12. Затвердження умов договорiв, для 
укладання з головою та iншими членами Наглядової Ради Товариства, об-
рання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами На-
глядової Ради Товариства. 13. Прийняття рiшення про припинення повно-
важень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 14. Затвердження 
кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї та обрання членiв Ревiзiйної комiсiї.  
15. Затвердження умов договорiв, якi укладатимуться з членами Ревiзiйної 
комiсiї, обрання особи, уповноваженої на пiдписання договорiв з членами 
Ревiзiйної комiсiї. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань по-
рядку денного: Наглядова рада. Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗА-
ЧЕРГОВИХ загальних зборiв: збори черговi. Результати розгляду питань 
порядку денного: 1. Обрано Голову та секретаря зборiв, затверджено 
кiлькiсний склад та обрано лiчильну комiсiю у складi 2 (двох) осiб. 2. За-

тверджено звiт Генерального директора про роботу Товариства за 2014 рiк. 
3. Затверджено звiт Наглядової ради про роботу Товариства за 2014 рiк.  
4. Затверджено звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї про роботу Товариства за 
2014 рiк. 5. Затверджено звiт Служби внутрiшнього аудиту за 2014 рiк.  
6. Затверджено рiчний звiт (результати дiяльностi) та баланс Товариства за 
2014 рiк. 7. Прийнято рiшення частину чистого прибутку за 2014 рiк в сумi 
16 000,00 грн. (шiстнадцять тисяч гривень) спрямувати до резервного 
капiталу, не нараховувати та не виплачувати дивiденди за 2014 рiк.  
8. Схвалено укладенi значнi правочини. 9. Припинено повноваження На-
глядової ради в повному складi. 10. Обрано членами Наглядової ради Риб-
чича I. Й., Сухину Я. I. та Сухину I. I. 11. Обрано Головою Наглядової ради 
Сухину Я. I. 12. Затверджено умови цивiльно-правових договорiв для укла-
дання з Головою та членами Наглядової ради, уповноважено Голову зборiв 
на їх пiдписання. 13. Припинено повноваження Ревiзiйної комiсiї в  
повному складi. 14. Обрано членами Ревiзiйної комiсiї Попова С. П. та 
Нiколаєнко М. А. 15. Затверджено умови цивiльно-правових договорiв для 
укладання з членами Ревiзiйної комiсiї, уповноважено Голову зборiв на їх 
пiдписання. Причини, чому загальнi збори не вiдбулися: збори вiдбулись.

6. Інформація про дивіденди: рішення щодо виплати дивідендів не при-
ймалось.
II. основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)
найменування показника період

звітний попере-
дній

Усього активів 17011 18809
Основні засоби (за залишковою вартістю) 54 90
Довгострокові фінансові інвестиції 258 1661
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 14222 3517
Грошові кошти та їх еквіваленти 2349 13306
Власний капітал 16161 18044
Статутний капітал 15000 15000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -116 1783
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 433 605
Поточні зобов'язання і забезпечення 417 160
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -12.55 2.09
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-12.55 2.09

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 150000 150000
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом 
звітного періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних 
паперів власних випусків протягом періоду 

0 0

річна інформація емітента цінних паперів 
за 2015 рік

I. Основні відомості про емітента. 1. Повне найменування емітента 
пУБлIчне аКцIонерне товариСтво «полIСянКа», 
код за ЄДРПОУ 02969679, місцезнаходження 10029, м. Житомир, пров.1-ий 
Сiнний, буд. 4, міжміський код та телефон емітента 0412 47-35-14, 42-10-70. 
2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній ін-
формаційній базі даних Комісії 18 квітня 2016 року. 3.Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію www.polisianka.
ho.ua. 4.Найменування аудиторської фірми, якою проведений аудит фінан-
сової звітності Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Екаунт», код за 
ЄДРПОУ 31133478. 5.Інформація про загальні збори: Черговi загальнi збори 
акцiонерiв були проведені 28.04.2015 р. Перелік питань, що розглядалися на 
зборах: 1.Обрання членiв лiчильної комiсiї. 2.Обрання секретаря загальних 
зборiв. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв. 
3.Розгляд звiту генерального директора за 2014 рiк та прийняття рiшення за 
наслiдками його розгляду. 4.Розгляд звiту Наглядової ради за 2014 рiк та 
прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 5.Розгляд звiту Ревiзiйної 
комiсiї за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 6.За-
твердження рiчного звiту за 2014 рiк. 7.Розподiл прибутку i збиткiв , отрима-
них за результатами роботи в 2014 роцi. 8.Прийняття рiшення про попереднє 
схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом 
року з дати прийняття такого рiшення. Визначення органу Товариства, упо-
вноваженого на укладення вищевказаних правочинiв. Особи, що подавали 
пропозиції до переліку питань порядку денного зборів, відсутні. З усіх питань, 
що розглядалися на загальних зборах, були прийняті рішення. 6.Інформація 
про дивіденди. За результатами звітного та попереднього років рішення 
щодо виплати дивідендів не приймалось.

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

найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів  1755  1442
Основні засоби (за залишковою вартістю)  1534  1306
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  57  52
Сумарна дебіторська заборгованість  61  77
Грошові кошти та їх еквіваленти  4  5
Власний капітал  862  846
Статутний капітал  104  104
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  758  742
Довгострокові зобов'язання і забезпечення  --  -- 
Поточні зобов'язання і забезпечення  893  596
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

0.162349  -- 

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

0.162349  -- 

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  98553  98553
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 

-- --

Генеральний директор _______ Писаренко Валентина Володимирiвна

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості емітента

1. Повне найменування: пУБлІчне аКцІонерне товари-
Ство «володарСьКо-волинСьКий льоноЗавод»

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство; 3. Ідентифіка-
ційний код за ЄДРПОУ: 00306012; 4. Місцезнаходження: 12122, Житомир-
ська обл., Вол.-Волинський р-н, с.Рижани, вул.Заводська, 1; 5. Міжміський 
код, телефон та факс: (04145) 53159; 6. Електронна поштова адреса: 
Bulash1969@yandex.ua; 7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації: linenofdesna.com

1.8. Вид особливої інформації: інформація про зміну складу посадових 
осіб емітента

2. текст повідомлення
Згідно рішення загальних зборів ПАТ «Володарсько-Волинський льоноза-

вод», протокол №1 від 16.04.2016р., відбулась зміна у складі посадових осіб:
1. Припинено повноваження члена наглядової ради Предко Володими-

ра Петровича, достроково, через переобрання усіх членів наглядової ради, 
володіє часткою 0,87837% у статутному капіталі емітента. Перебував на 
посаді з 29.04.2014р.

2. Припинено повноваження члена наглядової ради Сiтенко Тараса 
Олександровича, по закінченню терміну обрання, володіє часткою 
0,02613% у статутному капіталі емітента. Перебував на посаді з 
10.12.2012р.

3. Припинено повноваження голови наглядової ради Терещенко Мiшеля, 
по закінченню терміну обрання, володіє часткою 0,02669% у статутному 
капіталі емітента. Перебував на посаді з 10.12.2012р.

4. Припинено повноваження голови ревізійної комісії Сiтенко Дениса 
Олександровича, по закінченню терміну обрання, володіє часткою 
0,03431% у статутному капіталі емітента. Перебував на посаді з 
10.12.2012р.

5. Припинено повноваження члена ревізійної комісії Яремчук Валенти-
ни Миколаївни, по закінченню терміну обрання, володіє часткою 0,02613% 
у статутному капіталі емітента. Перебувала на посаді з 10.12.2012р.

6. Припинено повноваження члена ревізійної комісії Товариства з об-
меженою відповідальністю «Лінен оф Десна» (ідентифікаційний код 
23163839, місцезнаходження: 41400, Сумська обл., м.Глухів, вул.Жужоми, 
31), по закінченню терміну обрання, володіє часткою 60,13247% у статут-
ному капіталі емітента. Особа перебувала на посаді з 10.12.2012р.

7. Обрано на посаду голови наглядової ради Храброва Вадима Іванови-

ча, терміном на 3 роки, акціями емітента не володіє. Займає посаду гене-
рального директора ТОВ «Лінен оф Десна», попередні посади: заступник 
директора ТОВ «Альтерра-ОК» та ТОВ «Лінен оф Десна».

8. Обрано на посаду члена наглядової ради Сiтенко Тараса Олексан-
дровича, терміном на 3 роки, володіє часткою 0,02613% у статутному капі-
талі емітента. Займає посаду директора ТОВ «Комфорт-строй».

9. Обрано на посаду члена наглядової ради Гайдука Сергія Федорови-
ча, терміном на 3 роки, акціями емітента не володіє. Займає посаду вико-
навчого директора ТОВ «Лінен оф Десна» з 03.08.2012р.

10. Обрано на посаду члена наглядової ради Деркача Володимира Пав-
ловича, терміном на 3 роки, акціями емітента не володіє. Займає посаду 
технічного директора ТОВ «Лінен оф Десна» з 15.03.2010р.

11. Обрано на посаду члена наглядової ради Бурика Олександра Івано-
вича, терміном на 3 роки, акціями емітента не володіє. Працює юристом 
ТОВ «Лінен оф Десна» і ТОВ «Еліфібр» з 19.09.2013р. Попередня посада: 
перший заступник начальника Глухівської ОДПІ Сумської обл.

12. Обрано на посаду голови ревізійної комісії Сiтенко Дениса Олексан-
дровича, терміном на 3 роки, володіє часткою 0,03431% у статутному капі-
талі емітента. Займає посаду фахівця-аналітика з вивчення товарного рин-
ку ДП «СПРИНТЕР».

13. Обрано на посаду члена ревізійної комісії Яремчук Валентину Мико-
лаївну, терміном на 3 роки, володіє часткою 0,03431% у статутному капіта-
лі емітента. Працює листоношею в УкрПошта. Попередня посада: завідую-
чий складом ТОВ «ТВК-АГРО».

14. Обрано на посаду члена ревізійної комісії Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Лінен оф Десна» (ідентифікаційний код 23163839, міс-
цезнаходження: 41400, Сумська обл., м.Глухів, вул.Жужоми, 31, в особі 
генерального директора Храброва Вадима Івановича), терміном на 3 роки, 
володіє часткою 60,13247% у статутному капіталі емітента.

Перелічені вище посадові особи не надали згоди на оприлюднення свої 
паспортних даних.

Перелічені вище посадові особи непогашених судимостей за злочини, 
вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової 
діяльності не мають.

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

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

Генеральний директор  Шевчук Юрій миколайович 

пат «Івано-франКІвСьКе СпецІалІЗоване 
УправлІння механІЗацІЇ БУдІвництва»

річна інформація емітента
1. Загальні відомості

Публічне акцiонерне товариство «Iвано-Франкiвське спеціалізоване 
управлiння механізації будівництва», публічне акціонерне товариство, код 
за ЄДРПОУ 01272462. Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента 
11161070014000071 від 18.12.1991. Місцезнаходження: Україна Iвано-
Франкiвська обл. 77423 Тисменецький р-н, с.Угринів, факс 0342-51-10-49 
телефон 0342-51-10-33 . Електронна поштова адреса gitlobud@ukrpost.ua. 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації sumb.pat.ua 

2. основні показникифінансово-господарської діяльності
суб’єкта малого підприємництва (тис.грн.)

найменування показника період
2014 рік 2015 рік

Усього активів 7781 7362
Основні засоби
(за залишковою вартістю) 1031 1461

Запаси 2110 1763
Сумарна дебіторська заборгованість 4632 4059
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 78
Власний капітал 5474 6107
Статутний капітал 416 416
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 4828 5461
Поточні зобов’язання і забезпечення 2307 1255
Чистий прибуток (збиток) 170 72
Вартість чистих активів 5474 6107

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

Органи управління Товариства – загальні Збори акціонерів, директор, 
Наглядова рада в складі 3 чоловік.

Інформація про посадових осіб емітента.
директор Янішевський Петро Ілліч (паспорт СС 928851, виданий 

23.05.2000 Iвано-Франкiвським МУВС, рік народження 1954, освіта - вища, 
стаж керівної роботи – 3 роки, попередня посада: виконроб ПАТ «Івано-
Франківське СУМБ». 

Голова наглядової ради Олiйник Мирослав Iгорович (паспорт СС 
105620 виданий 25.06.1996 Iвано-Франкiвським МУВС), Рік народження – 
1980, освіта – вища, стаж керівної роботи – 8 років, попередня посада: го-
лова правлiння ВАТ «УВТК». 

Головний бухгалтер, член наглядової ради Коник Галина Степанів-
на (паспорт СС 617406 виданий 19.09.1998 Iвано-Франкiвським МУВС), рік 
народження – 1964, освіта –вища, стаж керівної роботи – 18 років, попере-
дня посада: бухгалтер ВАТ «СУМБ».

член наглядової ради Федірко Михайло Михайлович (паспорт СС 
892124 виданий 14.01.2000 Iвано-Франкiвським МУВС), рік народження 
1954, освіта – вища, стаж керівної роботи – 16, попередня посада – голов-
ний інженер ВАТ «СУМБ». Посадові особи непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не мають.

4. Інформація про цінні папери емітента: Вид паперу - Акції. Форма 
випуску -документарна. Тип - Акції Іменні прості. Кількість - 1665384. 

5. Інформація про особу, яка веде облік прав власності на цінні 
папери емітента у депозитарній системі України: Реєстраційний 
№178/09/1/98. Дата реєстрації: 03.09.1998. ISIN: UA4000161392. Депозита-
рій – ПАТ «Національний депозитарій України»

6. Інформація про загальні збори: 30.04.2014 року проведено чергові 
загальні збори згідно порядку денного. Реєстрацiя здiйснена згiдно iснуючих 
нормативних актiв i чинного законодавства України.

7. Інформація про дивіденди: Виплата дивідендів не проводилась
8. Інформація щодо аудиторського висновку: Висловлення умовно-

позитивної думки. Фінансова звітність ПАТ «Івано-Франківське СУМБ» ві-
дображає правдиву і неупереджену інформацію у всіх суттєвих аспектах 
щодо фінансового стану Товариства на 31 грудня 2015 року, результатів 
його діяльності і руху грошових потоків за звітний період у відповідності до 
законодавчих і нормативних актів в Україні з підприємництва, цінних папе-
рів, бухгалтерського обліку та фінансової звітності, а також розкриває ін-
формацію щодо активів, зобов’язань та капіталу Товариства. 

Приватна аудиторська фірма «Полюс-аудит» директор С.А.Пундик.
9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інфор-

мації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Річна ін-
формація опублікована у ВЦПФР на офіційному сайті Комісії та на сторінці 
sumb.pat.ua в мережі Інтернет.

10. підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведе-
ної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законо-
давством.Директор Янішевський Петро Ілліч
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне 
товариСтво «КпмК-237» 

2. Код за ЄДРПОУ: 01354579
3. Місцезнаходження: 08300, м. Бориспіль вул. З. Космодемянської, 15
4. Міжміський код, телефон та факс: (04595) 6-25-80, (04595) 6-26-81
5. Електронна поштова адреса: info@kpmk237.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.pmk237.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення 
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 

15.04.2016 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Прото-

колу загальних зборів №1-2016 від 15.04.2016р.
1. Посадова особа Бабич Олег Олександрович (паспорт: серія СМ но-

мер 340547 виданий 24.01.2001 р. Бориспільським МРВ ГУ МВС України в 
Київській обл.), яка займала посаду Член Правління, звільнена. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0,2187%. Володiє пакетом акцій 
емітента у розмірі 0,2187%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 
06.03.2014 по 15.04.2016р.

2. Посадова особа Ляш Микола Віталійович (паспорт: серія СК номер 
341466 виданий 20.08.1996 р. Бориспільським ГУМВС України в Київ-
ській  обл.), яка займала посаду Голова Правління, припинила повноважен-
ня. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 17,715%. Володiє паке-
том акцій емітента у розмірі 17,715%. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посаді: з 26.04.2011 по 15.04.2016.

3. Посадова особа Ляшенко Павло Iванович (паспорт: серія СК номер 
125503 виданий 28.08.1996 р. Бориспільським ГУ МВС України в Київ-
ській  обл.), яка займала посаду Член Правління, припинила повноважен-
ня. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 13,787%. Володiє паке-
том акцій емітента у розмірі 13,787%. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посаді: з 26.04.2011 по 15.04.2016.

4. Посадова особа Солодова Нiна Володимирiвна (паспорт: серія СК 
номер 928876 виданий 29.07.1998 р. Бориспільським ГУМВС України в Ки-
ївській обл.), яка займала посаду Член Правління, припинила повноважен-
ня. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента5.616%. Володiє паке-
том акцій емітента у розмірі 5.616%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на по-
саді: з 26.04.2011 по 15.04.2016.

рішення про обрання прийнято Загальними зборами товариства 
від 15.04.2016 р.

обрання посадової особи виконано на підставі протоколу загаль-
них зборів №1-2016 від 15.04.2016

1. Ляш Микола Віталійович (паспорт: серія СК номер 341466 виданий 
20.08.1996 р. Бориспільським ГУМВС України в Київській обл) обрано на 
посаду Голова Правління.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 17,715%. Володiє паке-
том акцій емітента у розмірі 17,715%. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: на 5 років згідно 
статуту. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Го-
лова Правління ПрАТ «КПМК-237». Розмір пакета акцій емітента, які нале-
жать цій особі: 161973 акцій.

2. Ляшенко Павло Iванович (паспорт: серія СК номер 125503 виданий 
28.08.1996 р. Бориспільським ГУ МВС України в Київській обл.) обрано на 
посаду Член Правління.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 13,787%. Володiє паке-
том акцій емітента у розмірі 13,787%. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: на 5 років згідно 
Статуту товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п'яти років: Член Правління ПрАТ «КПМК-237». Розмір пакета акцій емітен-
та, які належать цій особі: 1260600 акцій.

3. Солодова Нiна Володимирiвна (паспорт: серія СК номер 928876 
виданий 29.07.1998 р. Бориспільським ГУМВС України в Київській обл.) 
обрано на посаду Член Правління. Володiє часткою в статутному капіта-
лі емiтента 5,616%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 5,616%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
на який обрано особу: на 5 років згідно Статуту товариства. Інші посади, 
які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Член Правління ПрАТ 
«КПМК-237». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 
513480 акцій.

4. Бабич Олег Олександрович (паспорт: серія СМ номер 340547 вида-
ний 24.01.2004 р. Бориспільським ГУМВС України в Київській обл.) обрано 
на посаду Член Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
0,2187%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,2187%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано 
особу: на 5 років згідно Статуту товариства. Інші посади, які обіймала осо-
ба протягом останніх п'яти років: Член Правління ПрАТ «КПМК -237» Роз-
мір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 2000 акцій.

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

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

Голова правління  ляш микола віталійович.

приватне аКцIонерне товариСтво 
«паритет»

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
2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження
4. Міжміський код, телефон та факс
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації
7. Вид особливої інформації

Приватне акцiонерне товариство 
«Паритет»
25153928

39609, м. Кременчук,
проїзд Галузевий, 30

(0536)642191
(0536)642191

paritet@link-kremen.net
www.paritet-kremen.com.ua

Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення
Припинено повноваження Олещенко Олександра Олександровича 

як Голови Наглядової ради ПрАТ «Паритет» у зв’язку iз закінченням 
строку повноважень, який займав цю посаду з 2010 р.

Олещенко Олександр Олександрович обраний членом Наглядової 

ради ПрАТ «Паритет» на 3 роки рішенням Загальних зборів акцiонерiв 
ПрАТ «Паритет» вiд 14.04.2016р. Особа володіє пакетом акцій емітента 
у розмiрi 40,5 % Статутного капіталу. Протягом останніх 5 років обіймав 
посаду Голови Наглядової ради ПрАТ «Паритет». Особа не має непога-
шених судимостей за корисливі та посадові злочини. Особа не дала зго-
ду на розкриття паспортних даних.

Припинено повноваження Лобань Ольги Олександрівни як члена На-
глядової ради ПрАТ «Паритет» у зв’язку iз закінченням строку повнова-
жень, яка займала цю посаду з 2010 р.

Лобань Ольгу Олександрівну обрано Головою Наглядової ради ПрАТ 
«Паритет» на 3 роки рішенням Загальних зборів акцiонерiв  
ПрАТ «Паритет» вiд 14.04.2016р. Особа володіє пакетом акцій емітента 
у розмiрi 22,0 % Статутного капіталу. Протягом останніх 5 років обіймала 
посаду члена Наглядової ради ПрАТ «Паритет». Особа не має непога-
шених судимостей за корисливі та посадові злочини. Особа не дала зго-
ду на розкриття паспортних даних.

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 Безуглий О.Б.

Виконавчий директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 15.04.2016

(дата)

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛIЗИНГОВА КОМПАНIЯ "УКРТРАНСЛIЗИНГ", 30674235 м. 
Київ , Печерський, 01133, м. Київ, вул. Щорса,32-Г, офiс 8 (044)284-23-04,

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

20.04.2016

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

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

ТОВ "ЕЙЧ ЕЛ БI ЮКРЕЙН", 23731031 

5. Інформація про загальні збори (розділ 
заповнюється у випадку, якщо емітент - акціо-
нерне товариство)

Чергові Загальні збори акціонерів були проведені 22.04.2015 року
Рiчнii загальнi збори акцiонерiв скликані на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства".
Перелiк питань, що розглядались на загальних зборах:
1. Про обрання секретаря Загальних зборiв.
2. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборiв.
3. Про обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв.
4. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2014 рiк.
6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу за 2014 рiк.
7. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк.
8. Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2015 рiк.
9. Про порядок розподiлу прибутку i збиткiв Товариства.
10. Про визначення розмiру дивiдендiв та порядок їхньої виплати.
11. Призначення уповноважених осiб, яким надаються повноваження здiйснити персональнi повiдомлення 
акцiонерiв про прийнятi Загальними зборами рiшення. 
По першому питанню постановили:
Обрати секретарем Загальних зборiв представника Фонду державного майна України Наконечного 
Олександра Олексiйовича.
По другому питанню постановили:
1. Загальнi збори провести без перерви;
2. Встановити час для виступу з питань порядку денного - до 10 хвилин, для обговорення - до 20 хвилин;
3. Голосування по питаннях порядку денного провести пiсля обговорення всiх питань;
4. Встановити час для голосування бюлетенями - 30 хвилин.
По третьому питанню постановили:
1. Обрати лiчильну комiсiю у складi: Опонасенко Iрина Юрiївна, Чатченко Тарас Юрiйович;
2. Доручити лiчильнiй комiсiї пiдрахування голосiв при голосуваннi по питаннях порядку денного i скла-
дання протоколу лiчильної комiсiї.
По четвертому питанню постановили:
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2014 рiк, що включає в себе консолiдований баланс (звiт про 
фiнансовий стан), консолiдований звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупнi доходи), консолiдований 
звiт про рух грошових коштiв, консолiдований звiт про власний капiтал.
По п'ятому питанню постановили:
Затвердити звiт Наглядової ради за 2014 рiк в редакцiї, що додається.
По шостому питанню постановили:
Прийняти звiт Генерального директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi 
Товариства за 2014 рiк до вiдома.
По сьомому питанню постановили:
Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк.
По восьмому питанню постановили:
Погодити основнi напрямки дiяльностi Товариства у 2015 роцi.
По дев'ятому питанню постановили:
1. Спрямувати 5% чистого прибутку Товариства за 2014 рiк, що складає 1299,95 тис. грн., до резервного 
капiталу, як цього вимагає Статут Товариства.
2. Спрямувати частину чистого прибутку Товариства за 2014 рiк вiдповiдно до вимог чинного законодав-
ства на виплату дивiдендiв.
3. Суму чистого прибутку за 2014 рiк, що залишиться пiсля вiдрахування 5% до резервного капiталу та 
виплати дивiдендiв залишити в розпорядженнi Товариства.
По десятому питанню постановили:
1. Здiйснити виплату дивiдендiв акцiонерам Товариства за 2014 рiк в розмiрi 50 % вiд чистого прибутку 
за 2014 рiк, що складає 12 999,5 тис. грн. Виплату дивiдендiв здiйснити у безготiвковiй формi.
2. Встановити термiн для виплати дивiдендiв акцiонерам - до 01 липня 2015 року.
3. Доручити Наглядовiй радi на своєму засiданнi визначити дату складання перелiку осiб, якi мають 
право на отримання дивiдендiв.
По одинадцятому питанню постановили:
Уповноважити Генерального директора Товариства здiйснити персональнi повiдомлення акцiонерiв про 
прийнятi загальними зборами рiшення у встановленому законом порядку.

6. Інформація про дивіденди.
За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому

за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0.000 0.000 12999502.02 0.000
Нарахувані дивіденди на одну акцію, грн. 0.000 0.000 0.98361775 0.000
Сума виплачених дивідендів, грн. 0.000 0.000 12999502.02 0.000

пУБлIчне аКцIонерне товариСтво “лIЗинГова КомпанIя “УКртранСлIЗинГ”
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Дата складання переліку осіб, які мають 
право на отримання дивідендів 22.05.2015

Дата виплати дивідендів 04.06.2015
Опис У звiтному перiодi були сплаченi дивiденди, нарахованi за результатами дiяльностi Товариства у 2014 роцi. 

Дивiденди по результатам дiяльностi Товариства у 2015 роцi не нараховувались i не виплачувались.

II. основні показники фінансово-господарської
діяльності підприємства

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів  2480500 2620155
Основні засоби
(за залишковою вартістю) 233841 52431

Довгострокові фінансові інвестиції 1053027 1053027
Запаси 22 2
Сумарна дебіторська заборгованість 1132375 1240430
Грошові кошти та їх еквіваленти 22192 174590
Власний капітал 1469522 1476058
Статутний капітал 1321601 1321601
Нерозподілений прибуток
(непокритий збиток) 133654 146503

Довгострокові зобов'язання 
і забезпечення 421232 453737

Поточні зобов'язання і забезпечення 589746 690360
Чистий прибуток (збиток) 
на одну просту акцію (грн) 0.08944 1.57075

Скоригований чистий прибуток (збиток) 
на одну просту акцію (грн) 0.08944 1.57075

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 13216010 13216010
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

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації 
та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
Генеральний директор Татарець Петро Васильович

(підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 19.04.2016

(дата)

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для розміщення у стрічці новин та опублікування

у офіційному друкованому виданні )

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «М-СЕРВIС» 2. Код за ЄДРПОУ 33104103 3. Місцезнаходження 
01133 Київ бул. Лесі Українки, 26 4.Міжміський код, телефон та факс 
(044)2854347 5. Електронна поштова адреса mservice@emitent.org.ua  
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації: 33104103.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 відповід-
ного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення : Зміна складу посадових 
осіб емітента

II. текст повідомлення 
Загальними зборами акціонерів ПрАТ»М-СЕРВIС 19.04.2016 р. прото-

кол № 1 від 19.04.2016р прийняте рішення про припинення повноважень 
нижче наведених посадових осіб. Звільнення посадових осіб виконано на 
підставі змін у законодавстві.

1.Компанія «ЕКСПОРТЕКС ЛІМІТЕД» (EXPORTEX LIMITED)- в особі 
представника за дорученням, яка займала посаду Голова Спостережної 
ради, припинила повноваження. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
30,8786%. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік. 

2.Компанія «Ха енд Фау ГмбХ (H and V GmbH)»- в особі представника 
за дорученням, яка займала посаду Голова Спостережної ради, припинила 
повноваження. Звільнення посадової особи виконано на підставі змін у за-
конодавстві. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 48,7309%. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік. 

3.Фонд Державного майна України - в особі представника Михайлової 
Ірини Іванівни , яка займала посаду Член Спостережної ради, припинила 
повноваження. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 20,3905%. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протя-
гом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.

Загальними зборами акціонерів ПрАТ»М-СЕРВIС 19.04.2016 р. прото-
кол № 1 від 19.04.2016р прийняте рішення про призначення нижче наведе-

них посадових осіб. Призначення посадових осіб виконано на підставі 
звільнення попереднього складу наглядової ради.

1.Михайлова Ірина Іванівна, як представник Фонда Державного майна 
України, що володіє пакетом акцій ПрАТ «М-Сервіс» у розмірі 20,3905% 
акцій, призначена на посаду Член Спостережної ради. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено 
особу: 3 роки. Згоду на розміщення персональних даних особа не надала. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ФДМУ, спеці-
аліст. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: не володіє.

2.Клюєв Костянтин Юрійович як представник компанії «ЕКСПОРТЕКС 
ЛІМІТЕД» (EXPORTEX LIMITED), що володіє пакетом акцій ПрАТ «М-Сервіс» 
у розмірі 30,8786% акцій, призначена на посаду Член Спостережної ради. 
Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призна-
чено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти 
років: ПП «Енерго-Ресурс»-виконавчий директор, ПП «Енерго-Ресурс»-
директор, ПрАТ «ГІПРОСІЛЬМАШ» - заступник фінансового директора. Роз-
мір пакета акцій емітента, які належать цій особі: не володіє. 

3.Светлова Вікторія Борисівна як представник компанії «Ха енд Фау 
ГмбХ (H and V GmbH)», що володіє пакетом акцій ПрАТ «М-Сервіс» у роз-
мірі 48,7309% акцій, обрано на посаду Член Спостережної ради. Особа не 
надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу:  
3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років.  
ПрАТ «ГІПРОСІЛЬМАШ» - заступник фінансового директора.  
ПрАТ «М-СЕРВІС» - заступник фінансового директора. Розмір пакета акцій 
емітента, які належать цій особі: не володіє.

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

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

2.
Голова Правління Прокопенко К.М.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 19.04.2016.

(дата) 

приватне аКцIонерне товариСтво «м-СервIС»

річна інформація емітента за 2015 рік

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

Приватне акціонерне товариство 
«Ділові партнери», 23721506, вул. 
Вадима Гетьмана, буд.27, м.Київ, 
Солом'янський, Київська область, 

03056, Україна, (044)2774199.

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

18.04.2016

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

http://www.depar.pat.ua

приватне аКцІонерне товариСтво «дІловІ партнери»
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річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
І. основні відомості про емітента

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КОНОТОПМ’ЯСО», 00444049, 
вул. Генерала Тхора,150, м. Конотоп , 
Конотопський р-н, Сумська область, 

41600, Україна, (05447)62022
2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних 
Комісії

19.04.2016 р.

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

http://konotopmeat.pat.ua/

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

Приватне підприємство аудиторська 
фірма «Альфа-Аудит», 31312205

5.Інформація 
про загальні 
збори 

Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 19.03.2015 
року. Кворум зборів: 74,94 % до загальної кількості голосів. 
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1.Обрання лічильної комісії річних загальних зборів.
2.Звіт правління про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту. Затвердження річного звіту То-
вариства за 2014 рік.
3.Розподіл прибутку за підсумками діяльності Товариства у 
2014 році.
4.Звіт ревізійної комісії про перевірку фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2014 рік та затвер-
дження висновків за підсумками перевірки. 
5.Визначення основних напрямків діяльності Товариства та 
порядку розподілу прибутку на 2015 р. 
6.Звіт про роботу наглядової ради Товариства за 2014 рік.
7.Прийняття рішення про затвердження вчинених Товари-
ством значних правочинів. 
8.Прийняття рішення про попереднє схвалення значних 
правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході по-
точної господарської діяльності протягом не більш як одно-
го року з дати прийняття такого. 
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку 
денного: порядок денний визначався наглядовою радою 
ПАТ «Конотопм'ясо».
Результати розгляду питань порядку денного: обрані члени 
лічильної комісії, затверджено : звіт правління про фінансо-
во - господарську діяльність Товариства та річний звіт за 
2014 рiк , розподіл прибутку за 2014 рік, звiт та висновки 
ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк, основнi напрямки дiяльностi То-
вариства та порядок розподілу прибутку на 2015 рік, звіт на-
глядової ради. Прийняті рішення про затвердження вчине-
них Товариством значних правочинів в звітному періоді та 
про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть 
вчинятись в ході поточної господарської діяльності протягом 
не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. З 
усіх питань порядку денного рішення прийняті одноголосно.

6. Інформація про дивіденди. 
Дивіденди в 2015 році не виплачувались, так як загальними зборами 
акціонерів було прийняте рішення про направлення коштів, передбаче-
них для виплати дивідендів у фонд розвитку виробництва. 

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
(звітність пат «Конотопм'ясо» за мСфЗ)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 25565 25276
Основні засоби (за залишковою вартістю) 12896 12793
Довгострокові фінансові інвестиції 1147 1147
Запаси 4457 3960
Сумарна дебіторська заборгованість 6113 3134
Грошові кошти та їх еквіваленти 765 4071
Власний капітал 21874 23625
Статутний капітал 11834 11834
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 8722 10473
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 3691 1651
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -15.25 3.95
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн) -15.25 3.95

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 124567 124567
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

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента 
(консолідована звітність Групи за мСфЗ)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 94680 80884
Основні засоби (за залишковою вартістю) 33382 28685
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 32613 19454
Сумарна дебіторська заборгованість 17831 13332
Грошові кошти та їх еквіваленти 3752 13285
Власний капітал 91032 77780
Статутний капітал 13095 13095
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 60706 50899
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 3648 3104
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 1,78 1.93
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

1,78 1.93

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 7455935 7455935
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

Голова правління, директор
пат «Конотопм’ясо» о.о. Сахно

пУБлIчне аКцIонерне товариСтво «Конотопм’яСо»

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 

«марІУполь-авто», код 
за ЄДРПОУ 05419643, вул. Макара 
Мазая, 6, м.Маріуполь, Донецька 
область, 87531, (0629) 47-32-61

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

19.04.2016

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

www.maryupolavto.emit.com.ua

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 
товариСтво 

«БIлоцерКIвСьКа переСУв-
на механIЗована Колона 

№17», 01354065, Київська, 09107, м. Бiла 
Церква, вул. Павлiченко, 27, (04563) 5-16-61

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

18.04.2016

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

http://bcpmk-17.at.ua/
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«УКрЗерноІмпеКС»

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне

товариство «Укрзерноiмпекс»
2. Код за ЄДРПОУ 22909745
3. Місцезнаходження 01004, Київ, Дарвiна, 5
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 484-61-45 (044) 484-61-54
5. Електронна поштова адреса uzimpex@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.22909745.SMIDA.gov.ua

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

II. текст повідомлення
Згідно рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 15.04.2016 

року (протокол № 18 від 15.04.2016 року): на посаду заступника Голови 
правління – віце- президента Товариства призначений Писанка Олек-
сандр Андрійович з терміном виконання повноважень до 16.04.2018 року. 
Потягам останніх п’яти років працював як фізична особа-підприємець по 
наданню послуг Компанії «NV Materialise» з питань аудиторської діяльнос-
ті, та здійснення контролю за якістю виробленої продукції; на посаду го-
ловного бухгалтера призначена Бобро Людмила Миколаївна з терміном 
виконання повноважень до 16.04.2018 року. Протягом останніх п’яти років 
обіймала посаду бухгалтера та головного бухгалтера Товариства. Особи 
не надали згоди на розкриття персональних паспортних даних. Частками 
в статутному капіталі емітента не володіють. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не мають.

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  Подвальникова О.А.
Президент Товариства (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 19.04.2016
(дата)

пУБлIчне аКцIонерне товариСтво 
«велиКа КрУча»

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 

«Велика Круча»
2. Код за ЄДРПОУ: 05267222
3. Місцезнаходження: 37052 с.Велика Круча, д/в
4. Міжміський код, телефон та факс: 0535868323, 0535868323
5. Електронна поштова адреса: velykakrucha@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.velykakrucha.com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папе-

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

ІІ. текст повідомлення 
19.04.2016р. за Наказом директора №5-К від 19.04.2016 року звіль-

нено за власним бажанням Головного бухгалтера Миленка Олега 
Вiкторовича ( згоди на розкриття паспортних даних особою не надано). 
Перебував на посаді 5. Часткою в статутному капіталі емітента не воло-
діє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. 

19.04.2016р. за Наказом директора №5-К від 19.04.2016 року призна-
чено на посаду Головного бухгалтера Винник Ірину Віталіївну ( згоди на 
розкриття паспортних даних особою не надано) на безстроковий термін. 
Попередня посада - офіціант пивоварні з рестораном. Часткою в статут-
ному капіталі емітента не володіє. Посадова особа непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. 

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

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

директор проскурня о.м.
19.04.2016

приватне аКцІонерне товариСтво 
«переСУвна механІЗована Колона № 54»

річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

Приватне акціонерне товариство 
«Пересувна механізована колона 
№ 54»; 01037117; 08132, Київська, 

Києво-Святошинський р-н.,  
м.Вишневе, вул.Київська, 17; (044) 

594-21-28, 594-21-24
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

http://01037117.smida.gov.ua

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

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Міжнародний 

інститут аудиту», 21512649

5. Інформація про загальні збори 
Протягом звітного періоду проводились чергові загальні збори - 20.04.2015р. 
Збори проводились за ініціативою Наглядової ради Товариства. Пропози-
цію по питанням порядку денного були надані самим Товариством. Інших 
пропозицій від акціонерів не надходило. Питання, що розглядались на за-
гальних зборах: 1. Розгляд та затвердження річного звіту правління Това-
риства за 2014 рік (вирішили визнати роботу правління Товариства задо-
вільною та затвердити річний звіт за 2014 рік); 2. Розгляд та затвердження 
звіту ревізійної комісії Товариства за 2014 рік (вирішили визнати роботу 
ревізійної комісії Товариства задовільною та затвердити звіт ревізійної ко-
місії за 2014 рік); 3. Розгляд та затвердження звіту наглядової ради Това-
риства за 2014 рік (вирішили визнати роботу наглядової ради Товариства 
задовільною та затвердити звіт наглядової ради за 2014 рік); 4. Розгляд та 
затвердження фінансової звітності Товариства за 2014 рік (вирішили за-
твердити фінансову звітність за 2014 рік); 5. Затвердження розподілу (ви-
користання) прибутку та покриття збитків Товариства за результатами ді-
яльності у 2014 році (вирішили затвердити порядок розподілу 
(використання) прибутку та покриття збитків Товариства за результатами 
діяльності у 2014 році та покрити збитки за рахунок прибутку майбутніх 
періодів); 6. Про викуп майна, що перебуває на балансі Товариств з дер-
жавної власності (вирішили викупити з державної власності наступне май-
но, що перебуває на балансі Товариства: Підстанція (обладнання) КТП-
250); 7. Про надання повноважень на укладання та підписання всіх 
документів, що пов’язані з викупом майна, котре перебуває на балансі То-
вариства з державної власності (вирішили уповноважити Голову правлін-
ня Товариства укласти та підписати всі документи, пов’язані з викупом 
майна, котре перебуває на балансі Товариства з державної власності);  
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової 
ради Товариства (вирішили припинення повноважень членів наглядової 
ради Товариства в зв’язку з необхідністю обрання (переобрання) членів 
наглядової ради Товариства відповідно до вимог чинного законодавства 
України); 9. Обрання членів наглядової ради Товариства, затвердження 
умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що 
укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання осо-
би, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами 
наглядової ради Товариства (вирішили обрати членів наглядової ради; за-
твердили умови цівільно-правових договорів з членами наглядової ради 
та уповноважили голову правління Товариства підписати з обраними чле-
нами наглядової ради Товариства такі договори від імені Товариства).
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попе-

реднього років рішення щодо ви-
плати дивідендів не приймалось

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 43909,8 41894,6
Основні засоби (за залишковою вартістю) 29580,8 30735,1
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Виробничі запаси 319,1 249,8
Сумарна дебіторська заборгованість 7858,8 3919,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 100,8 223,5
Власний капітал (14210,6) (14355,2)
Статутний капітал 3000,0 3000,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (17764,1) (17908,7)
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 10,7 10,7
Поточні зобов’язання і забезпечення 58109,7 56239,1
Чистий прибуток (збиток) 144,6 (1564,5)
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пУБлІчне аКцІонерне товариСтво 
«дарницьКий КомБІнат БУдІвельних 

матерІалІв І КонСтрУКцІй»
повІдомлення

про проведення річних зборів акціонерів
Публічне акціонерне товариство «Дарницький комбінат будівельних ма-

теріалів і конструкцій», код ЄДРПОУ 04012299, (надалі за текстом - Товари-
ство) повідомляє, що 27.05.2016 р. о 14.00 будуть проведені річні загальні 
збори акціонерів Товариства за наступною адресою: м. Київ, вул. промис-
лова, 4, будівля побутового корпусу (літера 32). Реєстрація акціонерів 
та їх представників відбудеться в день проведення зборів з 13.00 до 13.45.

У річних загальних зборах Товариства мають право приймати участь 
особи, включені до переліку, складеного станом на 23.05.2016 р., або їх 
представники на підставі довіреностей, оформлених у відповідністю з ви-
могами чинного законодавства України.

Для участі в загальних зборах акціонери повинні мати при собі паспорт 
чи інший документ, який посвідчує особу, а представники акціонерів - ви-
щевказані документи та довіреність, оформлену належним чином. 

порядок денний
1. Обрання членів лічильної комісії Товариства.
2. Затвердження річних звітів Товариства за 2014 та 2015 роки.
3. Затвердження порядку розподілу прибутку/покриття збитків Товари-

ства.
4. Затвердження балансу та звіту про фінансові результати Товари-

ства за 2014-2015 р.р.
5. Прийняття рішення за наслідками звіту Директора Товариства за 

2014-2015 р.р.
6. Прийняття рішення за наслідками звіту Ревізійної комісії Товариства 

за 2014-2015 р.р.
7. Прийняття рішення за наслідками звіту Наглядової ради Товариства 

за 2014-2015 р.
8. Про відкликання членів Наглядової ради Товариства.
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Про затвердження основних умов цивільно-правових договорів з 

членами Наглядової ради Товариства, розміру їх винагороди та обрання 
особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів 
(контрактів з членами Наглядової ради). 

11. Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Про обрання Ревізора Товариства.
13. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління 

Товариства.
14. Затвердження положень про Наглядову раду, Директора та Ревізора 

Товариства
15. Затвердження нової редакції статуту Товариства.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства за 2014-2015 р. (тис. грн.)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 44548 40793
Основні засоби 4081 4871
Довгострокові фінансові інвестиції 337 337
Запаси 2122 7703
Сумарна дебіторська заборгованість  16914 24571
Грошові кошти та їх еквіваленти 50 22
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 251 228
Власний капітал 8255 779
Статутний капітал 551 551
Довгострокові зобов’язання 23714 23714
Поточні зобов’язання 11436 16300
Чистий прибуток (збиток) 0,11381 0,04
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2205473 2205473
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 14 15

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з матеріалами, які готу-
ються для проведення зборів за місцезнаходженням Товариства – м. Київ, 
вул. Сагайдака, 101 у робочі дні з 9.00 до 17.00 в приміщенні бухгалтерії 
Товариства.

Посадова особа Товариства, яка відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами, які готуються для проведення загальних 
зборів – головний бухгалтер – Борозенець Надія Юріївна (тел. 517-34-66).

Пропозиції акціонерів щодо внесення змін та доповнень порядку ден-
ного приймаються у письмовій формі не пізніше, ніж за 20 днів до дня їх 
проведення

Для отримання додаткової інформації потрібно звертатися до правлін-
ня Товариства за телефоном (044) 517-34-66

Наглядова рада ПАТ «ДКБМК»

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

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

І. Загальні відомості
1.Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне 

товариСтво «Бетон»
2.Код за ЄДРПОУ: 30661791
3.Місцезнаходження: 39609, полтавська обл., м.Кременчук, вул. Сві-

штовська, 9
4.Міжміський код, телефон та факс: 0675314072
5.Електронна поштова адреса: 0675303317@mail.ru
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

осіб емітента.
ІІ. текст повідомлення

Рішенням чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Бетон» (прото-
кол від 18.04.16 р.) у зв’язку з закінченням терміну дії повноважень:

1. Припинено повноваження:
- Голови Ревізійної комісії Дудка Олександра Миколайовича, паспорт 

ЕА 667897 Бобринецьким РВ УМВС України в Кіровоградській обл. 
04.02.2000 р. На посаді перебував з 21.04.11 р. по 18.04.16 р. Акціями 
Товариства не володіє;

- члена Ревізійної комісії Баглай Володимира Григоровича, паспорт КН 
118634 Автозаводським РВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтав-
ській обл. 15.03.96 р. На посаді перебував з 21.04.11 р. по 18.04.16 р. Роз-
мір пакета акцій ПрАТ «Бетон» - 213 акцій на загальну суму 2130,00 грн., 
що становить 0,2845% в статутному капіталі емітента;

- члена Ревізійної комісії Колинського Володимира Олександровича, 
паспорт КН 486635 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтав-
ській обл. 19.11.97 р. На посаді перебував з 21.04.11 р. по 18.04.16 р. 
Розмір пакета акцій ПрАТ «Бетон» - 133 акцій на загальну суму 1330,00 
грн., що становить 0,1776% в статутному капіталі емітента.

2. Обрано строком на 5 років (до проведення чергових Загальних зборів):
- член Ревізійної комісії Дудка Олександр Миколайович, паспорт ЕА 

667897 Бобринецьким РВ УМВС України в Кіровоградській обл. 04.02.2000 р. 
Протягом останніх 5 років займав наступні посади на ЗАТ «Бетон» (ПрАТ «Бе-
тон»): з 01.06.09 р. заступник Директора, з 21.04.11 р. Голова Ревізійної комісії. 
Акціями Товариства не володіє;

- член Ревізійної комісії Баглай Володимир Григорович, паспорт КН 
118634 Автозаводським РВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтав-
ській обл. 15.03.96 р. Протягом останніх 5 років займав наступні посади на 
ЗАТ «Бетон» (ПрАТ «Бетон»): з 21.04.11 р. член Ревізійної комісії. Розмір 
пакета акцій ПрАТ «Бетон» - 213 акцій на загальну суму 2130,00 грн., що 
становить 0,2845% в статутному капіталі емітента;

- член Ревізійної комісії Несвітайло Олена Михайлівна, паспорт КО 
614209 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 05.07.05 р. 
Протягом останніх 5 років займала наступні посади на ЗАТ «Бетон» (ПрАТ «Бе-
тон»): з 23.07.07 р. по 01.04.12 р. бухгалтер, з 02.04.12 р. старший бухгалтер. 
Акціями Товариства не володіє.

Рішенням Ревізійної комісії ПрАТ «Бетон» (протокол від 18.04.16 р.) 
обрано Головою Ревізійної комісії Дудка Олександра Миколайовича, пас-
порт ЕА 667897 Бобринецьким РВ УМВС України в Кіровоградській обл. 
04.02.2000 р. Протягом останніх 5 років займав наступні посади на ЗАТ 
«Бетон» (ПрАТ «Бетон»): з 01.06.09 р. заступник Директора, з 21.04.11 р. 
Голова Ревізійної комісії. Акціями Товариства не володіє.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Бетон» (протокол від 18.04.16 р.) у 
зв’язку з закінченням терміну дії повноважень:

- припинено повноваження Директора ПрАТ «Бетон» Міхалевича Вла-
дислава Вікторовича, паспорт КО 616906 Крюківським РВ УМВС України в 
Полтавській обл. 14.07.05 р. На посаді перебував з 22.04.11 р. по 18.04.16 р. 
Розмір пакета акцій ПрАТ «Бетон» - 377 акцій на загальну суму 3770,00 грн., 
що становить 0,5035% в статутному капіталі емітента;

- обрано Директором ПрАТ «Бетон» строком на 5 (п’ять) років Міхале-
вича Владислава Вікторовича, паспорт КО 616906 Крюківським РВ УМВС 
України в Полтавській обл. 14.07.05 р. Протягом останніх 5 років займав 
наступні посади на ЗАТ «Бетон» (ПрАТ «Бетон»): з 22.04.11 р. Директор. 
Розмір пакета акцій ПрАТ «Бетон» - 377 акцій на загальну суму 3770,00 грн., 
що становить 0,5035% в статутному капіталі емітента.

Всі посадові особи непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих 
мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не мають.

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

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

2. Найменування посади
Директор ___________________         ______Міхалевич В.В.________

( підпис )                   ( ініціали та прізвище керівника )
М.П.                                            ___19.04.2016 ____

 ( дата )    
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річна інформація емітента цінних паперів
I. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, між-
міський код та телефон емітента: пУБлIчне аКцIонерне то-
вариСтво «БориСпIльСьКе хлIБоприймальне 
пIдприЄмСтво»; 20581766; Київська, Рокитнянський р-н, 09600,  
смт. Рокитне, вул. Вокзальна, буд. 222; (04595) 7-19-20.

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

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Мiжнародний iнститут аудиту», 21512649.

5. Інформація про загальні збори 
Вид – річні, дата – 24.04.2015, кворум 89,63% від загальної кількості голо-

сів. Збори проводились за iнiцiативою Наглядової ради Товариства. 
Пропозицiю по питанням порядку денного були наданi самим Товариством. 
Питання, що розглядались на загальних зборах: 1. Затвердження кiлькiсного 
складу лiчильної комiсiї та обрання членiв лiчильної комiсiї (вирiшили затвер-
дити лiчильну комiсiю у складi 2 (двох) осiб; обрати Головою Лiчильної комiсiї 
Шабалтун I. Г., членом Лiчильної комiсiї Рудь I. М.; доручити Реєстрацiйнiй 
комiсiї здiйснити пiдрахунок голосiв за питанням затвердження кiлькiсного 
складу та обрання Лiчильної комiсiї); 2. Обрання Голови та секретаря загаль-
них зборiв акцiонерiв (вирiшили обрати Головою зборiв Алiфiрову С. П., Се-
кретарем зборiв Вовчук М. А.); 3. Звiт Виконавчого органу про дiяльнiсть То-
вариства у 2014 роцi (вирiшили затвердити звiт Правлiння про дiяльнiсть 
Товариства у 2014р.); 4. Звiт Наглядової ради про дiяльнiсть Товариства у 
2014 роцi (вирiшили затвердити звiт Наглядової ради про дiяльнiсть Товари-
ства у 2014р.); 5. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за наслiдками перевiрки 
дiяльностi Товариства у 2014 роцi (вирiшили затвердити звiт та висновки 
Ревiзiйної комiсiї за наслiдками перевiрки дiяльностi Товариства у 2014 роцi); 
6. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2014 рiк (вирiшили 
затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2014 рiк); 7. Затвердження 
порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв), строкiв та порядку виплати 
дивiдендiв (вирiшили не виплачувати дивiденди у зв'язку iз отриманими збит-
ками, збитки покривати за рахунок прибуткiв майбутнiх перiодiв);  
8. Вiдкликання Членiв Наглядової ради Товариства (вирiшили вiдкликати На-
глядову раду Товариства у повному складi); 9. Обрання Наглядової ради То-
вариства (вирiшили обрати до складу Наглядової ради строком на 3 (три) 
роки Бондарчука Ю. В., Гаражанова В. В., Апонюк М. П.); 10. Вiдкликання 
Членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства (вирiшили вiдкликати Ревiзiйну комiсiю 
Товариства у повному складi); 11. Обрання Членiв Ревiзiйної комiсiї Товари-
ства (вирiшили обрати до складу Ревiзiйної комiсiї строком на 3 (три) роки 
Калашнiкову Г. О., Миронюка Ю. А. та Соколенка С. М.); 12. Затвердження 
умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з Члена-
ми Наглядової ради, та надання повноважень на їх пiдписання (вирiшили За-
твердити основнi умови договорiв, що мають бути укладенi з Головою та чле-
нами Наглядової ради Товариства; уповноважити Голову правлiння 
Алiфiрову С. П. пiдписати договори з Головою та членами Наглядової ради 
Товариства на затверджених умовах); 13. Внесення змiн до внутрiшнiх поло-
жень Товариства (вирiшили внести змiни до «Положення про Наглядову 
раду» та «Положення про Правлiння» шляхом викладення їх в новiй редакцiї; 
встановити, що новi редакцiї положень набирають чинностi з моменту прий-
няття цього рiшення); 14. Затвердження ранiше вчинених Товариством зна-
чних правочинiв (вирiшили затвердити значнi правочини, вчиненi Товари-
ством за перiод з 29.04.2014 р. по 23.04.2015 р.); 15. Попереднє схвалення 
значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом року 

(вирiшили попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися 
Публiчним акцiонерним товариством «Бориспiльське хлiбоприймальне 
пiдприємство» протягом одного року, але у будь-якому випадку, до наступних 
чергових загальних зборiв акцiонерiв, з обов'язковим попереднiм погоджен-
ням укладення даних правочинiв Наглядовою радою Товариства); 16. Надан-
ня повноважень виконавчому органу Товариства щодо вчинення дiй, 
пов'язаних з вчиненням Товариством значних правочинiв (вирiшили надати 
право вчиняти схваленi пiд час розгляду питання п'ятнадцятого порядку ден-
ного правочини Головi правлiння Товариства; при вчиненнi значних правочинiв, 
попередньо схвалених рiшенням цих зборiв, визначати на свiй розсуд усi умо-
ви таких правочинiв, за виключенням тих умов, що затверджуються Наглядо-
вою радою Товариства; Надати Головi правлiння Товариства право передо-
ручати повноваження, наданi йому рiшенням цих зборiв, будь-якiй особi на 
пiдставi довiреностi, виданої в порядку, передбаченому чинним законодав-
ством України; у випадку змiни Голови Правлiння (переобрання, призначення 
тимчасово виконуючого обов'язки, будь-якi iншi законнi пiдстави), повнова-
ження наданi Головi Правлiння рiшенням цих зборiв, зберiгають силу для но-
вопризначеної особи); 17. Про вiдчуження належного Товариству нерухомого 
майна та основних засобiв (вирiшили надати згоду на вiдчуження всього на-
лежного Товариству нерухомого майна та основних засобiв; уповноважити 
Наглядову раду Товариства визначати та затверджувати перелiк майна, що 
пiдлягає вiдчуженню, iстотнi умови договору про вiдчуження майна та при-
ймати рiшення про надання повноважень на пiдписання усiх документiв, 
пов'язаних iз таким вiдчуженням).

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 264987.000000 91739.000000
Основні засоби (за залишковою 
вартістю) 15248.000000 15465.000000

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 95.000000 54.000000
Сумарна дебіторська заборгованість 112839 72954
Грошові кошти та їх еквіваленти 655.000000 238.000000
Власний капітал -38823.000000 6168.000000
Статутний капітал 5065.000000 5065.000000
Нерозподілений прибуток (непокри-
тий збиток) -59566.000000 -14594.000000

Довгострокові зобов’язання і 
забезпечення 0.000000 66228.000000

Поточні зобов’язання і забезпечення 303810.000000 19343.000000
Чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн) -2.120000 -0.720000

Скоригований чистий прибуток 
(збиток) на одну просту акцію (грн) -2.120000 -0.720000

Середньорічна кількість простих 
акцій (шт.) 20261936.000000 20261936.000000

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 

0.000000 0.000000

рІчна ІнформацІя емітента цінних паперів
І. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: товариСтво З оБмеЖе-
ноЮ вIдповIдальнIСтЮ «вироБничий веКтор»; 
31776046; Рокосовського, буд. 2, м. Бровари, Броварський район, Київська 
область, 07400, Україна; (063) 211-05-48.

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

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Приватне підприємство «АУДИТОРСЬКА 
КОМПАНІЯ «РЕЙТИНГ-АУДИТ», 30687076.

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 764463 821329

Основні засоби (за залишковою вартістю) 461 512
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 66 66
Сумарна дебіторська заборгованість 31198 31198
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 3
Власний капітал 134129 135464
Статутний капітал 231473 231473
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -97344 -96009
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 390415 447230
Поточні зобов’язання і забезпечення 239919 238635
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн) 0 0

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

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

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних 
паперів власних випусків протягом періоду 0 0
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента.
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД»

2.Код за ЄДРПОУ: 00293628
3.Місцезнаходження: 61106, м.Харків, просп.Московський, 297
4.Міжміський код, телефон та факс емітента: (057)754-45-11,(057)754-45-11
5.Електронна поштова адреса: khpz@plitka.kharkov.ua
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.plitka.kharkov.ua/
7.Вид особливої інформації: відомості про заміну складу посадових осіб 

емітента
2. текст повідомлення

Наглядовою радою Публічного акціонерного товариства «ХАРКІВ-
СЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД» 19 квітня 2016 року (Протокол №19/04/2016) 
в зв’язку закінченням строку повноважень посадових осіб у 2016 році, було 
прийнято рішення про припинення повноважень посадових осіб Товари-
ства та одночасне обрання нових посадових Товариства:

- Припинено повноваження, Голови правління Єфімова олександра 
олександровича (фізичною особою не надано згоди на розкриття пас-
портних даних), у зв'язку з переобранням на новий строк. Вказана особа 
перебувала на посаді з 25.09.2009 року. Частка в статутному капіталі, якою 
володіє особа, становить 0 %. Посадова особа непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має.

- Припинено повноваження, Члена правління, піддубної лариси ми-
колаївни (Перший заступник Голови правління, головний бухгалтер), (фі-
зичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних), у зв'язку 
з переобранням на новий строк. Вказана особа перебувала на посаді з 
27.05.2010 року. Частка в статутному капіталі, якою володіє особа, стано-
вить 0%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має.

- Припинено повноваження Члена правління, Солдатенко валентина 
Івановича (Заступник Голови правління), (фізичною особою не надано зго-
ди на розкриття паспортних даних), у зв'язку з переобранням на новий 
строк. Вказана особа перебувала на посаді з 14.12.2005 року. Частка в ста-
тутному капіталі, якою володіє особа, становить 0 %. Посадова особа не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- Припинено повноваження, Члена правління, Бездєтко Зої миколаїв-
ни (Головний технолог), (фізичною особою не надано згоди на розкриття 
паспортних даних), у зв'язку з переобранням на новий строк. Вказана осо-
ба перебувала на посаді з 29.03.2008 року. Частка в статутному капіталі, 
якою володіє особа, становить 0 %. Посадова особа непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини не має.

- Припинено повноваження, Члена правління, острогляд оксани Гри-
горівни (Директор з праці, соціальних питань та персоналу), (фізичною 
особою не надано згоди на розкриття паспортних даних), у зв'язку з пере-
обранням на новий строк. Вказана особа перебувала на посаді з 07.06.2009 
року. Частка в статутному капіталі, якою володіє особа, становить 0 %. По-
садова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має.

- Припинено повноваження, Члена правління, ванюшина назара Єв-
геновича (Комерційний директор), (фізичною особою не надано згоди на 
розкриття паспортних даних), у зв'язку з переобранням на новий строк. 
Вказана особа перебувала на посаді з 27.04.2007 року. Частка в статутно-
му капіталі, якою володіє особа, становить 0 %. Посадова особа непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- Припинено повноваження, Члена правління, Короля володимира 
володимировича (Директор з якості), (фізичною особою не надано згоди 
на розкриття паспортних даних), у зв'язку з переобранням на новий строк. 
Вказана особа перебувала на посаді з 29.03.2008 року. Частка в статутно-
му капіталі, якою володіє особа, становить 0,00034 %. Посадова особа не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- Припинено повноваження, Члена правління, Грищука дмитра васи-
льовича (Начальник з виробництва), (фізичною особою не надано згоди 
на розкриття паспортних даних), у зв'язку з переобранням на новий строк. 
Вказана особа перебувала на посаді з 08.07.2011 року. Частка в статутно-
му капіталі, якою володіє особа, становить 0,000040 %. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- Припинено повноваження, Члена правління, Кізімова володимира 
федоровича (Директор з модернізації) (фізичною особою не надано згоди 
на розкриття паспортних даних), у зв'язку з переобранням на новий строк. 
Вказана особа перебувала на посаді з 19.04.2013 року. Частка в статутно-
му капіталі, якою володіє особа, становить 0 %. Посадова особа непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- Припинено повноваження, Члена правління, ларіонова володимира 
володимировича (Головний інженер) (фізичною особою не надано згоди 
на розкриття паспортних даних) у зв'язку з переобранням на новий строк. 
Вказана особа перебувала на посаді з 19.04.2013 року. Частка в статутно-
му капіталі, якою володіє особа, становить 0 %. Посадова особа непогаше-

ної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- Обрано, Головою правління Єфімова олександра олександровича 

(фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних) стро-
ком на 3 роки. До призначення обіймав посади: Голови правління, Першого 
заступника голови правління, Директора з виробництва. Частка в статутно-
му капіталі, якою володіє особа, становить 0 %. Посадова особа непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- Обрано, Членом правління, піддубну ларису миколаївну (Перший 
заступник Голови правління, головний бухгалтер), (фізичною особою не 
надано згоди на розкриття паспортних даних) строком на 3 роки. До при-
значення обіймала посади: Першого заступника Голови правління, голов-
ного бухгалтера, Головного бухгалтера, заступника фінансового директо-
ра, бухгалтера. Частка в статутному капіталі, якою володіє особа, становить 
0%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має.

- Обрано, Членом правління, Солдатенко валентина Івановича (За-
ступник Голови правління), (фізичною особою не надано згоди на розкрит-
тя паспортних даних) строком на 3 роки. До призначення обіймав посади: 
Заступника Голови правління, Директора з безпеки, Директора з праці со-
ціальних питань та персоналу. Частка в статутному капіталі, якою володіє 
особа, становить 0 %. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має.

- Обрано, Членом правління, Бездєтко Зою миколаївну (Головний 
технолог), (фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних да-
них) строком на 3 роки. До призначення обіймала посади: Головного техно-
лога, начальника ЛКП та ІГП, начальника лабораторії по контролю вироб-
ництва. Частка в статутному капіталі, якою володіє особа, становить 0%. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має.

- Обрано, Членом правління, острогляд оксану Григорівну (Дирек-
тор з праці, соціальних питань та персоналу), (фізичною особою не нада-
но згоди на розкриття паспортних даних) строком на 3 роки. До призна-
чення обіймала посади: Директора з праці, соціальних питань та 
персоналу, в.о. Директора з праці, соціальних питань та персоналу, на-
чальника юридичного відділу. Частка в статутному капіталі, якою володіє 
особа, становить 0%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має.

- Обрано, Членом правління, ванюшина назара Євгеновича (Комер-
ційний директор) (фізичною особою не надано згоди на розкриття паспорт-
них даних) строком на 3 роки. До призначення обіймав посади: Комерцій-
ного директора, заступника, комерційного директора з постачання та 
логістики, менеджера. Частка в статутному капіталі, якою володіє особа, 
становить 0 %. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має.

- Обрано, Членом правління, Короля володимира володимировича 
(Директор з якості), (фізичною особою не надано згоди на розкриття пас-
портних даних) строком на 3 роки. До призначення обіймав посади: Дирек-
тора з якості, заступника начальника дільниці-начальник ВТК, начальник 
ВТК. Частка в статутному капіталі, якою володіє особа, становить 0,00034%. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має.

- Обрано, Членом правління, Грищука дмитра васильовича (Началь-
ник з виробництва), (фізичною особою не надано згоди на розкриття пас-
портних даних) строком на 3 роки. До призначення обіймав посади: Дирек-
тора з виробництва, Начальника виробництва, Начальника виробництва 
№1, Начальника виробництва №2. Частка в статутному капіталі, якою во-
лодіє особа, становить 0,00040%. Посадова особа непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має.

- Обрано, Членом правління, Кізімова володимира федоровича (Ди-
ректор з модернізації) (фізичною особою не надано згоди на розкриття пас-
портних даних), строком на 3 роки. До призначення обіймав посади: За-
ступника головного інженера (з нового обладнання) ПАТ «Харківський 
плитковий завод», головного механіка, начальника РМЦ, майстра. Частка 
в статутному капіталі, якою володіє особа, становить 0%. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

- Обрано, Членом правління, ларіонова володимира володимиро-
вича (Головний інженер) (фізичною особою не надано згоди на розкриття 
паспортних даних) строком на 3 роки. До призначення обіймав посади: за-
ступника директора з модернізації «з нового енергоустаткування» департа-
менту модернізації та інновацій, головного енергетика. Частка в статутно-
му капіталі, якою володіє особа, становить 0 %. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

Голова правління ПАТ «Харківський плитковий завод» Єфімов О.О., 
19.04.2016р.

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «харКІвСьКий плитКовий Завод»
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 

«Завод молочної кислоти» 
2. Код за ЄДРПОУ: 00382119
3. Місцезнаходження: 04080 м. Київ, вул. Фрунзе 53
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 417 37 46, 044 417 37 46
5. Електронна поштова адреса: zmk@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://zmk.pat.ua/admin/emitents/
reports/special/view?report_id=4574

7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення 
рішення про звільнення прийнято черговими загальними збора-

ми товариства від 15.04.2016 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу за-

гальних зборів товариства №1/2016 від 15.04.2016 року.
1. Посадова особа Костюк Володимир Григорович (Не надано згоду на 

відкриття паспортних даних), яка займала посаду Член Наглядової ради, 
звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє 
пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посаді: з 17.04.2015 по 15.04.2016р.

2. Посадова особа Смілянець Вадим Сергійович (Не надано згоду на 
відкриття паспортних даних), яка займала посаду Член Наглядової ради, 
звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє 
пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посаді:з 17.04.2015 по 15.04.2016р.

3. Посадова особа Какун Михайло Валерійович (Не надано згоду на 
відкриття паспортних даних), яка займала посаду Член Наглядової ради, 
звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє 
пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посаді: з 17.04.2015 по 15.04.2016р.

4. Посадова особа Левицький Олександр Петрович (Не надано згоду 
на відкриття паспортних даних), яка займала посаду Голова Правління, 
звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє 
пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посаді: з 17.04.2015 по 15.04.2016р.

5. Посадова особа Соколов Олександр Іванович (Не надано згоду на 
відкриття паспортних даних), яка займала посаду Член Правління, звільне-
на. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом 
акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 
17.04.2015 по 15.04.2016р. Нікого не призначено на посаду замість звільне-
ної особи, в звязку з внесенням змін до складу виконавчого органу.

6. Посадова особа Гуйван Тетяна Василівна (Не надано згоду на від-
криття паспортних даних), яка займала посаду Член Правління, звільнена. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій 
емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливі та посадовi 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 
17.04.2015 по 15.04.2016р. Нікого не призначено на посаду замість звіль-
неної особи, в зв'язку з внесенням змін до складу виконавчого органу.

7. Посадова особа Сопов Олександр Васильович (Не надано згоду на 
відкриття паспортних даних), яка займала посаду Член Правління, звільне-
на. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом 
акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 
17.04.2015 по 15.04.2016р. Нікого не призначено на посаду замість звільне-
ної особи, в звязку з внесенням змін до складу виконавчого органу.

8. Посадова особа Костюк Віктор Григорович (Не надано згоду на від-
криття паспортних даних), яка займала посаду Член Правління, звільнена. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій 
емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 
17.04.2015 по 15.04.2016р. Нікого не призначено на посаду замість звіль-
неної особи, в звязку з внесенням змін до складу виконавчого органу.

9. Посадова особа Костюк Леоніда Іванівна (Не надано згоду на від-
криття паспортних даних), яка займала посаду Голова Наглядової ради, 
звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє 
пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посаді: з 17.04.2015 по 15.04.2016р.

10. Посадова особа Кочубей Олена Василівна (Не надано згоду на 
відкриття паспортних даних), яка займала посаду Член Наглядової ради, 
звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє 
пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посаді: з 17.04.2015 по 15.04.2016р.

11. Посадова особа Шаповал Людмила Іванівна (Не надано згоду на 
відкриття паспортних даних), яка займала посаду Голова Ревізійної комі-
сії, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посаді: з 17.04.2015 по 15.04.2016р. Нікого не призначено на 
посаду замість звільненої особи, в звязку з прийняттям рішення про ска-
сування ревізійної комісії.

12. Посадова особа Гузирь Надія Михайлівна (Не надано згоду на від-
криття паспортних даних), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, 
звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє 
пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посаді: з 17.04.2015 по 15.04.2016р. Нікого не призначено на посаду за-
мість звільненої особи, в звязку з прийняттям рішення про скасування 
ревізійної комісії.

13. Посадова особа Какун Валерій Степанович (Не надано згоду на 
відкриття паспортних даних), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, 
звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00329%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00329%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посаді: з 17.04.2015 по 15.04.2016р. Нікого не при-
значено на посаду замість звільненої особи, в звязку з прийняттям рі-
шення про скасування ревізійної комісії

рішення про призначення прийнято черговими загальними збо-
рами товариства від 15.04.2016 р.

призначення посадової особи виконано на підставі протоколу 
загальних зборів товариства №1/2016 від 15.04.2016 року.

1. Посадова особа Костюк Леоніда Іванівна (Не надав згоду на від-
криття паспортних даних) призначена на посаду Голова Наглядової ради. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом ак-
цій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, на який призначено особу:на три роки згідно ста-
туту. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голо-
ва Наглядової ради ПАТ «ЗМК». Розмір пакета акцій емітента, які нале-
жать цій особі: 0 акцій.

2. Посадова особа Смілянець Вадим Сергійович (Не надав згоду на 
відкриття паспортних даних) призначена на посаду Член Наглядової 
ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє паке-
том акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки згідно 
статуту. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
член Наглядової ради ПАТ «ЗМК». Розмір пакета акцій емітента, які на-
лежать цій особі: 0 акцій. 

3. Посадова особа Кочубей Олена Василівна (Не надав згоду на від-
криття паспортних даних) призначена на посаду Член Наглядової ради. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом ак-
цій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки згідно статуту. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Член На-
глядової ради. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі:  
0 акцій.

рішення про призначення прийнято наглядовою радою товари-
ства від 15.04.2016 р.

призначення посадової особи виконано на підставі протоколу 
засідання наглядової радии №4 від 15.04.2016 року з 
18.04.2016року.

1. Посадова особа Левицький Олександр Петрович (Не надав згоду 
на відкриття паспортних даних), призначена на посаду Генеральний ди-
ректор. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє па-
кетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: До прий-
няття рішення Наглядової ради про звільнення посадової особи. Інші 
посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова прав-
ління ПАТ «ЗМК» Пакет акцій які належать цій особі: 0 акцій.

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

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

Генеральний директор  левицький олександр петрович. 

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «Завод молочноЇ КиСлоти» 
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вIдКрите аКцIонерне товариСтво 
«тернопIльоБленерГо»

річна інформація емітента цінних паперів
I. основні відомості про емітента

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

Вiдкрите акцiонерне товариство 
«Тернопiльобленерго», 00130725 Тер-
нопільська , д/в, 46010, м. Тер нопiль, 
Енергетична, 2 (0352) 25-77-76,

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

19.04.2016

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію

www.toe.te.ua

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю Аудиторська 
компанiя «УПК-Аудит Лтд.», 
30674018

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

Збори не відбувались у зв’язку з 
неможливістю їх скликання.

6. Інформація про дивіденди. Питання виплати дивідендів відно-
ситься до компетенції загальних збо-
рів акціонерів. Так як протягом 2015 
року загальні збори акціонерів не від-
булися, дивіденди за звітний період 
та за період попередній звітному, не 
нараховувались і не виплачувались. 

II. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 766055 752133
Основні засоби (за залишковою вартістю) 613173 626118
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 13165 11599
Сумарна дебіторська заборгованість 28383 5279
Грошові кошти та їх еквіваленти 8874 15681
Власний капітал 577325 562248
Статутний капітал 15272 15272
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 32100 14728
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 22906 26299
Поточні зобов’язання і забезпечення 165824 163586
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0.28438 -0.25756
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0.28438 -0.25756

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 61088160 61088160
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

в.о. голови правління-
генеральний директор  І.Ю. Юхимець

повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

1. Повне найменування емітента 
ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ ГЕНЕРАЛЬ-

НИЙ IНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ПIДПРИЄМСТВ ШТУЧНОГО ВО-
ЛОКНА»

2. Код за ЄДРПОУ 04691254
3. Місцезнаходження 01033 м.Київ Паньківська,11
4. Міжміський код, телефон та факс (044)288-21-27 (044)288-32-91
5. Електронна поштова адреса samoylenko.t@ugipro.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://giproshtuv.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 Змі-
на складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення 
Рішення про звільнення прийнято річними загальними зборами акціоне-

рів ПАТ «УКРГІПРОШТУВ» 15.04.2016 р. Звільнення посадової особи ви-
конано на підставі п.9 порядку денного річних загальних зборів акціонерів 
Товариства.Посадова особа Осипенко Яна Сергіївна (паспорт: серія МЕ 
номер 999135 виданий 23.04.2010 р. Дніпровським РУ ГУ МВС України в 
м. Києві), яка займала посаду Голова Ревізійної комісії, звільнена.Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0%.Володiє пакетом акцій емітента 
у розмірі 0%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має.Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки.

Рішення про звільнення прийнято річними загальними зборами акціоне-
рів ПАТ «УКРГІПРОШТУВ» 15.04.2016 р. Звільнення посадової особи ви-
конано на підставі п.9 порядку денного річних загальних зборів акціонерів 
Товариства.Посадова особа Панасюк Костянтин Едуардович (паспорт: се-
рія СН номер 749448 виданий 12.02.1998 р. Радянським РУ ГУ МВС Украї-
ни в м. Києві), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.Володiє пакетом акцій 
емітента у розмірі 0%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає.Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки.

Рішення про звільнення прийнято річними загальними зборами акціоне-
рів ПАТ «УКРГІПРОШТУВ» 15.04.2016 р. Звільнення посадової особи ви-
конано на підставі п.9 порядку денного річних загальних зборів акціонерів 
Товариства.Посадова особа Бут Сергій Володимирович (паспорт: серія ЕО 
номер 564157 виданий 26.06.1998 р. Центральним РВ ММ УУ МВС України 
в Миколаївській обл.), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, звільне-
на.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: 2 роки.

Рішення про призначення прийнято річними загальними зборами акціо-
нерів ПАТ «УКРГІПРОШТУВ» 15.04.2016 р. та на підставі протоколу Реві-
зійної комісії №1 від 15.04.2016р..Призначення посадової особи виконано 
на підставі п. 10 порядку денного річних загальних зборів акціонерів Това-
риства та протоколу Ревізійної комісії №1 від 15.04.2016р.. Посадова особа 
Осипенко Яна Сергіївна (паспорт: серія МЕ номер 999135 виданий 
23.04.2010 р. Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві), призначена на 
посаду Голова Ревізійної комісії.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 призна-
чено особу: 3 роки.Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти 
років: 2011-2016рр..- ТОВ МК ТРК «ICTV», фінансовий директор.Розмір па-
кета акцій емітента, які належать цій особі: немає акцій.

Рішення про призначення прийнято річними загальними зборами акціо-
нерів ПАТ «УКРГІПРОШТУВ» 15.04.2016 р..Призначення посадової особи 
виконано на підставі п. 10 порядку денного річних загальних зборів акціо-
нерів Товариства . Посадова особа Зінькова Ганна Олексіївна (паспорт: 
серія СН номер 581421 виданий 25.09.1997 р. Шевченківським РУ ГУ МВС 
України у м. Києві), призначена на посаду Член Ревізійної комісії.Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0%.Володiє пакетом акцій емітента 
у розмірі 0%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має.Строк, на який призначено особу: 3 роки.Інші посади, які обіймала осо-
ба протягом останніх п’яти років: 2011-2013рр.. АК «Гросмейстер», ауди-
тор; 2013-2016рр.. ТОВ «Старлайт Медіа», податковий аудитор.Розмір 
пакета акцій емітента, які належать цій особі: немає акцій.

Рішення про призначення прийнято річними загальними зборами акціо-
нерів ПАТ «УКРГІПРОШТУВ» 15.04.2016 р. Призначення посадової особи 
виконано на підставі п. 10 порядку денного річних загальних зборів акціо-
нерів Товариства. Посадова особа Хмарук Ольга Олександрівна (паспорт: 
серія МЕ номер 978907 виданий 16.02.2010 р. ТУМ-2 Шевченківським РУ 
ГУ МВС України у м. Києві), призначена на посаду Член Ревізійної комісії.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.Володiє пакетом акцій 
емітента у розмірі 0%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає.Строк, на який призначено особу: 3 роки.Інші посади, які обій-
мала особа протягом останніх п’яти років: 2008-2016рр.. ТОВ «Старлайт 
Бренд Контент», керівник юридичного відділу.Розмір пакета акцій емітента, 
які належать цій особі: немає акцій.

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

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

Генеральний директор пат «УКрГІпроШтУв»            Кокошин о.в.
М. П. (підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

пУБлІчне аКцIонерне товариСтво «УКраЇнСьКий Генеральний IнСтитУт 
по проеКтУваннЮ пIдприЄмСтв ШтУчноГо волоКна»
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повІдомлення про виникнення особливої інформації емітента 
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента пУБлІчне аКцІонерне 
товариСтво «дІм марочних КоньяКІв «таврІя»

2. Код за ЄДРПОУ 00413475
3. Місцезнаходження 74905, херсонська обл., м. нова Каховка, 

пр.  дніпровський, 299
4. Міжміський код, телефон та факс 0554976228
5. Електронна поштова адреса glav_buh@tavria.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.tavria.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ рі-

шення про зміну складу посадових осіб емітента
II. текст повідомлення

протоколом загальних зборів акціонерів пат «дмК «таврія» від 
15.04.2016 року відповідно до Статуту прийнято рішення про зміну 
складу посадових осіб емітента, зокрема:

- припинено повноваження члена наглядової ради Шамотiй Валерiя Мико-
лайовича, паспорт серія АН № 017568, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС 
України в Днiпропетровськiй обл. 29.07.2002 р. у зв’язку з переобранням. По-
садова особа перебувала на посаді з 12.11.2011 року (продовжено термін 
15.04.2015 р), непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має, частка у статутному капіталі Товариства 0.4652 % (94565.20 грн.)

- припинено повноваження члена наглядової ради Крупнової Наталі Бо-
рисівни, паспорт серія АК № 251614, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС 
України в Дніпропетровській обл 25.08.1998 р. у зв’язку з переобранням. 
Посадова особа перебувала на посаді з 12.11.2011 року (продовжено тер-
мін 15.04.2015 р) , непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає, частка у статутному капіталі Товариства 0.0201 % (4093.75 грн.).

- припинено повноваження члена наглядової ради Gonikios Wine LTD 
(ГОНІКІОС ВАЙН ЛТД), Кіпр, в особі представника Громова Петра Олексан-
дровича, паспорт серія АК № 622096, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС 
України в Дніпропетровській області 12.10.1999р. у зв’язку з переобранням. 
Посадова особа перебувала на посаді з 12.11.2011 року (продовжено тер-
мін 15.04.2015 р), представник непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має, частки у статутному капіталі Товариства не має, 
частка Gonikios Wine LTD (ГОНІКІОС ВАЙН ЛТД), Кіпр у статутному капіталі 
Товариства 94.1059% (19128912,00 грн.)

- звільнено з посади члена наглядової ради Каптєлова Романа Володи-
мировича, паспорт серія АО № 260178, виданий Жовтневим РВ у м. Дні-
пропетровську ГУ ДМС України в Дніпропетровській області 30.03.2015 р., 
у зв’язку з переобранням. Посадова особа перебувала на посаді з 
15.04.2015 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має, частка у статутному капіталі Товариства 0.00002% (3,75 грн.).

- припинено повноваження члена наглядової ради Ксьондза Севаст’яна 
Юрійовича, паспорт серія ЕК № 006308, виданий Краснолуцьким МВ УМВС 
України в Луганській області 23.06.1995 р. у зв’язку з переобранням. По-
садова особа перебувала на посаді з 12.11.2011 року (продовжено термін 
15.04.2015 р) , непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має, частка у статутному капіталі Товариства 0,00003% (6,25 грн.)

- припинено повноваження члена ревізійної комісії Каширiної Наталi 
Валерiївни, паспорт серія МО № 656064, виданий Новокаховським МВ 
УМВС України в Херсонськiй обл. 25.11.1998р. у зв’язку з переобранням. 
Посадова особа перебувала на посаді з 12.11.2011 року (продовжено тер-
мін 15.04.2015 р) , непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має, частка у статутному капіталі Товариства 0.00004 % (7,50 грн.)

- припинено повноваження члена ревізійної комісії Сапіга Людмили Іванівни, 
паспорт серії АК № 532902 Красногвардійським РВ УМВС України в Дніпропе-
тровській обл., 11.06.1999 р. Посадова особа перебувала на посаді з 12.11.2011 
року (продовжено термін 15.04.2015 р) , непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має, частка у статутному капіталі Товариства 0.00002 % 
(3,75 грн.). ( Представник по довіреності — Садовникова Свiтлана Костянтинiвна, 
паспорт серія АН № 447141, виданий Бабушкiнським РВДМУ УМВС України в 
Днiпропетровськiй обл. 03.11.2005 р., непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має, частки у статутному капіталі Товариства не має.)

- звільнено з посади члена ревізійної комісії Сапігу Володимира Мико-
лайовича (згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано), 
у зв’язку з переобранням. Посадова особа перебувала на посаді з 
12.11.2011 року (продовжено термін 15.04.2015 р) , непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має, частка у статутному капіталі То-
вариства 0.00003 % (3,75 грн.)

– обрано на посаду члена наглядової ради Шамотiй Валерiя Миколайо-
вича, паспорт серія АН № 017568, виданий Жовтневий РВ ДМУ УМВС Укра-
їни в Днiпропетровськiй обл. 29.07.2002 р. Посадова особа призначена на 
строк 1 рік (до наступних річних зборів Товариства), протягом останніх 5 
років своєї діяльності обіймав посади заступника директора з питань стра-
тегічного розвитку, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має, частка у статутному капіталі Товариства 0.4652%( 94565,20 грн.).

– обрано на посаду члена наглядової ради Ксьондза Севаст’яна Юрійо-
вича, паспорт серія ЕК № 006308, виданий Краснолуцьким МВ УМВС Укра-

їни в Луганській області 23.06.1995 р. Посадова особа призначена на строк 
1 рік (до наступних річних зборів Товариства), протягом останніх 5 років 
своєї діяльності обіймав посади керівника департаменту стратегічного роз-
витку, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, 
частка у статутному капіталі Товариства 0,00003% (6,25 грн.)

– обрано на посаду члена наглядової ради Крупнову Наталію Борисівну, 
паспорт серія АК № 251614, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в 
Дніпропетровській обл. 25.08.1998 р. Посадова особа призначена на строк 1 рік 
(до наступних річних зборів Товариства), протягом останніх 5 років своєї діяль-
ності обіймала посади директора, директора з аудиту та контролю фінансово-
господарської діяльності, непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має, частка у статутному капіталі Товариства 0.0201 % (4093,75 грн.).

– обрано на посаду члена наглядової ради Горкун Ганну Всеволодівну, пас-
порт серія СО № 720508, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 
31.08.2001 р. Посадова особа призначена на строк 1 рік (до наступних річних 
зборів Товариства), протягом останніх 5 років своєї діяльності обіймала посади 
заступника керівника департаменту з правових питань зовнішньоекономічної 
діяльності, заступник директора, директора, непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини не має, не володіє акціями Товариства. Особа, що внесла 
пропозицію щодо даного кандидата — Gonikios Wine LTD (ГОНІКІОС ВАЙН 
ЛТД), місцезнаходження: 4 Агіас Марінас Стр., 8 Ваміко, квартира/офіс 33, Стро-
волос, П.С. 2059, Нікосія, Кіпр, частка Gonikios Wine LTD (ГОНІКІОС ВАЙН ЛТД), 
Кіпр у статутному капіталі Товариства 94,1059% (19128912,00 грн.).

- обрано на посаду члена наглядової ради Громова Петра Олександро-
вича, паспорт серія АК № 622096, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС Укра-
їни в Дніпропетровській області 12.10.1999р. Посадова особа призначена 
на строк 1 рік (до наступних річних зборів Товариства), протягом останніх 
5  років своєї діяльності обіймав посади начальника юридичного відділу, за-
ступника директора з правових питань; непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має, не володіє акціями Товариства. Посадова осо-
ба є представником Gonikios Wine LTD (ГОНІКІОС ВАЙН ЛТД), місцезнахо-
дження: 4 Агіас Марінас Стр., 8 Ваміко, квартира/офіс 33, Строволос, П.С. 
2059, Нікосія, Кіпр, частка Gonikios Wine LTD (ГОНІКІОС ВАЙН ЛТД), Кіпр у 
статутному капіталі Товариства 94,1059% (19128912,00 грн.).

– обрано на посаду члена ревізійної комісії Чумака Сергія Володимиро-
вича, паспорт серії АК№ 568008, виданий Амур-Нижньодніпровським РВ 
ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області «07» червня 1999р. Поса-
дова особа призначена на строк 3 роки. Протягом останніх 5 років своєї 
діяльності обіймав посаду Генерального директора ТОВ «Інститут вино-
робства», непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, 
частки у статутному капіталі Товариства не має. Посадова особа є пред-
ставником акціонера по довіреності — Каптєлова Романа Володимирови-
ча, частка у статутному капіталі Товариства 0.00003 % (3,75 грн.)

– обрано на посаду члена ревізійної комісії Чухальонок Олену Юріївну, 
паспорт серії АЕ № 625585 виданий 1 ВМ Павлоградським МВ УМВС України 
в Дніпропетровській обл. 06.05.1997 р., Посадова особа призначена на строк 
3 роки . Протягом останніх 5 років своєї діяльності обіймала посади начальни-
ка планово-аналітичного відділу, непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має, частки у статутному капіталі Товариства не має. Посадо-
ва особа є представником акціонера по довіреності — Сапіги Володимира 
Миколайовича, частка у статутному капіталі Товариства 0.00003 % (3,75 грн.)

- обрано на посаду члена ревізійної комісії Садовникову Свiтлану 
Костянтинiвну, паспорт серія АН № 447141, виданий Бабушкiнським РВДМУ 
УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 03.11.2005р., Посадова особа при-
значена на строк 3 роки. 

Протягом останніх 5 років своєї діяльності обіймала посади економіста, 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частки у 
статутному капіталі Товариства не має. Посадова особа є представником 
акціонера по довіреності — Сапіги Людмили Іванівни, паспорт серії АК 
№  532902 Красногвардійським РВ УМВС України в Дніпропетровській обл., 
11.06.1999 р., частка у статутному капіталі Товариства 0.00003 % (3,75 грн.) 

Засіданням наглядової ради пат «дмК «таврія» від 
15.04.2016  року

- призначено на посаду Голови Наглядової ради Крупнову Наталію Бо-
рисівну, паспорт серія АК № 251614, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС 
України в Дніпропетровській обл. 25.08.1998 р. Посадова особа призначе-
на на строк 1 рік (до наступних річних зборів Товариства). 

Засіданням ревізійної комісії пат «дмК «таврія» від 
15.04.2016  року

- призначено на посаду Голови Ревізійної комісії Садовникову Свiтлану 
Костянтинiвну, паспорт серія АН № 447141, виданий Бабушкiнським РВДМУ 
УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 03.11.2005р. Посадова особа при-
значена на строк 3 роки.

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

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

М.П. (підпис)
о.о. Єрьоменко

(ініціали та прізвище керівника) 
18.04.2016
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повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ПЕРШОТРАВНЕ-
ВА РАЙАГРОТЕХНIКА»

2. Код за ЄДРПОУ 00909414
3. Місцезнаходження 87450, смт.Ялта, 40 рокiв 

Перемоги, буд.35
4. Міжміський код, телефон та факс (06297)90331 (06297)90130
5. Електронна поштова адреса agroceh30@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

00909414.smida.gov.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення
Вiдповiдно до п. 16.10.1.9. Статуту Товариства, Рiшенням Наглядової 

ради ПРАТ «ПЕРШОТРАВНЕВА РАЙАГРОТЕХНIКА» №45 вiд 
18.04.2016 року подовжено з 01 травня 2016 року до моменту припинен-
ня шляхом перетворення на Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
термiн повноважень Генерального директора ПРАТ«ПЕРШОТРАВНЕВА 
РАЙАГРОТЕХНIКА» Iсiрова Федiра Iвановича(паспорт: ВЕ 256869, вида-
ний 19.11.2001 року Першотравневим РВ УМВС України в 
Донецькiй обл.).

Перелiк посад, якiобiймала посадова особа останнi п’ять рокiв:
2009 — 04.05.2011 — начальник агроцеху №30 ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», 

05.05.2011-20.12.2011 — начальник ЦРМО №1 ДП «IЛЛIЧ-АГРО ДОН-
БАС», 21.12.2011– теперiшнiй час — Генеральний директор ПРАТ «ПЕР-
ШОТРАВНЕВА РАЙАГРОТЕХНIКА».

Призначена особа не володiє акцiями ПРАТ «ПЕРШОТРАВНЕВА 
РАЙАГРОТЕХНIКА».

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Згiдно Наказу Генерального директора ПРАТ «ПЕРШОТРАВНЕВА 

РАЙАГРОТЕХНIКА» «По кадрам» № 4-к вiд 15.04.2016 року звiльнено з 
«15» квiтня 2016 року головного бухгалтера ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШОТРАВНЕВА РАЙАГРОТЕХНIКА» 
Горюнову Наталiю Василiвну (паспорт: ВС 750853, виданий 
09.01.2001 року Першотравневим РВ УМВС України в Донецькiй обл.), за 
власним бажанням. 

Посадова особа не володiє акцiями ПРАТ «ПЕРШОТРАВНЕВА 
РАЙАГРОТЕХНIКА».Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає.

Посадова особа перебувала на посадi головного бухгалтера 
ПРАТ «ПЕРШОТРАВНЕВА РАЙАГРОТЕХНIКА» 1 (один) рiк.

Згiдно Наказу Генерального директора ПРАТ «ПЕРШОТРАВНЕВА 
РАЙАГРОТЕХНIКА» «По кадрам» № 5-к вiд 18.04.2016 року призначено 
з «18» квiтня 2016 року на посаду головного бухгалтера ПРАТ «ПЕРШО-
ТРАВНЕВА РАЙАГРОТЕХНIКА» Мануiлову Ольгу Вiкторiвну (паспорт: ВС 
247159, виданий 10.03.2000 року Першотравневим РВ УМВС України в 
Донецькiй обл.), на невизначений строк.

Перелiк посад, якi обiймала посадова особа останнi п’ять рокiв:
2004 — 31.07.2015 — бухгалтер ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»;
01.08.2015- 31.01.2016 –домогосподарка;
01.02.2016- 15.04.2016 -менеджер з адмiнiстративної дiялльностi 

ПРАТ «ПЕРШОТРАВНЕВА РАЙАГРОТЕХНIКА»
Посадова особа не володiє акцiями ПРАТ «ПЕРШОТРАНЕВА 

РАЙАГРОТЕХНIКА». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає.

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 Iсiров федiр Iванович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 18.04.2016
(дата)

приватне аКцIонерне товариСтво 
«перШотравнева райаГротехнIКа»

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 «ПЕРШОТРАВ-
НЕВИЙ РАЙАГРОХIМ»

2. Код за ЄДРПОУ 05488383
3. Місцезнаходження 87450, смт.Ялта, 40 рокiв 

Перемоги, буд.21
4. Міжміський код, телефон та факс (06297)90331 
5. Електронна поштова адреса agroceh30@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

05488383.smida.gov.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення
Вiдповiдно до п. 16.10.1.9. Статуту Товариства, Рiшенням Наглядової 

ради ПРАТ «ПЕРШОТРАВНЕВИЙ РАЙАГРОХIМ» №48 вiд 18.04.2016 року 
подовжено з 01 травня 2016 року до моменту припинення шляхом пере-
творення на Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю термiн повнова-
жень Генерального директора ПРАТ«ПЕРШОТРАВНЕВИЙ РАЙАГРОХIМ» 
Iсiрова Федiра Iвановича(паспорт: ВЕ 256869, виданий 19.11.2001 року 
Першотравневим РВ УМВС України в Донецькiй обл.).

Перелiк посад, якi обiймала посадова особа останнi п’ять рокiв:
2009 — 04.05.2011 — начальник агроцеху №30 ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», 

05.05.2011-20.12.2011 — начальник ЦРМО №1 ДП «IЛЛIЧ-АГРО ДОН-
БАС», 21.12.2011– теперiшнiй час — Генеральний директор ПРАТ «ПЕР-
ШОТРАВНЕВА РАЙАГРОТЕХНIКА».

Призначена особа не володiє акцiями ПРАТ «ПЕРШОТРАВНЕВИЙ 
РАЙАГРОХIМ».

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Згiдно Наказу Генерального директора ПРАТ «ПЕРШОТРАВНЕВИЙ 
РАЙАГРОХIМ» «По кадрам» № 3-к вiд 15.04.2016 року звiльнено з 
«15» квiтня 2016 року головного бухгалтера , за сумiсництвом, ПРИВАТ-
НОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШОТРАВНЕВИЙ 
РАЙАГРОХIМ» Горюнову Наталiю Василiвну (паспорт: ВС 750853, вида-
ний 09.01.2001 року Першотравневим РВ УМВС України в Донецькiй 
обл.), за власним бажанням. 

Посадова особа не володiє акцiями ПРАТ «ПЕРШОТРАВНЕВИЙ 
РАЙАГРОХIМ».Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає.

Посадова особа перебувала на посадi головного бухгалтера 
ПРАТ «ПЕРШОТРАВНЕВИЙ РАЙАГРОХIМ» 1 (один) рiк.

Згiдно Наказу Генерального директора ПРАТ «ПЕРШОТРАВНЕВИЙ 
РАЙАГРОХIМ» «По кадрам» № 4-к вiд 18.04.2016 року призначено з 
«18» квiтня 2016 року на посаду головного бухгалтера ПРАТ «ПЕРШО-
ТРАВНЕВИЙ РАЙАГРОХIМ» Мануiлову Ольгу Вiкторiвну (паспорт: ВС 
247159, виданий 10.03.2000 року Першотравневим РВ УМВС України в 
Донецькiй обл.), за сумiсництвом , на невизначений строк.

Перелiк посад, якi обiймала посадова особа останнi п’ять рокiв:
2004р. — 31.07.2015 — бухгалтер ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»;
01.08.2015- 31.01.2016 –домогосподарка;
01.02.2016 — 15.04.2016 менеджер з адмiнiстративної дiяльностi 

ПРАТ «ПЕРШОТРАВНЕВИЙ РАЙАГРОХIМ», за сумiсництвом.
Посадова особа не володiє акцiями ПРАТ «ПЕРШОТРАВНЕВИЙ 

РАЙАГРОХIМ». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає.

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 Iсiров федiр Iванович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 18.04.2016
(дата)

приватне аКцIонерне товариСтво 
«перШотравневий райаГрохIм»
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-

містю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Публiчне акцiонерне товариство «Український iнститут по проекту-
ванню об'єктiв газової промисловостi «Укргазпроект», 2. Код за ЄДРПОУ 
00158592, 3. Місцезнаходження 04050 Київ вул. Артема 77, 4. Міжмісь-
кий код, телефон та факс 044 484 02 50 044 484 02 27, 5. Електронна 
поштова адреса vnipidzv@ukr.net, 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації 
www/htp/ukrgazproekt.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 
1.Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою 13.04.2016 р. 

Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової 
ради. Домашенко Олександр Олександрович обрано на посаду Член 
Правління. Володіє часткою в статутному капіталі емiтента 0,008%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,008%. Непогашеної судимос-
ті за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 
1 один рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
Генеральний інженер проектів, член правління. Особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних.

2. Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою 13.04.2016 р. 
Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової 
ради товариства. Смирнов Олександр Йосифович обрано на посаду 
Член Правління. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,008%. 
Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0,008%. Непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 
1 один рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
Головний інженер, Член правління. Особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних.

3.Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою 13.04.2016 р. 

Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової 
ради. Яворовський Геннадій Леонідович обрано на посаду Член Прав-
ління. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє паке-
том акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 1 один рік.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: За-
ступник голови правління з правових питань. Особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних.

4. Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою 13.04.2016 р. 
Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової 
ради. Адвена Ігор Миколайович обрано на посаду Член Правління. Во-
лодіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володiє пакетом акцій 
емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Строк, на який обрано особу: 1 один рік. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п'яти років: Заступник голови прав-
ління з фінансів. Особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них.

5. Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою 13.04.2016 р. 
Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової 
ради. Мусієнко Юрій Григорович обрано на посаду Член Правління. Во-
лодіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володiє пакетом акцій 
емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Строк, на який обрано особу: 1 один рік. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п'яти років: Заступник голови прав-
ління по зарубіжним зв’язкам. 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 
згідно із законодавством. 

Голова правління Глоба М.Ф.
(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

М. П. 13.04.2016
(дата) 

пУБлIчне аКцIонерне товариСтво «УКраЇнСьКий IнСтитУт по проеКтУваннЮ 
оБ’ЄКтIв ГаЗовоЇ промиСловоСтI «УКрГаЗпроеКт»

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 «ШКIрСировинний Завод», 05502098, 65025 одеська область 
м.одеса 21-й км Старокиївської дороги, будинок 38., (048) 750-47-27

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

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

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

аудиторська фірма «авант» у вигляді товариства з обмеженою 
відповідальністю, 25038854

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент — акціонерне товариство) Черговi загальнi збори акцiонерiв 
вiдбулися 02.04.2015 ПЕРЕЛIК ПИТАНЬ, ЩО РОЗГЛЯДАЛИСЬ НА ЗА-
ГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦIОНЕРIВ (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):

1. Обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв, прийняття рiшення 
про припинення їх повноважень. 2. Прийняття рiшень з питань порядку 
проведення загальних зборiв. 3. Звiт виконавчого органу Товариства про 
результати фiнансово — господарської дiяльностi Товариства у 2014 роцi 
та його затвердження.4. Звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї Товариства по 
звiту та балансу Товариства за 2014 рiк та його затвердження.

5. Звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть у 2014 роцi та його 
затвердження. 6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Нагля-
дової ради, звiту Ревiзiйної комiсiї, звiту виконавчого органу Товариства. 
7.  Затвердження рiчного звiту Товариства. 

8. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, перед-
бачених чинним законодавством. 9. Про попереднє схвалення значних 
правочинiв, що можуть бути вчиненi Товариством, та надання вiдповiдних 
повноважень. 10. Про змiну мiсцезнаходження Товариства.

11. Внесення змiн до статуту Товариства шляхом викладення його у 
новiй редакцiї. Пропозицiй щодо перелiку питань порядку денного, затвер-
дженого рiшенням наглядової ради Товариства, не надходило. Змiни до 
порядку денного не вносились. 

Результати розгляду питань порядку денного: По питанням № 1-11 по-

рядку денного загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення прийнятi 
«за» ОДНОГОЛОСНО. Позачерговi збори в звiтному перiодi не скликались 
i не проводились

6. Інформація про дивіденди Рiшення загальних зборiв вiд 02.04.2015  — 
Розподiл прибутку звiтного перiоду не проводити, збитки звiтного перiоду 
покрити у вiдповiдностi до вимог чинного законодаства

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

ємства (тис. грн.)
Найменування

показника
період

звітний попередній
Усього активів  20094  18534
Основні засоби (за залишковою вартістю)  6098  6619
Довгострокові фінансові інвестиції  3  3
Запаси  9140  4464
Сумарна дебіторська заборгованість  4606  6961
Грошові кошти та їх еквіваленти  244  482
Власний капітал  -21230  -12543
Статутний капітал  1154  1154
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

 -22384  -13697

Довгострокові зобов’язання і забезпечення  31131  26398
Поточні зобов’язання і забеспечення  10193  4679
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

 -1.88203030  -2.63163600

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

 -1.88203030  -2.63163600

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  4615760  4615760
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 

директор ____________  вдовiченко людмила анатолiївна

пУБлIчне аКцIонерне товариСтво «ШКIрСировинний Завод»
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приватне аКцIонерне товариСтво 
«КомпанIя «айдар лIГа»

річна інформація емітента  
за 2015 рік,

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КОМПАНIЯ 
«АЙДАР ЛIГА»,
23491265, 91020, Луганська обл., 
м. Луганськ, вул. Руднєва, буд. 60, 
тел.(0642) 93-47-48

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

20.04.2016 р.

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

http://aidar-liga.lg.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 
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

приватне аКцIо нерне 
товариСтво «КиЇвмаШ-
поСтачЗБУт»,
01882137, 04070, м. Київ, вул. П. Са-
гайдачного, 23/4, (044) 408-0835

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://stockmarket.gov.ua/db/xml/
yearreports/66495/show

приватне аКцIонерне товариСтво 
«херСонСьКий нафтоперероБний Завод»

рІчна ІнформацІя за 2015 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а 
також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали 
публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних 

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента — приватне аКцIонерне това-
риСтво «херСонСьКий нафтоперероБний Завод», код за 
ЄдрпоУ 34785383, місцезнаходження: 73009, м.херсон 
вул. нафтовикiв, буд.52, тел. (0552)295120

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії — 18 квітня 2016 року.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію — www.kor.ks.ua 

директор  Боріщук о.а.

річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

пУБлIчне аКцIонерне това-
риСтво «нIЖинСьКий доС-
лIдно-механIчний Завод», 
01033390, Чернігівська обл., 16600, м.  Нiжин, 
Носiвський шлях, 56, (04631) 3-17-34

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

18.04.2016

3. Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет, на якій роз-
міщено регулярну річну 
інформацію

http://nomz.com.ua

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«ЛАНА», 37418340

5. Інформація про загаль-
ні збори (розділ заповню-
ється у випадку, якщо 
емітент — акціонерне то-
вариство)

Збори відбулись 23.04.2015. Порядок денний: 
Про обрання членiв лiчильної комiсiї. Про об-
рання голови та секретаря зборiв. Звiт правлiння 
про фiнансово господарську дiяльнiсть ПАТ за 
2014 рiк та основнi напрямки дiяльностi ПАТ на 
2015 рiк. Про затвердження балансу та рiчних 
фiнансових результатiв дiяльностi Товариства 
за 2014 рiк. Звiт наглядової ради за 2014 рiк. 
Розподiл прибутку за 2014 рiк та затвердження 
плану розподiлу прибутку на 2015 рiк.

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

II. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 17940 17374
Основні засоби (за залишковою вартістю) 5423 6013
Довгострокові фінансові інвестиції 1033 1033
Запаси 5810 4822
Сумарна дебіторська заборгованість 693 506
Грошові кошти та їх еквіваленти 388 5
Власний капітал 5496 5233
Статутний капітал 843 843
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 389 126
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 294 447
Поточні зобов’язання і забезпечення 12150 11694
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0.88913 0.03381
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0.88913 0.03381

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 295792 295792
Цінні папери власних випусків протягом звітного періоду не викупа-

лись. 
директор  ворона анатолiй павлович

пУБлIчне аКцIонерне товариСтво 
«СУмСьКий Завод продовольчих товарIв»
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 
посадових осіб емітента

ІІ. текст повідомлення 
На підставі Наказу Директора № 76 вiд 18 квітня 2016 року за згодою 

особи на посаду виконуючого обов»язки головного бухгалтера 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРО-
ДОВОЛЬЧИХ ТОВАРIВ» призначено Карпенка Едуарда Семеновича (пас-
порт серії МТ №028014, виданий 17.04.2009р. Ізюмським МВ ГУМВС Укра-
їни в Харківській області). На посаду призначено безстроково. Непогашена 
судимiсть у Карпенка Е.С. за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Роз-
мір пакета акцій (у відсотках), яким володiє Карпенко Е.С. в статутному 
капiталi емiтента складає 0 %. Iншi посади, якi обiймала ця особа протя-
гом останнiх 5 рокiв: фінансовий директор — ТОВ «Метали і полімери», 
заступник директора — «Зміївський завод металообробних машин», за-
ступник директора з фінансових питань — ПАТ «Сумський завод продо-
вольчих товарів».

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.
18.04.2016
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до вІдома аКцІонерІв пУБлІчноГо аКцІонерноГо 
товариСтва «технотранССервІС» (код ЄдрпоУ 24712389)

(Місцезнаходження товариства: 25004, Кіровоградська обл., 
м.  Кіровоград, вул. Генерала Родимцева , буд. 100А,)

ПАТ «ТТС» відповідно до ст. 47 Закону України «Про акціонерні това-
риства» повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціо-
нерів публічного акціонерного товариства «ТЕХНОТРАНССЕРВІС», які 
відбудуться 28 травня 2016 року о 10.00 год. за адресою місцезнахо-
дження Товариства: 25004, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Гене-
рала Родимцева, буд. 100 А, (приміщення комерційного відділу, кімната 
№1).

Реєстрація акціонерів та довірених осіб для участі у позачергових за-
гальних зборах буде проводитись 28 травня 2016 року з 09.00 год. до 
09.45 год. за адресою: 25004, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. 
Генерала Родимцева, буд. 100 А, (приміщення комерційного відділу, кім-
ната №1). Для участі у зборах акціонерам необхідно мати паспорт, для 
представників акціонерів — паспорт та документ(и), що посвідчує(ють) їх 
повноваження на участь та голосування на загальних зборах акціонерів. 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах — станом на 24 годину 24 травня 2016 року.

Порядок денний:
1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинен-

ня їх повноважень, обрання секретаря зборів, затвердження регламенту 
проведення загальних зборів акціонерів.

2. Затвердження звіту Комісії з припинення ПАТ «ТЕХНОТРАНССЕР-
ВІС».

3. Затвердження Передавального акту, складеного комісією з припи-
нення ПАТ «ТЕХНОТРАНССЕРВІС»

4. Обрання уповноважених осіб на підписання установчих документів 
ТДВ «ТЕХНОТРАНССЕРВІС» та для проведення дій пов’язаних із дер-
жавною реєстрацією новостворенного товариства в органах державної 
реєстрації.

Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного до дня проведення 
позачергових загальних зборів акціонерів — у робочий час за місцезнахо-
дженням товариства: 25004, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Ге-
нерала Родимцева, буд. 100 А, (приміщення бухгалтерії), а в день про-
ведення позачергових загальних зборів акціонерів — за місцем їх 
проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами — Голова Комісії з припинення Карпенко Л.М., телефон для 
довідок 0667205890

Пропозиції щодо порядоку денного позачергових загальних зборів 
приймаються від акціонерів у письмовій формі за адресою: 25004, Кіро-
воградська обл., м. Кіровоград, вул. Генерала Родимцева, буд. 100 А, не 
пізніше, як за 20 днів до дня їх проведення.

пат «технотранССервІС»

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «технотранССервІС»

повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента 

приватне аКцІонерне товариСтво 
«ЄвропейСьКе тУриСтичне 

СтрахУвання» 
1.2. Організаційно-правова форма емітента приватне акціонерне то-

вариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 34692526
1.4. Місцезнаходження емітента 04071 Київ Спаська,5 оф.15
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента : 044 220-00-07,  

044 220-00-07
1.6. Електронна поштова адреса емітента info@erv.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.erv.ua
1.8. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадо-

вих осіб емітента
2. текст повідомлення 

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Європейське туристичне 
страхування» (протокол №1601 від 19.04.2016 року):

У зв’язку з закінченням строку дії повноважень Наглядової Ради Това-
риства обрано:

Головою наглядової ради Крайчека Володимира (Krajicek Vladimir), 
паспорт серія 39939883 від 01.04.2011. Призначений на посаду строком на 

1 рік. Розмір пакета акцій — 1 акція, що становить 0,00001% в статутному 
капіталі емітента. В перiод з 2011 по 2016 рiк обiймав посаду Голови 
Правлiння ERV pojistovna, Прага. Непогашеної судимостi за злочини, вчи-
нені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової 
діяльності, не має.

членом наглядової ради Дворака Лібора (Dvorak Libor), паспорт серія 
115341250. Призначений на посаду строком на 1 рік . Розмір пакета ак-
цій — акціями емітента не володіє. В перiод з 2011 по 2016 рiк обiймав по-
саду Члена Правлiння ERV pojistovna, Прага. Непогашеної судимостi за 
злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, 
службової діяльності, не має.

членом наглядової ради Тіммер Улріке (Timmer Ulrike), паспорт серія 
3933502.

Призначена на посаду строком на 1 рік . Розмір пакета акцій — акціями 
емітента не володіє. В перiод з 2011 по 2016 рiк обіймала посаду Голови 
міжнародного бізнесу у компанiї Europaische reiseversicherung, Мюнхен. 
Непогашеної судимостi за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та зло-
чини у сфері господарської, службової діяльності, не має.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
з законодавством. 
Голова правління Бойчин мирослав михайлович

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 19.04.2016

(дата) 

повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
1. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»

2. Код за ЄДРПОУ 35590956 
3. Місцезнаходження вул. Дегтярівська, 27-Т (літера А), м. Київ, 

Україна
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 392 93 97
5. Електронна поштова адреса vkutova@ap-bank.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http:// www.ap-bank.com
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадо-

вих осіб емітента
2. текст повідомлення 

Рішенням єдиного акціонера Агро Холдінгс (Юкрейн) Лімітед, ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» № 1 
від 18.04.2016 року (далі — Рішення Акціонера) прийнято рішення, а 
саме: 

- Припинено повноваження Голови Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» Бобрової 
Оксани Григорівни (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано) 
з 18.04.2016 року (останній день повноважень) у зв’язку з поданою нею 
заявою про звільнення з посади. Посадова особа не має непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини, не володіє акціями (часткою 

в статутному капіталі) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«АГРОПРОСПЕРІС БАНК». Перебувала на посаді 9 місяців.

- Обрано (призначено) з «19» квітня 2016 року Кутову Антоніну Іванів-
ну, представника Агро Холдінгс (Юкрейн) Лімітед, на посаду Голови Спо-
стережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРО-
ПРОСПЕРІС БАНК» строком на три роки (згоди на оприлюднення 
паспортних даних Кутовою А.І. не надано). Посадова особа не має непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини, не володіє акціями 
(часткою в статутному капіталі) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «АГРОПРОСПЕРІС БАНК». Протягом останніх п'яти років своєї 
трудової дiяльностi Кутова А.І. обіймала посади: ТОВ «АГРОПРОСПЕ-
РІС»: консультант з економічних питань; ТОВ «ЛАТАГРО»: економіст з 
планування витрат, провідний економіст з планування витрат планово-
економічного відділу фінансового департаменту. 

3. підпис 
Особи, зазначені нижче, підтверджують достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнають, що вони несуть відповідальність 
згідно з законодавством.

Голова правління ______________
(підпис) 

С.а. Щепанський
(ініціали та прізвище)

М. П. 19.04.2016 року
(дата) 

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «аГропроСперІС БанК»
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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 «БУдГIдравлIКа», 05790352, 65005 одеська область малинов-
ський м.одеса вул. мельницька, 28 а, 048 235 86 10

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

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудито-
ра — фізичної особи — підприємця), якою проведений аудит фінансової 
звітності товариство з обмеженою відповідальністю «аудиторська 
фірма «еКономІчнІ прІоритети», 34995264

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

Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 24.03.2015 ПОРЯДОК ДЕН-
НИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ 

1. Обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв, прийняття рiшення 
про припинення їх повноважень. 

2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв.  
3. Звiт виконавчого органу Товариства про результати фiнансово — госпо-
дарської дiяльностi Товариства у 2014 роцi та його затвердження.4. Звiт та 
висновок Ревiзiйної комiсiї Товариства по звiту та балансу Товариства за 
2014 рiк та його затвердження.5. Звiт Наглядової ради Товариства про 
дiяльнiсть у 2014 роцi та його затвердження.6. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Ревiзiйної комiсiї, звiту 
виконавчого органу Товариства. 7. Затвердження рiчного звiту Товариства. 
8. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбаче-
них чинним законодавством. 9. Прийняття рiшення про лiквiдацiю Товари-
ства. Обрання лiквiдацiйної комiсiї Товариства. Затвердження порядку 
лiквiдацiї Товариства та порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що за-
лишилось пiсля задоволення вимог кредиторiв. 10.Зменьшення статутного 
капiталу Товариства шляхом зменшення номiнальної вартостi акцiй. Ви-
пуск акцiй нової номiнальної вартостi. Внесення змiн до Статуту Товари-
ства, пов'язаних зi зменшенням статутного капiталу шляхом зменшення 
номiнальної вартостi акцiй.

Пропозицiй щодо перелiку питань порядку денного, затвердженого 
рiшенням наглядової ради Товариства, не надходило. Змiни до порядку ден-
ного не вносились. Результати розгляду питань порядку денного: По 2 питан-
ню порядку денного загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення 
прий нято «за» ОДНОГОЛОСНО По питанням № 1,3,4,5,6,7,8 рiшення прийнятi 
«за» БIЛЬШIСТЮ ГОЛОСIВ. По питанням № 9-10 РIШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТИ.

Позачерговi збори в звiтному перiодi не скликались i не проводились
6. Інформація про дивіденди Рiшення загальних зборiв — Розподiл при-

бутку звiтного перiоду не проводити, збитки звiтного перiоду покрити у 
вiдповiдностi до вимог чинного законодавства

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

ємства (тис. грн.)
найменування

показника
період

звітний попередній
Усього активів  3427  3848
Основні засоби (за залишковою вартістю)  1024  1120
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  1527  1765
Сумарна дебіторська заборгованість  865  954
Грошові кошти та їх еквіваленти  11  9
Власний капітал  2493  2988
Статутний капітал  16890  16890
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  -15381  -14886
Довгострокові зобов’язання і забезпечення  407  347
Поточні зобов’язання і забеспечення  527  513
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

 -0.00732680  -0.01175250

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

 -0.00732680  -0.01175250

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  67560000  67560000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного пері-
оду 

загальна номінальна 
вартість 

у відсотках від 
статутного капіталу 

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

Генеральний директор _______ федотов володимир венiамiнович

пУБлIчне аКцIонерне товариСтво «БУдГIдравлIКа»

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента 

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «млиБор»
2. Код за ЄДРПОУ 14226133
3. Місцезнаходження вул. елеваторна, 1, м. чернігів, чернігів-

ська обл., 14026
4. Міжміський код, телефон та факс 0462728763
5. Електронна поштова адреса o.nikolenko @imcagro.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

II. текст повідомлення
18.04.2016 р. річними загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АК-

ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЛИБОР» прийнято рішення про зміну скла-
ду посадових осіб емітента, а саме:

- припинено повноваження голови Ревізійної комісії Зуєвої Зульфії Назі-
рівни (паспорт НЕ 672836 виданий Соснівский РВ ум. Черкаси УДМС України 
в Черкаській обл. 31.08.2012р.) за рішенням річних загальних зборів. Часткою 
у статутному капіталі емітента не володіє. Обіймала дану посаду з 23.04.2014р.; 
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- припинено повноваження члена Ревізійної комісії Диниса Юрія Геор-
гійовича (паспорт ВО 139602 виданий Ужгородським МВ УМВС України в  
м. Ужгород, 05.08.1996р.). Обіймав дану посаду з 23.04.2014р.; непогаше-
них судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- припинено повноваження члена Ревізійної комісії Іщенко Анатолія Ва-
сильовича (паспорт СК 748412 виданий Бориспільським МР ВГ УМВС України 
в м. Бориспіль, 11.12.1997р.) за рішенням річних загальних зборів. Часткою у 
статутному капіталі емітента не володіє. Обіймала дану посаду з 23.04.2014р.; 
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- обрано на посаду голови Ревізійної комісії Корнєєва Євгена Ігоровича 
(паспорт АВ 367233, виданий Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій 
області, 03.04.2002р.) за рішенням річних загальних зборів. Часткою у ста-

тутному капіталі емітента не володіє. Особу призначено на 3 роки. До при-
значення займав наступні посади: голова Ревізійної комісії ПАТ «СУЛА 
АГРО», заступник директора з питань внутрішнього контролю та управління 
ризиками ТОВ «ЧЕРНІГІВСЬКА ІНДУСТРІАЛЬНА МОЛОЧНА КОМПАНІЯ», 
заступник начальника фінансового відділу; начальник відділу позикового 
фінансування ТОВ «ЧЕРНІГІВСЬКА ІНДУСТРІАЛЬНА МОЛОЧНА КОМПА-
НІЯ»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має;

- обрано на посаду члена Ревізійної комісії Шляхту Катерину Володими-
рівну (паспорт МЕ 340472, виданий Святошинським РУ ГУ МВС в м. Києві, 
01.12.2003р.) за рішенням річних загальних зборів. Часткою у статутному 
капіталі емітента не володіє. Особу призначено на 3 роки. До призначення 
займала наступні посади: член Ревізійної комісії ПАТ «СУЛА АГРО», член 
Ревізійної комісії ПАТ «ВИРІВСЬКЕ ХПП», член Ревізійної комісії ПрАТ «БО-
БРОВИЦЬКЕ ХПП», заступник начальника відділу позикового фінансування 
ТОВ «ЧЕРНІГІВСЬКА ІНДУСТРІАЛЬНА МОЛОЧНА КОМПАНІЯ»»; головний 
контролер-ревізор в Контрольно-ревізійному управлінні Київської обл., про-
відний економіст з фінансової роботи ТОВ «ЧЕРНІГІВСЬКА ІНДУСТРІАЛЬ-
НА МОЛОЧНА КОМПАНІЯ», заступник начальника відділу позикового фі-
нансування 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», член Ревізійної комісії ПАТ «ВИРІВСЬКЕ ХПП», член Ревізійної ко-
місії ПрАТ «БОБРОВИЦЬКЕ ХПП», головний економіст — начальник відді-
лу перспективного планування ТОВ «ЧЕРНІГІВСЬКА ІНДУСТРІАЛЬНА МО-
ЛОЧНА КОМПАНІЯ», головний економіст ЗАТ «Індустріальна молочна 
компанія», головний економіст — начальник відділу перспективного плану-
вання ТОВ «ЧЕРНІГІВСЬКА ІНДУСТРІАЛЬНА МОЛОЧНА КОМПАНІЯ»; не-
погашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

директор  омелюх володимир васильович
підпис, м. п.

18.04.2016 р.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №76, 20 квітня 2016 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

52

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво 
«дІКерГофф цемент УКраЇна»

рІчна ІнформацІя
емітента цінних паперів 

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

публічне акціонерне товари-
ство «дікергофф цемент Украї-
на», код за ЄДРПОУ 04880386, 
вул. Пирогівський шлях, буд. 26, 
м. Київ, Голосiївський р-н, 03083, 
Україна, (044) 536-19-43

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

19.04.2016

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

http://04880386.smida.gov.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ ауди-
торської фірми (П.І.Б. аудитора — фі-
зичної особи — підприємця), якою про-
ведений аудит фінансової звітності

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Ернст енд Янг 
Аудиторські послуги», код за 
ЄДРПОУ 33306921

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів — чергові. Дата проведення: 06.03.2015 року. Кво-

рум зборів: 94,35% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що роз-
глядалися на загальних зборах: 

1. Про обрання лічильної комісії. 2. Про затвердження річного звіту На-
глядової ради Товариства за 2014 рік. 3. Про затвердження річного звіту Ви-
конавчого органу Товариства за 2014 рік. 4. Про затвердження річного звіту 
Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. 5. Про прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу та звіту Ре-
візійної комісії Товариства. 6. Про затвердження річної фінансової звітності 
Товариства за 2014 рік. 7. Про порядок розподілу прибутку і збитків, отрима-
них Товариством у 2014 році. 

8. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії 
Товариства. 

9. Про обрання нових членів Ревізійної комісії Товариства та затвер-
дження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, 
встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, яка уповно-
важується на підписання цивільно-правових договорів з обраними члена-
ми Ревізійної комісії від імені Товариства. 

10. Про зміну назви Товариства та затвердження нової редакції Статуту 
Товариства.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: 
пропозицій допереліку питань порядку денного не подавалось. 

Результати розгляду питань порядку денного:
З усіх питань порядку денного рішення прийнято.
Вид загальних зборів — позачергові. Дата проведення: 22.12.2015 року. 

Кворум зборів: 100% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що роз-
глядалися на загальних зборах: 

1. Про обрання лічильної комісії. 
2. Про затвердження Регламенту роботи позачергових загальних зборів 

Товариства.
3. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції 
4. Про затвердження нової редакції Положення про Наглядову Раду То-

вариства 
5. Про затвердження Положення про Раду Директорів Товариства. 
6. Про затвердження Положення про Ревізійну Комісію Товариства.
7. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії 

Товариства 
8. Про обрання нових членів Ревізійної комісії Товариства 
9. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, а також 
обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових дого-
ворів з членами Ревізійної комісії від імені ПАТ «Дікергофф Цемент Україна».

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: 
пропозицій не подавалось.

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: 
Наглядова рада.

Результати розгляду питань порядку денного: 
З усіх питань порядку денного рішення прийняті.
Вид загальних зборів — позачергові. Дата проведення: 25.08.2015 року. 

Кворум зборів: 100% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що роз-
глядалися на загальних зборах: 

1. Про обрання лічильної комісії. Затвердження Регламенту роботи по-
зачергових загальних зборів Товариства.

2. Про дроблення простих іменних акцій Товариства.
3. Внесення змін до Статуту Товариства. 
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: 

пропозицій не подавалось.

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: 
Наглядова рада.

Результати розгляду питань порядку денного: З усіх питань порядку 
денного рішення прийняті.

Вид загальних зборів — позачергові. Дата проведення: 15.07.2015 року. 
Кворум зборів: 100% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що роз-
глядалися на загальних зборах: 

1. Про обрання лічильної комісії. Затвердження регламенту роботи по-
зачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Про приєднання Публічного акціонерного товариства «Волинь-
Цемент» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00293054) та Публічного акціо-
нерного товариства «ЮГцемент» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
00293031) до Товариства.

3. Про затвердження порядку викупу акцій у акціонерів, які голосували 
проти прийняття рішення про приєднання Публічного акціонерного товари-
ства «Волинь-Цемент» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00293054) та 
Публічного акціонерного товариства «ЮГцемент» (ідентифікація код за 
ЄДРПОУ 00293031) до Товариства.

4. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради.
5. Про обрання нових членів Наглядової Ради та затвердження умов 

цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення 
розміру їх винагороди, а також обрання особи, яка уповноважується на під-
писання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради від імені 
ПАТ «Дікергофф Цемент Україна».

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: 
пропозицій не подавалось.

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: 
Наглядова рада.

Результати розгляду питань порядку денного: З усіх питань порядку 
денного рішення прийняті.

Вид загальних зборів — позачергові. Дата проведення: 31.12.2015 року. 
Кворум зборів: 100% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що роз-
глядалися на загальних зборах: 

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про затвердження регламенту роботи позачергових загальних зборів 

акціонерів Товариства.
3. Про затвердження передавального акту ПАТ «Волинь-Цемент» (код 

ЄДРПОУ 00293054), що приєднується до Товариства.
4. Про затвердження передавального акту ПАТ «Югцемент» (код 

ЄДРПОУ 00293031), що приєднується до Товариства.
5. Про затвердження Договору про приєднання ПАТ «Волинь-Цемент» 

до Товариства.
6. Про затвердження Договору про приєднання ПАТ «Югцемент» до То-

вариства.
7. Про випуск акцій з метою конвертації акцій ПАТ «Волинь-Цемент» та 

ПАТ «Югцемент» в акції Товариства.
8. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надають-

ся повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) ак-
цій та звіту про результати розміщення (обміну) акцій Товариства.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: 
пропозицій не подавалось.

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: 
Наглядова рада.

Результати розгляду питань порядку денного: 
З усіх питань порядку денного рішення прийняті.

6. Інформація про дивіденди. За звітний період дивіденди не виплачува-
лись.

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

звітний попередній
Усього активів 63607 10405
Основні засоби (за залишковою вартістю) 7634 6570
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 120 306
Сумарна дебіторська заборгованість 3660 1969
Грошові кошти та їх еквіваленти 50667 548
Власний капітал -1327 155
Статутний капітал 278 278
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1605 -123
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 979 899
Поточні зобов’язання і забезпечення 63955 9351
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0,41 -2,03
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-0,41 -2,03

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 5550720 92512
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 цін-
них паперів власних випусків протягом періоду

0 0
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ВIДЕОТЕХНIКА» 2. Код за ЄДРПОУ 13748958 3. Місцезнаходження 
25009 м.Кіровоград Героїв Сталінграда, буд. 29 4. Міжміський код, тел та 
факс (0522) 37-31-63 (0522) 37-31-63

5. Електронна поштова адреса videoteh@kw.ukrtel.net 6. Адреса сторін-
ки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-
криття інформації www.videoteh.com.ua 7. Вид особливої інформації відпо-
відного 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 
Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами 

акціонерів Протокол №21 від 19.04.2016 р. Посадова особа Виноградов 
Олександр Васильович (паспорт: серія ЕВ номер 164856 виданий 
26.04.2007 р. Кіровським ВМ Кіровоградського МВ УМВС України в Кірово-
градській області), яка займала посаду Голова ліквідаційної комісії, припи-
нила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
0,055198%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,055%.Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, протягом якого 
особа перебувала на посаді: з 30.09.2011р. 

Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами 
акціонерів Протокол №21 від 19.04.2016 р.Посадова особа Харченко Тетя-
на Сергіївна (паспорт: серія ЕА номер 088120 виданий 05.04.1996 р. Кіров-
ським РВ УМВС Ураїни в Кіровоградській області), яка займала посаду 
Член ліквідаційної комісії, припинила повноваження.Володiє часткою в ста-
тутному капіталі емiтента 0%.Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
0%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді: з 28.04.2015р. 

Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами 
акціонерів Протокол №21 від 19.04.2016 р.Посадова особа Лозицька Надія 
Йосипівна (паспорт: серія ЕА номер 658331 виданий 03.09.1999 р. Кіро-
воським РВ УМВС України в Кіровоградській області), яка займала посаду 
Член ліквідаційної комісії, припинила повноваження.Володiє часткою в ста-
тутному капіталі емiтента 0,055%.Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
0,055%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 30.09.2011р. 

Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів 
Протокол №21 від 19.04.2016 р.Посадова особа Кореновська Тетяна Сер-

гіївна (паспорт: серія ЕВ номер 385510 виданий 08.07.2015 р. Ленінським 
РС у м.Кіровограді УДМС України в Кіровоградській області), призначена 
на посаду Голова ліквідаційної комісії.Володiє часткою в статутному капіта-
лі емiтента 0%.Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, на який призна-
чено особу: до закінчення процедури ліквідації товариства.Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 2015 року головний еконо-
міст ПАТ «НВП «Радій», 2013-2015р.р заступник директора з економічним 
питань Кіровоградського медичного коледжу, 2012-2013р.р. заступник на-
чальника головного управління економіки Кіровоградської облдержадміні-
страції, 2008-2012р.р. заступник начальника Кіровоградського ТУ 
ДКЦПФР. 

Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів 
Протокол №21 від 19.04.2016 р.Посадова особа Скрипніченко Анатолій 
Іванович (паспорт: серія ЕА номер 510997 виданий 23.09.1998 р. Кіров-
ським РВ УМВС України в Кіровоградській області), призначена на посаду 
Член ліквідаційної комісії.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: до 
закінчення процедури ліквідації товариства.Інші посади, які обіймала осо-
ба протягом останніх п'яти років: з 2016р. Заступник начальника цеху №5 
ПАТ «НВП «Радій», 2007-2016р.р. начальник служби технологічної підго-
товки виробництва ПАТ «НВП «Радій» 

Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів 
Протокол №21 від 19.04.2016 р.Посадова особа Гуртовий Михайло Олек-
сандрович (паспорт: серія ЕА номер 769247 виданий 22.08.2000 р. Олек-
сандрівським РВ УМВС України в Кіровоградській області), призначена на 
посаду Член ліквідаційної комісії.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 призна-
чено особу: до закінчення процедури ліквідації товариства.Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник начальника управ-
ління правового забезпечення ПАТ «НВП «Радій»

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

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

2.
Голова ліквідаційної комісії о.в.виноградов

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 19.04.2016р.

(дата) 

вIдКрите аКцIонерне товариСтво «вIдеотехнIКа»

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 то-
вариство

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 використовується 

емітентом для розкриття інформації — http://bankalpari.com/
1.8. Вид особливої інформації — Відомості про зміну складу посадових 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.

Спостережною Радою ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК», протокол № 7 вiд 15 квіт-
ня 2016 року, прийнято рішення про призначення Тітову І.Г. членом Прав-
ління ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» з 15.04.2016. Протягом останніх 5 років пра-
цювала в Правобережному відділенні № 6719 ВАТ «Ощадбанк» на посаді 
головного бухгалтера з 2007 по 2012, в Дніпровському обласному управлін-
ні АТ «Ощадбанк» на посаді начальника відділу бухгалтерського обліку з 
2012 по 2015 рік. Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на 
розкриття паспортних даних не надано. Термін на який призначено особу 
3 роки.

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

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

Голова правління Краснощок олег петрович,             18.04.2016 р.

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «альпарІ БанК»

річна інформація емітента цінних паперів  
за 2015 рік

I. основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: Товариство з обмеженою від-
повідальністю «РЕСУРС-КАПІТАЛ»; код за ЄДРПОУ 36019147; місцез-
находження: 01015, м. Київ, вул. Івана Мазепи, 34; тел. (044) 
580-23-76.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 19 квітня 2016 року.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://36019147.smida.gov.ua/ 

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою прове-
дений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «Українська аудиторська компанiя «Кредо», код за ЄДРПОУ 
32158755.

5. Інформація про загальні збори: Емітент не є акціонерним товари-
ством. 

6. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попере-
днього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось. 

товариСтво З оБмеЖеноЮ вІдповІдальнІСтЮ «реСУрС-КапІтал»
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пУБлIчне аКцIонерне товариСтво 
«вирIвСьКе хлIБоприймальне пIдприЄмСтво»

рІчна ІнформацІя
емітента цінних паперів 

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

публiчне акцiонерне товариство 
«вирiвське хлiбоприймальне 
пiдприємство», код за ЄДРПОУ 
05387446, вул.Привокзальна, буд. 5, 
с.Бiлани, р-н. Бiлопiльський, Сум-
ська область, 41851, Україна, 
(05443) 9-52-70

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

19.04.2016

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

www.vhpp.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ ауди-
торської фірми (П.І.Б. аудитора  — фі-
зичної особи — підприємця), якою про-
ведений аудит фінансової звітності

Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «Аудиторська фірма 
«Регістр», код за ЄДРПОУ 
21647622

5. Інформація про загальні збори Вид загальних зборів — чергові. Дата 
проведення: 29.04.2015 року. Кворум зборів: 99,99% до загальної кількості 
голосів. Перелiк питань порядку денного

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення Зборів. Обрання лічиль-
ної комісії та затвердження її складу. Обрання голови та секретаря Зборів.

2. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської ді-
яльності за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.3. Звіт 
наглядової ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту.4. Звіт та затвердження висновків ревізійної комісії товариства 
за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.5. Затверджен-
ня річного звіту (річних фінансових результатів) Товариства за 2014 рік. 
6. Про порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 
2014 рік.7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 
2015  рік.8. Про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства. 
9. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.10. Про відкликання Голо-
ви та членів Наглядової ради Товариства.11. Про обрання членів Наглядової 
ради Товариства.12. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з 
членами Наглядової ради Товариства; про встановлення розміру винагороди 
членам Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання договорів із членами Наглядової ради Товариства.

13. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

14. Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів, Положен-
ня про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про 
виконавчий орган Товариства.

15. Про прийняття рішення про вчинення Товариством значних право-
чинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість та надання повнова-
жень директору на укладення та підписання від імені Товариства будь-яких 
договорів та документів на їх виконання, пов’язаних з вчиненням Товари-
ством таких правочинів. 

16. Про попереднє схвалення значних правочинів та правочинів, щодо 
яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом одного 
року з дня проведення Зборів акціонерів Товариства, встановлення граничної 
сукупної вартості таких правочинів та надання повноважень директору на 
укладення та підписання від імені Товариства будь-яких договорів та докумен-
тів на їх виконання, пов’язаних з вчиненням Товариством таких правочинів. 

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: 
пропозицій до переліку питань порядку денного не подавалось.

Результати розгляду питань порядку денного:
З усіх питань порядку денного (крім питань №8,9) рішення прийняті.
6. Інформація про дивіденди. За звітний період дивіденди не виплачу-

вались.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 147646 91336
Основні засоби (за залишковою вартістю) 68126 71447
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 308 399
Сумарна дебіторська заборгованість 78432 18922
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 1
Власний капітал 6214 6237
Статутний капітал 615 615
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -2929 -3574
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 2502 2624
Поточні зобов’язання і забезпечення 138930 82475
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0,07 -0,01
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-0,07 -0,01

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 2459604 2459604
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість 

0 0

 у відсотках від 
статутного капіталу 

0 0

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

0 0

річна інформація 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

І. основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «СОФIЯ-ГРАНIТ»; 24783064; 55253, Миколаївська обл., 
Первомайський р-н, село Софiївка, вулиця Лiсова 142; 0516162103.

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

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://2783064.smida.gov.ua

4. Інформація про загальні збори: Загальні збори акціонерів не про-

водились, оскільки власник Товариства — одна фізична особа.
ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності 

суб’єкта малого підприємництва (тис.грн.)
найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 3113 3033
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1975 1996
Довгострокові фінансові інвестиції 257 257
Запаси 322 378
Сумарна дебіторська заборгованість 33 42
Грошові кошти та їх еквіваленти 197 31
Власний капітал 2932 2932
Статутний капітал 257 257
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1381 -1318
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 3159 3127
Чистий прибуток 63 41

приватне аКцIонерне товариСтво «СофIя-ГранIт»

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

звітний попередній
Усього активів  213514 213525
Основні засоби (за залишковою вартістю)  ---  ---
Довгострокові фінансові інвестиції  ---  ---
Запаси  ---  ---
Сумарна дебіторська заборгованість 7  10
Грошові кошти та їх еквіваленти 8
Власний капітал -569979 -484954
Статутний капітал 53  53
Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток)

-570032  -485007

Довгострокові зобов’язання і забезпечення  782942 698478
Поточні зобов’язання і забезпечення 551 1
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

 ---  ---

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

 ---  ---

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  ---  ---
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

 ---  ---
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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 «фІрма 
«аероШляхБУд», код за 
ЄДРПОУ 22891229,  
вул.Волинська, 67, м. Київ, 
03151, (044) 249-03-28

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

15.04.2016

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

www.aerobud.emit.com.ua

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

Аудиторська фірма 
ТОВ «Юрхолдінг-Аудит», 
код за ЄДРПОУ 32736376

5. Інформація про загальні збори Вид загальних зборів — чергові. Дата 
проведення: 14.07.2015 року. Кворум зборів: 94,785% до загальної кількос-
ті голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
3. Про обрання Голови та секретаря Зборів.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про 

результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 

Товариства за 2014 рік.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії 

Товариства за 2014 рік.
7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.
9. Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
10. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.
11. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його 

у новій редакції.
12. Про припинення повноважень Голови та членів Правління Товари-

ства.
13. Про обрання виконавчого органу Товариства.
14. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради То-

вариства.
15. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
16. Про обрання голови Наглядової ради Товариства.
17. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії То-

вариства.
18. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
19. Про обрання голови Ревізійної комісії Товариства.
20. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами 

Наглядової ради Товариства; про встановлення розміру винагороди члена-
ми Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується 
на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: 
пропозицій до переліку питань порядку денного не подавалось.

Результати розгляду питань порядку денного: 
З усіх питань порядку денного рішення прийнято.
Вид загальних зборів — чергові. Дата проведення: 29.04.2015 року. Кво-

рум зборів: 0% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розгляда-

лися на загальних зборах: 
1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства. 
2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства. 
3. Про обрання Голови та секретаря Зборів. 
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про 

результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. 
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 

Товариства за 2014 рік. 
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії 

Товариства за 2014 рік. 
7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік. 
8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік. 
9. Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства. 
10. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік. 
11. Про припинення повноважень Голови та членів Правління Товари-

ства. 
12. Про обрання Голови та членів Правління Товариства. 
13. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради То-

вариства. 
14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 
15. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії То-

вариства. 
16. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 
17. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами 

Наглядової ради Товариства; про встановлення розміру винагороди члена-
ми Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка упововажується 
на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. 

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: 
пропозицій до переліку питань порядку денного не подавалось;

Результати розгляду питань порядку денного: д/н
Причини, чому загальні збори не відбулися: відсутній кворум.

6. Інформація про дивіденди. За звітний період дивіденди не виплачува-
лись.

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

звітний попередній
Усього активів 1996 2003
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1045 1102
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 2
Сумарна дебіторська заборгованість 909 887
Грошові кошти та їх еквіваленти 27 1
Власний капітал 1755 1833
Статутний капітал 13 13
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -129 -51
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 241 170
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -1,44 -1,19
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-1,44 -1,19

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 53998 53998
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість 

0 0

 у відсотках від статутно-
го капіталу 

0 0

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

0 0

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «фІрма «аероШляхБУд»

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 «БУдГIдравлIКа», 
31681688, 65005 одеська область мали-
новський м.одеса вул. мельницька, 28 а, 
0487320613

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

19.04.2016 

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

http://stroygidravlika.prat.in.ua/

приватне аКцIонерне товариСтво 
«дIя»

рІчна ІнформацІя емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ДIЯ», 21486001, вул. Червоно-
партизанська, 14-В, м. Київ, 03037, 
(044)249-65-87

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

19.04.2016

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

strah.patprom.com
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річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента

1. Повне наймену-
вання емітента, код 
за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та 
телефон емітента

Публічне акціонерне товариство "ТАУРУС ГРУП" , 
35311357 м. Київ Печерський район 01010 м. Київ 
вул. Суворова, буд. 4 0442350755

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

11.04.2016

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

http://35311357.smida.gov.ua

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Аудиторська фiрма «Мiла – аудит»., 23504528

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

Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 
22.04.2015
Перелiк питань, що розглядалися на загальних збо-
рах:
1. Обрання Голови та Секретаря Зборiв, Голови та 
членiв Лiчильної комiсiї.
2. Затвердження звiту Генерального Директора за 
2014 рiк.
3. Затвердження звiту Наглядової ради за 2014 рiк.
4. Затвердження звiту Ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк.
5. Затвердження результатiв дiяльностi та рiчного 
звiту за 2014 рiк.
6. Затвердження порядку розподiлу прибутку (по-
криття збиткiв) за 2014 рiк.
7. Переобрання Голови та членiв Наглядової ради.
Пропозицiї до порядку денного не надходили.
Результати розгляду питань порядку денного:
По першому питанню порядку денного:
Обрати Головою чергових рiчних загальних зборiв 
Публiчного акцiонерного товариства "Таурус Груп" 
Драган Руслану Петрiвну, Секретарем - Маулiка 
Сергiя Сергiйовича. Головою Лiчильної комiсiї обра-
ти Ковальчук Аллу Павлiвну, членами Лiчильної 
комiсiї - Швед Маргариту Сергiївну та Пасенюк Оле-
ну Вiкторiвну
"ЗА" - 15 акцiонерiв (уповноважених представникiв), 
яким у сукупностi належить 252 643 933 штук про-
стих iменних акцiй Товариства, що становить 100 % 
вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь 
у зборах;
"ПРОТИ" - немає;
"УТРИМАВСЯ" - немає.
За пiдрахунком Лiчильної комiсiї рiшення прийнято.
По другому питанню порядку денного:
Затвердити звiт Генерального Директора Публiчного 
акцiонерного товариства "Таурус Груп" за 2014 рiк.
"ЗА" - 15 акцiонерiв (уповноважених представникiв), 
яким у сукупностi належить 252 643 933 штук про-
стих iменних акцiй Товариства, що становить 100 % 
вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь 
у зборах;
"ПРОТИ" - немає;
"УТРИМАВСЯ" - немає.
За пiдрахунком Лiчильної комiсiї рiшення прийнято.
По третьому питанню порядку денного:
Затвердити звiт Наглядової ради Публiчного 
акцiонерного товариства "Таурус Груп" за 2014 рiк.
"ЗА" - 15 акцiонерiв (уповноважених представникiв), 
яким у сукупностi належить 252 643 933 штук про-
стих iменних акцiй Товариства, що становить 100 % 
вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь 
у зборах;

“ПРОТИ” - немає;
“УТРИМАВСЯ” - немає.
За пiдрахунком Лiчильної комiсiї рiшення прийнято.
По четвертому питанню порядку денного:
Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Публiчного 
акцiонерного товариства "Таурус Груп" за 2014 рiк.
"ЗА" - 15 акцiонерiв (уповноважених представникiв), 
яким у сукупностi належить 252 643 933 штук простих 
iменних акцiй Товариства, що становить 100 % вiд за-
гальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах;
"ПРОТИ" - немає;
"УТРИМАВСЯ" - немає.
За пiдрахунком Лiчильної комiсiї рiшення прийнято.
По п'ятому питанню порядку денного:
Затвердити результати дiяльностi та рiчний звiт 
Публiчного акцiонерного товариства "Таурус Груп" за 
2014 рiк.
"ЗА" - 15 акцiонерiв (уповноважених представникiв), 
яким у сукупностi належить 252 643 933 штук про-
стих iменних акцiй Товариства, що становить 100 % 
вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь 
у зборах;
"ПРОТИ" - немає;
"УТРИМАВСЯ" - немає. 
За пiдрахунком Лiчильної комiсiї рiшення прийнято.
По шостому питанню порядку денного:
Затвердити наступний порядок покриття збиткiв за 
2014 рiк: наявний збиток не покривати, дивiденди не 
нараховувати та не сплачувати.
"ЗА" - 15 акцiонерiв (уповноважених представникiв), 
яким у сукупностi належить 252 643 933 штук про-
стих iменних акцiй Товариства, що становить 100 % 
вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь 
у зборах;
"ПРОТИ" - немає;
"УТРИМАВСЯ" - немає. 
За пiдрахунком Лiчильної комiсiї рiшення прийнято.
По сьомому питанню порядку денного:
Переобрати Наглядову Раду у наступному складi 
строком на три роки:
Драган Руслану Петрiвну на посаду Голови Наглядо-
вої Ради з 23.04.2015 року, Добровольського Андрiя 
Ростиславовича на посаду Члена Наглядової Ради з 
23.04.2015 року,
Iвченко Iгоря Вiкторовича на посаду Члена Наглядо-
вої Ради з 23.04.2015 року.
Посаду двох членiв Наглядової Ради залишити ва-
кантною.
"ЗА" - за переобрання Головою Наглядової Ради 
Драган Руслану Петрiвну 15 акцiонерiв (уповноваже-
них представникiв), яким у сукупностi належить  
252 643 933 штук простих iменних акцiй Товариства, 
що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв 
осiб, якi беруть участь у зборах;
За пiдрахунком Лiчильної комiсiї рiшення прийнято.
"ЗА" - за переобрання Членом Наглядової Ради До-
бровольського Андрiя Ростиславовича 15 акцiонерiв 
(уповноважених представникiв), яким у сукупностi 
належить 252 643 933 штук простих iменних акцiй 
Товариства, що становить 100 % вiд загальної 
кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах;
За пiдрахунком Лiчильної комiсiї рiшення прийнято.
"ЗА" - за переобрання Членом Наглядової Ради 
Iвченка Iгоря Вiкторовича 15 акцiонерiв (уповноваже-
них представникiв), яким у сукупностi належить  
252 643 933 штук простих iменних акцiй Товариства, 
що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв 
осiб, якi беруть участь у зборах;
За пiдрахунком Лiчильної комiсiї рiшення прийнято.
"ЗА" - посаду двох членiв Наглядової Ради залишити 
вакантною 15 акцiонерiв (уповноважених представникiв), 
яким у сукупностi належить 252 643 933 штук простих 
iменних акцiй Товариства, що становить 100 % вiд 
загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у 
зборах;
“ПРОТИ” - немає;
“УТРИМАВСЯ” - немає.
За пiдрахунком Лiчильної комiсiї рiшення прийнято.
Позачерговi збори не скликались.

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво “таУрУС ГрУп” 
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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 попередній

Усього активів 102360 102358
Основні засоби (за залишковою вартістю) 102339 102339
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 1 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 1
Власний капітал 102136 102185

Статутний капітал 85600 85600
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -35016 -34967
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 224 173
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-0.0001431  -0.00008470

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

-0.0001431  -0.00008470

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 342400000 342400000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

0

у відсотках від статутно-
го капіталу

0

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

0 0

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «СУла аГро»
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 «СУла аГро», код 
за ЄДРПОУ 03777634, вул Ленiна, 
будинок 57, с. Вiльшана, 
Недригайлiвський р-н., Сумська 
область, 42127, (05255) 5-63-42

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

18.04.2016

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

www.vilshana.emitents.org

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

Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «Аудиторська фірма 
«Регістр», код за ЄДРПОУ 
21647622

5. Інформація про загальні збори Вид загальних зборів — чергові. Дата 
проведення: 23.04.2015 року. Кворум зборів: 100% до загальної кількості 
голосів. Порядок денний загальних зборів акціонерів

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення Зборів. Обрання лі-
чильної комісії та затвердження її складу. Обрання голови та секретаря Збо-
рів. 2. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської 
діяльності за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.  
3. Звіт наглядової ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту. 4. Звіт та затвердження висновків ревізійної комісії 
товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 
5. Затвердження річного звіту (річних фінансових результатів) Товариства за 
2014 рік. 6. Про порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства 
за 2014 рік. 7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 
рік. 8. Про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства. 9. Про 
обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 10. Про відкликання Голови та 
членів Наглядової ради Товариства 11. Про обрання членів Наглядової ради 
Товариства. 12. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з 
членами Наглядової ради Товариства; про встановлення розміру винагоро-
ди членам Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка уповнова-
жується на підписання договорів із членами Наглядової ради Товариства. 
13. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

14. Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів, Положен-

ня про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про 
виконавчий орган Товариства.

15. Про прийняття рішення про вчинення Товариством значних право-
чинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість та надання повнова-
жень директору на укладення та підписання від імені Товариства будь-яких 
договорів та документів на їх виконання, пов’язаних з вчиненням Товари-
ством таких правочинів.

16. Про попереднє схвалення значних правочинів та правочинів, щодо 
яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом од-
ного року з дня проведення Зборів акціонерів Товариства, встановлення 
граничної сукупної вартості таких правочинів та надання повноважень ди-
ректору на укладення та підписання від імені Товариства будь-яких догово-
рів та документів на їх виконання, пов’язаних з вчиненням Товариством 
таких правочинів.

Пропозицій до переліку питань порядку денного не подавалось.
Результати розгляду питань порядку денного:
З усіх питань порядку денного рішення прийняті.
6. Інформація про дивіденди. За звітний період дивіденди не виплачу-

вались.

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

звітний попередній
Усього активів 5824 6568
Основні засоби (за залишковою вартістю) 5644 6385
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 2
Сумарна дебіторська заборгованість 0 1
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 1
Власний капітал 5463 6391
Статутний капітал 13064 13064
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -8290 -7362
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 361 177
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0,01 -0,03
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-0,01 -0,03

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 65320 65320
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість 

0 0

 у відсотках від статутного 
капіталу 

0 0

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

0 0

повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
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 "КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК 
"ФIНАНСОВИЙ ПАРТНЕР"

2. Код за ЄДРПОУ 38322199
3. Місцезнаходження 04107 м. Київ Лук'янiвська, буд. 1
4. Міжміський код, телефон та факс 044 462-52-22 044 462-52-23

5. Електронна поштова адреса b_finpart@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.bank-fp.com.ua

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

II. текст повідомлення
ПАТ «КБ «ФIНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» (далi — Банк) повiдомляє про змiну 

складу посадових осiб, а саме: Спостережною радою Банку (протокол засiдання 

пУБлIчне аКцIонерне товариСтво “КомерцIйний БанК “фIнанСовий партнер”
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річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітен-
та, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та теле-
фон емітента 

товариСтво З оБмеЖе-
ноЮ вIдповIдальнIСтЮ 
«риноК СIльСьКо ГоСпо-
дарСьКоЇ продУКцIЇ «Сто-
лич ний» , 37145646 Київська 
Шевченкiвський 01001 м. Київ вул. Михай-
лiвська, буд. 18-В, лiт. «А» 044 599-79-12

2. Дата розкриття повного тек-
сту річної інформації у загаль-
нодоступній інформаційній базі 
даних Комісії 
3. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію 

www.kyivopt.com

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Аудиторська фiрма «Iнтелект-Капiтал», 
36391522 Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма 
«Iнтелект-Капiтал», 36391522 

5. Інформація про загальні збо-
ри (розділ заповнюється у ви-
падку, 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 попередній
Усього активів 391699 410527
Основні засоби (за залишковою вартістю) 149461 156137
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 7280 10819
Сумарна дебіторська заборгованість 24062 26208
Грошові кошти та їх еквіваленти 312 212
Власний капітал 21279 27124
Статутний капітал 100 100
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -33589 -27744
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 197128 197128
Поточні зобов'язання і забезпечення 173292 186275
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0 0

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

0 0

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

загальна номінальна 
вартість

0

у відсотках від 
статутного капіталу

0

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

0 0

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

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

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

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

приватне аКцІо-
нерне товариСтво 
«техноСиСтема» , 
32918722, вул. Нижній Вал, буд. 37, 
кв.53, м. Київ, Подільський, 04071, 
Україна, (044)425 62 61

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

18.04.2016 р.

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

www.technosystema.com

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

Приватне підприємство «Аудитор-
ська фірма «СЕРВІС-АУДИТ», 
32205930

ІІ. основні показники 
фінансово-господарської діяльності емітента

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 2133 2044
Основні засоби (за залишковою вартістю) 11 18
Довгострокові фінансові інвестиції 791 791
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 868 611
Грошові кошти та їх еквіваленти 79 237
Власний капітал 1085 1266
Статутний капітал 2665 2665
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (1580) (1399)
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 1048 778
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0 0

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

0 0

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

загальна номінальна 
вартість 

0 0

 у відсотках від 
статутного капіталу 

0 0

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

0 0

Спостережної ради Банку вiд 15.04.2016 року) прийнято рiшення про припинен-
ня повноважень члена Спостережної ради ПАТ «КБ «ФIНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» 
Сидорова А.С. У вiдповiдностi до статтi 57 Закону України «Про акцiонернi това-
риства» 01 квiтня 2016 року до ПАТ «КБ «ФIНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» надiйшло 
письмове повiдомлення вiд члена Спостережної ради Банку Сидорова А.С. 
щодо дострокового припинення повноважень члена Спостережної ради ПАТ 
«КБ «ФIНАНСОВИЙ ПАРТНЕР». Згiдно до вищезазначеної статтi Закону України 
«Про акцiонернi товариства», повноваження члена Спостережної ради ПАТ «КБ 
«ФIНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» Сидорова А.С. вважаються такими, що припинилися 
15 квiтня 2016 року. Часткою в статутному капiталi Банку станом на 15.04.2016р. 
посадова особа не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини фiзична особа не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних фiзична 
особа не надала. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа займала посади: 

директор ТОВ «Азгард», фiнансовий директор ПП «ТИМЕЛ», заступник директо-
ра з фiнансових питань ТОВ «Вугiльна компанiя «Продактс», директор ТОВ 
«МАКО IНВЕСТ», фiнансовий директор ТОВ «Вугiльна компанiя «Продактс». 
Строк дiї повноважень члена Спостережної ради Сидорова Андрiя Сергiйовича  — 
з 08.08.2015 року.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством.
2. Найменування посади Король олександра Борисiвна
в.о. Голови правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2016.04.18
(дата)

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПАТ АВТОБАЗА №4. 22
2. ПАТ АВТОБАЗА №4. 2
3. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15172 10
4. ВАТ АГРОПРОМТЕХНІКА 19
5. ПАТ АГРОПРОСПЕРІС БАНК 50
6. ПРАТ АКЗ 18
7. ПРАТ АКЗ 18
8. ПРАТ АЛЕФ-ВИНАЛЬ 23
9. ПАТ АЛТЕК 9
10. ПАТ АЛЬПАРІ БАНК 53
11. ПАТ АРСЕЛОРМІТТАЛ БЕРИСЛАВ 30
12. ПАТ БЕРЕЗНЕГУВАТСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 27
13. ПРАТ БЕТОН 41
14. ПРАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА 

КОЛОНА №17
39

15. ПАТ БОРИСЛАВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 17
16. ПАТ БОРИСПІЛЬСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
42

17. ПАТ БУДГІДРАВЛІКА 51
18. ПРАТ БУДГІДРАВЛІКА 55
19. ПРАТ БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТЛОПРОМБУД-8» 23
20. ПАТ ВЕЛИКА КРУЧА 40
21. ПАТ ВИРІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 54
22. ТОВ ВИРОБНИЧИЙ ВЕКТОР 42
23. ВАТ ВІДЕОТЕХНІКА 53
24. ПАТ ВІДРАДНЕНСЬКЕ 20
25. ПАТ ВІННИЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«РЕМТЕХСІЛЬМАШ»
13

26. ПАТ ВІННИЦЯОБЛАГРООБЛАДНАННЯ 15
27. ПРАТ ВОДАН 7
28. ПАТ ВОЛОДАРСЬКО-ВОЛИНСЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД 35
29. ЗАТ ВОСХОД 28
30. ПАТ ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ 

КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
(ПАТ «ГСКТІ»)

6

31. ПРАТ ДАК-СЕРВІС 26
32. ПАТ ДАРНИЦЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ 

МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ
41

33. ПРАТ ДЗЕРКАЛЬНИЙ ЗАВОД 10
34. ПАТ ДІКЕРГОФФ ЦЕМЕНТ УКРАЇНА 52
35. ПРАТ ДІЛОВІ ПАРТНЕРИ 38
36. ПАТ ДІМ МАРОЧНИХ КОНЬЯКІВ «ТАВРІЯ» 46
37. ПРАТ ДІЯ 55
38. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД 

ВОДОГАЗОПРОВІДНИХ І КОНСТРУКЦІЙНИХ ТРУБ 
«КОМІНМЕТ»

28

39. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ 
ЗАВОД

28

40. ВАТ ДОЛИНСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД 20
41. ПРАТ ЕЛЕКТРОЩИТ 13
42. ПРАТ ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ 50
43. ПРАТ ЄЛАНЕЦЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ 20
44. ПАТ ЄННІ ФУДЗ 10
45. ПРАТ ЗАВОД «ВОЄНОХОТ» 10
46. ПАТ ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ 44
47. ПРАТ ЗАПОРІЖПОЛІМЕРТАРА 7
48. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЕБУДІВНИЙ ЗАВОД 5
49. ПРАТ ЗБАРАЗЬКИЙ ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ 26
50. ПАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ 

УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА
35

51. ПРАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-
ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ

33

52. ПРАТ ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД 11
53. ПАТ ІЗМАЇЛСНАБСЕРВІС 11
54. ПАТ ІМЕНІ ЧАПАЄВА 12
55. ПАТ КАГАРЛИЦЬКЕ 4
56. ПРАТ КАЗАНКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15
57. ПАТ КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП 7
58. ПАТ КВАРЦСАМОЦВІТИ 18
59. ПАТ КИЇВМАШПОСТАЧЗБУТ 49
60. ПАТ КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

13068
33

61. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «ГРАНІТ» 19
62. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» 57
63. ПРАТ КОМПАНІЯ «АЙДАР ЛІГА» 49
64. ПАТ КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР 30
65. ПАТ КОНОТОПМ’ЯСО 39
66. ПРАТ КПМК-237 36
67. ПАТ КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ 33
68. ПРАТ КУА «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС» 26
69. ПРАТ КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО 3
70. ПРАТ ЛЕКХІМ-ХАРКІВ 25

71. ПАТ ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРТРАНСЛІЗИНГ» 37
72. ПРАТ МАРІУПОЛЬ-АВТО 39
73. ПАТ МЕГАНОМ 6
74. ПРАТ МЕДТЕХНІКА-СЕРВІС 26
75. ПРАТ МЕТАЛ ТА ЯКІСТЬ 23
76. ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКЕ САТП 1402 16
77. ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКЕ САТП 1402 16
78. ПРАТ МИРОНІВКА «РАЙАГРОХІМ» 9
79. ПРАТ МІСТОБУДІВНИК-ДНІПРО 28
80. ПАТ МЛИБОР 51
81. ПРАТ МЛП ВЕСТ КИЇВ 2
82. ПАТ МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ГАЗОВОГО 

УСТАТКУВАННЯ ТА ПРИЛАДІВ
32

83. ПРАТ МОСТ-ІНВЕСТ 4
84. ПРАТ М-СЕРВІС 38
85. ПАТ МУКАЧІВСЬКА ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «МРІЯ» 5
86. ПАСТ НАДІЯ 31
87. ПАТ НІЖИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 49
88. ПРАТ НІЖИНСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД 3
89. ПАТ НОВГОРОД-СІВЕРСЬКЕ АТП 17443 3
90. ПАТ НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 

ВИРОБІВ
29

91. ПРАТ НПО ДНІПРОПРЕС 26
92. ПРАТ ОБЛАСНЕ БУДІВЕЛЬНО-РЕМОНТНЕ УПРАВЛІННЯ 

«ПОЛТАВАОБЛБУДРЕМСЕРВІС»
26

93. ПРАТ ПАРИТЕТ 36
94. ПРАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №54 40
95. ПРАТ ПЕРШОТРАВНЕВА РАЙАГРОТЕХНІКА 47
96. ПРАТ ПЕРШОТРАВНЕВИЙ РАЙАГРОХІМ 47
97. ПРАТ ПЕТРОСТАЛЬ 8
98. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 

«ТЕРНОПІЛЬГАЗ»
24

99. ПАТ ПОЛІСЯНКА 34
100. ПРАТ РЕЗОНАНС 4
101. ПРАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №51 14
102. ПАТ РЕНІЙСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ 12
103. ПРАТ РЕНОМЕ 26
104. ТОВ РЕСУРС-КАПІТАЛ 53
105. ТОВ РИНОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 

«СТОЛИЧНИЙ»
58

106. ВАТ РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ 
ТОВАРІВ

13

107. ПАТ РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 31
108. ПРАТ СВИНЕЦЬ 4
109. ПРАТ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР «НОРД» 4
110. ПАТ СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД 29
111. ПАТ СЛАВУТСЬКИЙ СКЛОЗАВОД 17
112. ПРАТ СОФІЯ-ГРАНІТ 54
113. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЇВСЬКА РУСЬ» 4
114. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРГАЗПРОМПОЛІС-

ЖИТТЯ»
34

115. ПАТ СУЛА АГРО 57
116. ПАТ СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ 49
117. ПАТ ТАУРУС ГРУП 56
118. АТ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПРАВО А/ТВК» 13
119. ВАТ ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО 45
120. ПАТ ТЕХНОСИСТЕМА 58
121. ПАТ ТЕХНОТРАНССЕРВІС 50
122. ПРАТ ТРАНСАВТОСЕРВІС 7
123. ПРАТ ТРАНСАВТОСЕРВІС 13
124. ПРАТ ТРАНССЕРВІС 13
125. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ ГЕНЕРАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПО 

ПРОЕКТУВАННЮ ПІДПРИЄМСТВ ШТУЧНОГО 
ВОЛОКНА

45

126. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ 
ОБ’ЄКТІВ ГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
«УКРГАЗПРОЕКТ» 

48

127. ПРАТ УКРЗЕРНОІМПЕКС 40
128. ПАТ ФАБРИКА ЗАГОТІВЕЛЬНА 21
129. ПАТ ФАБРИКА ЗАГОТІВЕЛЬНА 21
130. ПАТ ФІРМА «АЕРОШЛЯХБУД» 55
131. ПАТ ФІТОФАРМ 15
132. ПРАТ ФРОСТ 20
133. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД 43
134. ПРАТ ХЕРСОНСЬКИЙ НАФТОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД 49
135. ПАТ ЦЕНТР ТОРГІВЛІ ТА ВІДПОЧИНКУ 8
136. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКА ВЗУТТЄВА ФАБРИКА «БЕРЕГИНЯ» 4
137. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 18
138. ПАТ ЧОРНОМОРСУДНОПРОЕКТ 17
139. ПАТ ШКІРСИРОВИННИЙ ЗАВОД 48
140. ПАТ ЩОРСЬКЕ АТП-17446 3
141. ПАТ ЯКИМІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 27
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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 № 16086
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
19.04.2016 р. 


