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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
10.03.2016

м. Київ

№ 272

Про затвердження Змін до Порядку погодження набуття особою істотної участі у професійному
учаснику
фондового
ринку або збільшення її таким
чином, що зазначена особа буде
прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25,
50 і 75 відсотків статутного капіталу такого учасника чи права
голосу придбаних акцій (часток)
в його органах управління
Зареєстровано у Міністерстві юстиції України
21 жовтня 2014 р. за № 1308/26085
Відповідно до пункту 373 частини другої статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статей 1, 9 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг», пункту 20 частини першої статті 1 Закону Украї-

ни «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення»
Національна комісія
з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Зміни до Порядку погодження набуття
особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена
особа буде прямо чи опосередковано володіти або
контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного капіталу
такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 13 березня 2012 року № 394, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2012 року за
№ 635/20948 (у редакції рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 20 червня
2013 року № 1101), що додаються.
2. Департаменту регулювання діяльності торговців
цінними паперами та фондових бірж (І.Устенко) забезпечити:
подання цього рішення на здійснення експертизи на
відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини
Міністерства юстиції України;
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ
НОРМАТИВНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Департаменту інформаційних технологій та діловодства забезпечити оприлюднення цього рішення на
офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному
друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Д. Тарабакіна.
Голова Комісії
Т. Хромаєв
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку
10 березня 2016 року № 272
Зареєстровано у Міністерстві
юстиції України 31 березня 2016 року
за № 485/28615
Зміни до Порядку погодження набуття особою
істотної участі у професійному учаснику фондового
ринку або збільшення її таким чином, що зазначена
особа буде прямо чи опосередковано володіти або
контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного
капіталу такого учасника чи права голосу придбаних
акцій (часток) в його органах управління
1. У розділі І:
1) у пункті 2:
абзац шостий викласти у такій редакції:
«опосередковане володіння участю – володіння в професійному учаснику фондового ринку, яке настає, якщо
особа самостійно або спільно з іншими особами: має
пряме володіння участю в статутному (складеному) капіталі власника істотної участі (юридичної особи) у такому
розмірі, який забезпечує володіння через цю особу 10 і
більше відсотками статутного капіталу професійного
учасника фондового ринку, та/або набуває незалежну
від формального володіння можливість значного (вирішального) впливу на керівництво чи діяльність професійного учасника;»;
доповнити пункт після абзацу сьомого новим абзацом
такого змісту:
«публічна компанія – іноземна юридична особа, створена у формі публічного акціонерного товариства, акції
якої знаходяться в лістингу іноземної фондової біржі, яка
входить до Світової федерації бірж;».
У зв’язку з цим абзаци восьмий, дев’ятий вважати відповідно абзацами дев’ятим, десятим;
абзац дев’ятий після слів «відносинами контролю,»
доповнити словами «та/або асоційованих осіб»;
абзац десятий після слів «паперів в Україні» доповнити словами «, «Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»».
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2) у пункті 5:
доповнити абзац другий реченням такого змісту: «Такий порядок розрахунку не поширюється на осіб, які прямо або через інших осіб здійснюють контроль прямого
власника істотної участі у професійного учасника фондового ринку.»;
доповнити пункт новими абзацами п’ятим – одинадцятим такого змісту:
«Якщо особа прямо або через інших осіб здійснює
контроль прямого власника істотної участі у професійного учасника фондового ринку, то розмір опосередкованої
участі такої особи в професійному учаснику фондового
ринку дорівнює розміру прямої участі власника істотної
участі у професійного учасника фондового ринку.
Розмір істотної участі у заявника групи осіб, які є асоційованими особами, розраховується шляхом складання
часток всіх цих осіб у структурі власності професійного
учасника.
Розмір істотної участі заявника, який набуває незалежно від формального володіння можливість значного
впливу на діяльність професійного учасника, прирівнюється до 10 відсотків та у разі набуття вирішального
впливу прирівнюється до 100 відсотків.
При визначенні наявності у заявника значного, що становить від 10 до 50 відсотків, або вирішального впливу,
що становить 50 і більше відсотків, на управління або
діяльність професійного учасника незалежно від формального володіння враховуються серед іншого:
відповідність структури власності професійного учасника щодо її прозорості згідно з пунктом 3 розділу ІІІ та
наявність у цій структурі інших власників істотної участі;
наявність у заявника можливості будь-яким чином
впливати на призначення посадових осіб професійного
учасника, зокрема бути керівником такої установи, мати
своїх представників в органах управління або бути членом спостережної ради професійного учасника;
наявність у заявника можливості брати участь у прийнятті рішень за основними напрямками діяльності професійного учасника (інвестиційна, облікова політика професійного учасника) незалежно від того, чи отримується
за таку роботу компенсація або винагорода, зокрема набуття права голосу в розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу на загальних зборах учасників професійного учасника фондового ринку (крім випадку, коли за
дорученням право голосу 10 і більше відсотків статутного капіталу професійного учасника фондового ринку надається довірителем особі, яка перебуває у трудових
відносинах з довірителем, або коли в довіреності визначено перелік питань порядку денного загальних зборів із
зазначенням, як і за яке (проти якого) рішення потрібно
проголосувати) та/або отримання на підставі договору
про управління цінними паперами значного пакета акцій
в управління.»;
3) доповнити пункт 6 новими абзацами другим, третім
такого змісту:
«При цьому заяву та документи щодо таких осіб може
надати одна особа, що одночасно набуває істотної участі, за підписом всіх осіб, щодо яких до заяви додаються
відповідні документи, або така заява та документи надаються щодо кожної особи окремо відповідно до вимог
цього Порядку.
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У такому разі для прийняття рішення щодо погодження істотної участі всі особи, що надають заяву та документи, у ланцюгу структури власності мають відповідати
вимогам цього Порядку.»;
4) у пункті 8:
після абзацу другого доповнити новим абзацом такого
змісту:
«одночасного прямого та опосередкованого володіння, що становить у сукупності істотну участь у професійному учаснику фондового ринку;».
У зв’язку з цим абзаци третій – десятий вважати відповідно абзацами четвертим – одинадцятим;
абзац п’ятий викласти у такій редакції:
«набуває незалежно від формального володіння можливість значного (вирішального) впливу на керівництво
чи діяльність професійного учасника;»;
абзаци шостий, сьомий виключити.
У зв’язку з цим абзаци восьмий – одинадцятий вважати відповідно абзацами шостим - дев’ятим;
абзац шостий викласти у такій редакції:
«та/або здійснює контроль прямо або через інших осіб
одного або декількох прямих власників істотної участі у
професійного учасника фондового ринку;»;
доповнити пункт новими абзацами десятим – дванадцятим такого змісту:
«та/або якщо особа має істотну участь у розмірі 25 і
більше відсотків серед власників юридичних осіб у структурі власності професійного учасника ринку цінних паперів (для кінцевих бенефіціарних власників).
Комісія погоджує опосередковане набуття істотної
участі всім особам, які здійснюють контроль прямих
власників істотної участі у структурі власності професійного учасника фондового ринку.
Комісія погоджує спільне з іншими особами набуття істотної участі групі осіб, а саме асоційованим особам,
особам, пов’язаним угодою або спільними економічними
інтересами, відносинами економічної та/або організаційної залежності, та іншим особам, які є групою та мають
намір спільно набути істотну участь.»;
5) доповнити пункт 9 новим абзацом такого змісту:
«Погодження Комісією набуття істотної участі отримувати не потрібно у випадку набуття акціонером професійного
учасника фондового ринку такої участі внаслідок наявності у професійного учасника фондового ринку викуплених
акцій до моменту їх анулювання або продажу.».
2. У розділі ІІ:
1) у пункті 1:
доповнити пункт після абзацу другого новими абзацами третім, четвертим такого змісту:
«У разі якщо істотна участь набувається спільно, то
заява та документи, в яких зазначено інформацію, що
стосується всіх таких осіб, крім документів стосовно ділової репутації, підписуються всіма особами, що мають
намір набути істотної участі, або така заява та документи надаються окремо щодо кожної особи, в яких така
особа визначає всіх осіб, з якими набуває істотну участь
спільно.
У разі подання документів до Комісії уповноваженою
особою разом із заявою подаються документи, що підтверджують її повноваження (або їх нотаріально засвідчені копії). У довіреності на представництво інтересів за-

явника у Комісії мають бути визначені всі повноваження,
що надаються такому представнику при наданні та підписанні документів. Довіреність, видана фізичною особою, має бути засвідчена нотаріально.».
У зв’язку з цим абзаци третій – дев’ятий вважати абзацами п’ятим – одинадцятим;
абзац сьомий викласти у такій редакції:
«На дату подання заяви та документів строк подання
документів, оформлених згідно з додатками до цього Порядку, довідок від інших державних органів, не може бути
більшим ніж два місяці з дати їх підписання або складання. Строк подання документів щодо ідентифікації юридичних осіб - нерезидентів не може бути більшим ніж
шість місяців з дати нотаріального засвідчення відповідних документів за місцем видачі.»;
2) у пункті 2:
підпункт 4 викласти у такій редакції:
«4) копії документів, що підтверджують виникнення
наміру щодо набуття або збільшення істотної участі у
професійному учаснику фондового ринку або факту такого набуття, засвідчені заявником;»;
абзаци перший - третій підпункту 7 викласти у такій
редакції:
«документи, що дають змогу зробити висновок про фінансовий стан юридичної особи та наявність у такої особи достатньої кількості власних коштів для набуття або
збільшення істотної участі у професійного учасника фондового ринку та підтверджують джерела походження таких коштів:
аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора),
що складений за підсумками проведеної перевірки фінансової звітності юридичної особи за квартал, що передує прийняттю рішення про набуття або збільшення істотної участі у професійного учасника фондового ринку,
та за останній звітний рік незалежно від її організаційноправової форми та форми власності, який повинен відповідати рішенню Комісії від 12 лютого 2013 року № 160
«Про затвердження Вимог до аудиторського висновку,
що подається до Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку при отриманні ліцензії на здійснення
професійної діяльності на ринку цінних паперів», зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 11 березня
2013 року за № 386/22918 (із змінами). До зазначеного
висновку додається копія сертифіката аудитора, який
підписав висновок і копії балансу та звіту про фінансові
результати заявника;
довідки банків, що обслуговують рахунки юридичної
особи, з яких здійснюватиметься оплата для набуття або
збільшення прямої істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, про наявність коштів на цих рахунках (із зазначенням їх кількості), крім випадків, якщо
оплата при набутті істотної участі коштами не здійснюється (реорганізація, дарування, укладення договору
міни, набуття істотної участі незалежно від формального
володіння тощо);»;
3) у пункті 3:
абзац перший викласти у такій редакції:
«Юридична особа - нерезидент для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку разом із заявою на
отримання погодження набуття істотної участі у профе3
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сійному учаснику фондового ринку та/або заявою на
отримання погодження збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (додаток 1) та документами, що передбачені підпунктом 4 пункту 2 розділу II цього Порядку, підпунктом 5 пункту 2 розділу II цього
Порядку, підпунктом 6 пункту 2 розділу II цього Порядку,
абзацом третім підпункту 7 пункту 2 розділу II цього Порядку, підпунктами 8 та 9 пункту 2 розділу II цього Порядку, надає такі документи:»;
абзац сьомий доповнити словами «, джерела їх походження»;
абзац десятий виключити;
4) у пункті 4:
у підпункті 4:
у абзаці першому слова «у статутному капіталі професійного учасника» замінити словами «у професійному
учаснику»;
абзац другий викласти у такій редакції:
«копію декларації про майновий стан і доходи з відміткою контролюючого органу про її отримання (надається за ту кількість років, яка є необхідною для підтвердження достатності власних коштів);»;
у абзаці четвертому слова «та джерела походження
коштів» виключити;
доповнити підпункт новим абзацом такого змісту:
«інформація про джерела походження власних коштів,
засвідчена підписом фізичної особи.»;
підпункт 5 викласти в такій редакції:
«5) копії документів, що підтверджують виникнення
наміру щодо набуття або збільшення істотної участі у
професійному учаснику фондового ринку або факту такого набуття, засвідчені підписом фізичної особи;»;
абзац другий підпункту 6 викласти у такій редакції:
«Подається заявником у разі набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку.»;
підпункт 8 виключити.
У зв’язку з цим підпункт 9 вважати підпунктом 8;
5) у пункті 5:
в абзаці першому слова та цифри «підпунктами 5 – 9»
замінити словами та цифрами «підпунктами 5 – 8»;
абзац другий викласти в такій редакції:
«інформацію податкового органу країни про суми доходів і сплачених податків за період, за який подано податкові декларації (декларації про майновий стан і доходи), та копії таких декларацій з відміткою цього органу
про їх отримання (надається за ту кількість років, яка є
необхідною для підтвердження достатності власних коштів) та/або письмове запевнення про неможливість подання інформації уповноваженого органу іноземної держави про суми доходів і сплачених податків за період, за
який подано податкові декларації (декларації про доходи), якщо законодавством країни проживання фізичної
особи - нерезидента не передбачено її отримання.»;
6) доповнити розділ новим пунктом 6 такого змісту:
«6. Міжнародна фінансова установа, публічна компанія, відповідний державний орган або орган місцевого
самоврядування, що уповноважений діяти від імені держави або територіальної громади, що мають намір набути істотну участь у професійному учаснику фондового
ринку, подають документи, передбачені підпунктами 1, 3,
4, 6 пункту 2 розділу ІІ цього Порядку. При цьому копія
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рішення, передбачена підпунктом 3, має бути нотаріально засвідчена.».
3. Доповнити розділ ІІІ новим пунктом 3 такого змісту:
«3. Відомості щодо структури власності заявника (для
юридичної особи), та про юридичних осіб, де фізична особа заявник є керівником або контролером, та її асоційованих осіб є прозорими та такими, що відповідають
вимогам цього Порядку, якщо розкривають інформацію
щодо системи взаємовідносин юридичних та фізичних
осіб в цій юридичній особі, що надає змогу Комісії визначити всіх осіб, які мають істотну участь у заявнику, у тому
числі відносини контролю між ними. Заявник запевнив,
що зазначені відомості про структуру власності є правдиві, повні, розкривають систему взаємовідносин та містять інформацію про всіх власників істотної участі юридичної особи і відповідають вимогам цього Порядку.
Структура власності є непрозорою, якщо неможливо
визначити всіх власників істотної участі у заявнику через
наявність у структурі власності конструкцій щодо взаємного контролю (зустрічні інвестиції) однієї особи над іншою та/або наявності в структурі власності осіб, які мають юридичне право володіти, користуватись та
розпоряджатись правами щодо істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, але при цьому діють
за вказівками кінцевих бенефіціарних власників.».
4. У розділі ІV:
1) у пункті 1:
абзац перший після слів «Заявник – юридична особа»
доповнити словами «(крім банків та небанківських фінансових установ)»;
абзаци другий та третій виключити.
У зв’язку з цим абзаци четвертий – п’ятий вважати відповідно абзацами другим – третім;
доповнити пункт новими абзацами такого змісту:
«фінансовий стан та платоспроможність заявника відповідають оптимальним значенням згідно з додатком 8
до цього Порядку;
у заявника наявні власні кошти у розмірі, достатньому
для набуття або збільшення істотної участі.
Для заявника, який набуває та/або збільшує пряму істотну участь у професійному учаснику фондового ринку,
розмір власних коштів вважається достатнім, якщо він є
більшим ніж розмір коштів, що вносяться до статутного
капіталу професійного учасника фондового ринку та/або
при набутті/збільшенні істотної участі на вторинному
ринку, більшим ніж величина, пропорційна його частці,
що набувається у професійного учасника фондового
ринку у відсотках за її номінальною вартістю у гривнях у
власному капіталі професійного учасника фондового
ринку або у статутному капіталі такого учасника, якщо
власний капітал є меншим за статутний.
Для заявника, який набуває та/або збільшує істотну
участь та є/буде кінцевим контролером у структурі власності професійного учасника фондового ринку, розмір
власних коштів вважається достатнім, якщо він становить величину, пропорційну його частці у професійного
учасника фондового ринку у відсотках за її номінальною
вартістю у гривнях у власному капіталі професійного
учасника фондового ринку або у статутному капіталі такого учасника, якщо власний капітал є меншим за статутний.
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Для заявника, який набуває та/або збільшує істотну
участь та не є кінцевим контролером професійного учасника фондового ринку, розмір власних коштів вважається достатнім, якщо він є більшим ніж частка прямої істотної участі такої особи у гривнях у статутному капіталі
власника з істотною участю професійного учасника фондового ринку;
заявник – банк, власник з істотною участю у заявника
(банк або інша фінансова установа) мають відповідати
економічним (пруденційним) нормативам щодо розміру
власного капіталу, що встановлені законодавством України або країною місцезнаходження таких власників з істотною участю у заявника, за останній звітний рік (квартал, місяць), що передують наданню документів на
видачу ліцензії»;
2) у пункті 2:
абзаци перший, другий викласти в такій редакції:
«Заявник - юридична особа повинен мати власні кошти в обсязі, необхідному для набуття або збільшення
(самостійного або спільного) володіння істотною участю,
крім випадків реорганізації, набуття акцій (часток) професійного учасника фондового ринку шляхом внесення
таких акцій (часток) до статутних капіталів інших юридичних осіб, вчинення правочинів дарування, спадкування, викупу професійним учасником фондового ринку акцій (часток), що призводить до зменшення статутного
капіталу такого учасника та відповідно збільшення істотної участі власника тощо.
Розрахунок розміру власних коштів заявника – юридичної особи здійснюється аудитором на підставі фінансової звітності за рік (квартал, місяць), що передують набуттю істотної участі у професійного учасника фондового
ринку.»;
абзац четвертий викласти в такій редакції:
«К= ВК – (РК+НА+МІУ)»;
абзац восьмий викласти в такій редакції:
«НА - необоротні активи (у тому числі нематеріальні
активи, довгострокові біологічні активи, довгострокові
фінансові інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість, відстрочені податкові активи, гудвіл, інші необоротні активи), крім основних засобів, незавершених капітальних інвестицій, інвестиційної нерухомості.»;
доповнити пункт після абзацу восьмого новим абзацом такого змісту:
«МІУ – сума істотної участі у статутному капіталі іншого професійного учасника фондового ринку, яка набувається та набуття якої ще не погоджено Комісією.».
У зв’язку з цим абзаци дев’ятий – десятий вважати відповідно абзацами десятим – одинадцятим;
доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
«Розміром власних коштів для банків та небанківських
фінансових установ є розмір власного капіталу, що встановлений для таких осіб законодавством України або
країни місцезнаходження заявника, з урахуванням відповідності таких осіб встановленим економічним (пруденційним) нормативам.»;
3) викласти пункт 3 у такій редакції:
«3. Майновий стан заявника - фізичної особи повинен
забезпечити можливість набуття або збільшення істотної
участі у професійному учаснику фондового ринку, зокрема, за рахунок власних коштів (кошти, розміщені на банків-

ських рахунках, та майно, що має незалежну оцінку), крім
випадків дарування, спадкування, а також викупу професійним учасником фондового ринку акцій (часток), що призводить до зменшення статутного капіталу такого учасника та відповідно збільшення істотної участі власника.
Для заявника – фізичної особи, який набуває та/або
збільшує пряму істотну участь у професійному учаснику
фондового ринку, фінансовий (майновий) стан має відповідати вимогам щодо наявності власних коштів у розмірі більшому, ніж розмір коштів, що вносяться до статутного капіталу професійного учасника фондового ринку
та/або при набутті/збільшенні прямої істотної участі на
вторинному ринку, більшому ніж величина, пропорційна
його частці, що набувається у професійному учаснику
фондового ринку, у відсотках за її номінальною вартістю
у гривнях у власному капіталі професійного учасника
фондового ринку або у статутному капіталі такого учасника, якщо власний капітал є меншим за статутний.
Для заявника – фізичної особи, який набуває та/або
збільшує істотну участь та є кінцевим контролером професійного учасника фондового ринку, фінансовий (майновий) стан має відповідати вимогам щодо наявності
власних коштів, розмір яких пропорційний його частці у
професійного учасника фондового ринку у відсотках за її
номінальною вартістю у гривнях у власному капіталі професійного учасника фондового ринку або у статутному
капіталі такого учасника, якщо власний капітал є меншим за статутний.»;
4) у пункті 4:
доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом
такого змісту:
«Джерела походження коштів, що спрямовуються для
набуття/збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, є підтвердженими в разі наявності всієї інформації щодо наявності власних коштів у розмірі, достатньому для набуття або збільшення істотної
участі, та джерел походження таких коштів, передбаченої у пакеті документів згідно з вимогами розділу ІІ цього
Порядку.».
У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
в абзаці третьому слова «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних
паперів в Україні»,» виключити;
5) у пункті 5:
у підпункті 1:
абзаци перший, другий викласти в такій редакції:
«у юридичної особи відсутні несплачені штрафні санкції, які накладались за правопорушення на ринку фінансових послуг (ринку цінних паперів);
попередня діяльність (бездіяльність) особи, що здійснювала контроль у фінансовій установі, не призвела до
прийняття рішень про банкрутство (примусову ліквідацію) фінансової установи, призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації) станом на будь-яку
дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям (вимога застосовується до особи, що здійснює контроль заявника);»;
доповнити підпункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:
«попередня діяльність особи, що здійснювала контроль
у фінансовій установі, особи (осіб), яка (які) здійснювала
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(здійснювали) повноваження одноосібного виконавчого
органу (або призначені головою та членами колегіального
виконавчого органу) фінансової установи, не призвела до
застосування санкцій за маніпулювання цінами під час
здійснення операцій з цінними паперами та/або розголошення інсайдерської інформації, застосування санкцій у
вигляді анулювання (відкликання) відповідних ліцензій на
ринку фінансових послуг (крім анулювання ліцензії у
зв’язку з нездійсненням ліцензіатом певного виду професійної діяльності) (вимога застосовується до особи, що
здійснює контроль заявника, особи (осіб), яка (які) здійснює (здійснюють) повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначені головою та членами колегіального виконавчого органу) заявника)».
У зв’язку з цим абзаци третій, четвертий вважати відповідно абзацами четвертим, п’ятим;
доповнити підпункт новим абзацом такого змісту:
«до юридичної особи не застосовувались економічні
та інші обмежувальні заходи (санкції) органами іноземних держав (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та (або) дії яких
створюють умови для виникнення воєнного конфлікту,
застосування воєнної сили проти України), міждержавними об’єднаннями, міжнародними організаціями або
Україною;»;
у підпункті 2:
абзац четвертий викласти в такій редакції:
«попередня діяльність (бездіяльність) особи, що здійснювала контроль у фінансовій установі, не призвела до
прийняття рішень про банкрутство (примусову ліквідацію) фінансової установи, призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації) станом на будь-яку
дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям (вимога застосовується до особи, що здійснює контроль заявника);»;
доповнити підпункт після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:
«попередня діяльність особи, що здійснювала контроль у фінансовій установі, особи (осіб), яка (які) здійснювала (здійснювали) повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначені головою та членами
колегіального виконавчого органу) фінансової установи,
не призвела до застосування санкцій за маніпулювання
цінами під час здійснення операцій з цінними паперами
та/або розголошення інсайдерської інформації, застосування санкцій у вигляді анулювання (відкликання) відповідних ліцензій на ринку фінансових послуг (крім анулювання ліцензії у зв’язку з нездійсненням ліцензіатом
певного виду професійної діяльності) (вимога застосовується до особи, що здійснює контроль заявника, особи
(осіб), яка (які) здійснює (здійснюють) повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначені головою та
членами колегіального виконавчого органу) заявника);».
У зв’язку з цим абзаци п’ятий – десятий вважати відповідно абзацами шостим – одинадцятим;
доповнити підпункт новим абзацом дванадцятим такого змісту:
«до особи не застосовувались економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) органами іноземних держав
(крім держав, що здійснюють збройну агресію проти
6

України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України
«Про оборону України», та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України), міждержавними об’єднаннями,
міжнародними організаціями або Україною.»;
6) пункт 8 викласти у такій редакції:
«8. Відомості щодо структури власності заявника (для
юридичної особи) відповідають вимогам, установленим
розділом ІІІ цього Порядку.».
5. У тексті Порядку слова «органів внутрішніх справ»
замінити словами «органів Національної поліції».
6. У додатку 1:
1) у пункті 4 заяви про отримання погодження набуття
істотної участі у професійному учаснику фондового ринку:
абзац сьомий після слова «відсотків» доповнити словами «крім набуття права голосу»;
абзац восьмий після слів «що набуваються за дорученням» доповнити словом «(управлінням)»;
2) у пункті 4 заяви про отримання погодження збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку:
абзац другий викласти в такій редакції:
«Прошу надати погодження на збільшення істотної
участі - відсотків в статутному капіталі професійного
учасника фондового ринку:»;
абзац сьомий після слова «відсотків» доповнити словами «крім набуття права голосу»;
абзац восьмий після слів «що набуваються за дорученням» доповнити словом «(управлінням)»;
у тексті додатка після слів «підпис керівника юридичної особи», «підпис фізичної особи» доповнити відповідно словами «/керівників юридичних осіб», «/підписи фізичних осіб».
7. Додаток 2 після слів «Керівник юридичної особи»
доповнити словами «/фізична особа».
8. У додатку 3:
1) абзац перший пункту 3 розділу ІІ викласти в такій
редакції:
«3. Наміри збільшення істотної участі у професійному
учаснику фондового ринку:»;
2) у розділі ІІІ:
пункт 1 викласти в такій редакції:
«1. Кількість акцій (часток), які юридична особа має
намір набути, __________________ одиниць (відсотків),
номінальна вартість однієї акції (одного відсотка частки)
_______________ гривень, загальна номінальна вартість
пакета акцій (частки) ________________ гривень, у тому
числі кількість акцій з правом голосу ________________
_______________________;
фактична вартість придбаних акцій (часток) ________
_______________________________ гривень.»;
пункт 2 виключити.
У зв’язку з цим пункт 3 вважати пунктом 2;
3) у розділі IV:
пункт 2 виключити.
У зв’язку з цим пункти 3, 4 вважати відповідно пунктами 2, 3;
абзац перший пункту 3 викласти в такій редакції:
«3. Чи була юридична особа протягом останніх двох
років контролером у фінансовій установі на будь-яку
дату протягом одного року, що передує прийняттю рі-
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шення про банкрутство (примусову ліквідацію) фінансової установи, рішення про призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації)?
_____________________________________________»;
доповнити розділ новими пунктами 4 – 6 такого змісту:
«4. Чи була юридична особа протягом останніх двох
років особою, що здійснювала контроль у фінансовій
установі, та діяльність (бездіяльність) якої призвела до
застосування санкцій за маніпулювання цінами під час
здійснення операцій з цінними паперами та/або розголошення інсайдерської інформації, застосування санкцій у
вигляді анулювання (відкликання) відповідних ліцензій
на ринку фінансових послуг (крім анулювання ліцензії у
зв’язку з нездійсненням ліцензіатом певного виду професійної діяльності)?
_______________________________________________
_______________________________________________
(якщо так, то зазначити найменування юридичної особи,
ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток володіння в ній
(посада), інформація про причини та підстави для прийняття такого
рішення тощо)

5. Чи застосовувались до юридичної особи економічні
та інші обмежувальні заходи (санкції) органами іноземних держав (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та (або) дії яких
створюють умови для виникнення воєнного конфлікту,
застосування воєнної сили проти України), міждержавними об’єднаннями, міжнародними організаціями або
Україною? ______________________________________
_______________________________________________
(так чи ні, якщо так, то зазначити вид санкції, найменування органу та
причини накладення санкції)

6. Чи є юридична особа особою, яка має юридичне
право володіти, користуватись та розпоряджатись правами щодо істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, але діє за вказівками кінцевих бенефіціарних власників?
_______________________________________________
_______________________________________________
(якщо так, то зазначити для фізичної особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником, прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання,
паспортні дані (номер, серія, коли і ким виданий), реєстраційний
номер облікової картки платника податків (у разі наявності), та на
підставі яких документів встановлені такі відносини)».

9. У розділі ІІІ додатка 4:
1) пункт 2 викласти в такій редакції:
«2. Чи були Ви протягом останніх двох років керівником, контролером у фінансовій установі на будь-яку дату
протягом одного року, що передує прийняттю рішення
про банкрутство (примусову ліквідацію) фінансової установи, призначення тимчасового керівника (тимчасової
адміністрації)?
_______________________________________________
_______________________________________________
(якщо так, то зазначити найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток володіння в ній (посада),
інформація про причини та підстави для прийняття такого рішення,
тощо)»;

2) доповнити розділ новим пунктом 3 такого змісту:
«3. Чи були Ви протягом останніх двох років особою,
що здійснювала контроль у фінансовій установі, особою,
яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегі-

ального виконавчого органу) фінансової установи, та діяльність (бездіяльність) якої призвела до застосування
санкцій за маніпулювання цінами під час здійснення операцій з цінними паперами та/або розголошення інсайдерської інформації, застосування санкцій у вигляді анулювання (відкликання) відповідних ліцензій на ринку
фінансових послуг (крім анулювання ліцензії у зв’язку з
нездійсненням ліцензіатом певного виду професійної діяльності)?
_______________________________________________
_______________________________________________
(якщо так, то зазначити найменування юридичної особи,
ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток володіння в ній
(посада), інформація про причини та підстави для прийняття такого
рішення тощо)».

У зв’язку з цим пункти 3 – 7 вважати відповідно пунктами 4 – 8;
3) доповнити розділ новими пунктами 9, 10 такого
змісту:
«9. Чи були анульовані документи (сертифікати тощо),
що надають Вам право провадити діяльність на ринку
фінансових послуг?
_______________________________________________
_______________________________________________
10. Чи застосовувались до Вас економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) органами іноземних держав
(крім держав, що здійснюють збройну агресію проти
України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України
«Про оборону України», та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України), міждержавними об’єднаннями,
міжнародними організаціями або Україною?
_______________________________________________
_____________________________________________ ».
10. У додатку 5:
1) пункт 6 розділу І викласти у такій редакції:
«6. Перелік асоційованих осіб фізичної особи, які є
пов'язаними особами професійного учасника _________
_____________________________________________»;
2) пункт 5 розділу ІІ після слів «фондового ринку» доповнити словами «, у якого Ви маєте намір набути та/або
збільшити істотну участь»;
3) пункт 1 розділу ІІІ викласти у такій редакції:
«1. Кількість акцій (часток), які Ви має намір набути,
__________________ одиниць (відсотків), номінальна
вартість однієї акції (одного відсотка частки)
_______________ гривень, загальна номінальна вартість
пакета акцій (частки) ________________ гривень, у тому
числі кількість акцій з правом голосу ________________
_______________________;
фактична вартість придбаних акцій (часток) ________
______________________________________ гривень.»;
4) у розділі V:
пункт 2 викласти в такій редакції:
«2. Чи були Ви протягом останніх двох років керівником, контролером у фінансовій установі на будь-яку дату
протягом одного року, що передує прийняттю відповідним контролюючим органом, що здійснює державне регулювання ринку фінансових послуг, рішення про банкрутство (примусову ліквідацію), про призначення
тимчасового керівника (тимчасової адміністрації), застосування санкцій у вигляді анулювання (відкликання) від7
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повідних ліцензій на ринку фінансових послуг (крім анулювання ліцензії у зв’язку з нездійсненням ліцензіатом
певного виду професійної діяльності)?
_______________________________________________
_______________________________________________
(якщо так, то зазначається найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток володіння в ній (посада),
докладна інформація про причини та підстави банкрутства тощо)»;

пункт 4 викласти в такій редакції:
«4. Чи були анульовані документи (сертифікати тощо),
що надають Вам право провадити діяльність на ринку
фінансових послуг?
_______________________________________________
_____________________________________________»;
доповнити розділ новими пунктами 8, 9 такого змісту:
«8. Чи застосовувались до Вас економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) органами іноземних держав
(крім держав, що здійснюють збройну агресію проти
України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України
«Про оборону України», та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України), міждержавними об’єднаннями,
міжнародними організаціями або Україною? __________
_______________________________________________
9. Чи є Ви особою, яка має юридичне право володіти,
користуватись та розпоряджатись правами щодо істотної
участі у професійному учаснику фондового ринку, але діє
за вказівками кінцевих бенефіціарних власників?
_______________________________________________
_______________________________________________
(якщо так, зазначити для фізичної особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником, прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання,
паспортні дані (номер,серія, коли і ким виданий), реєстраційний номер
облікової картки платника податків (у разі наявності), та на підставі
яких документів встановлені такі відносини)».

11. У додатку 6:
доповнити додаток після слів «Керівник юридичної
особи» словами «/керівники юридичних осіб»;
у виносці слово «прямого» виключити.
12. У пункті 7 розділу І додатка 7 слова «професійного
учасника фондового ринку» замінити словом «заявника».
13. Доповнити Порядок новим додатком 8 такого змісту:
«Додаток 8 до Порядку погодження
набуття особою істотної участі у
професійному учаснику фондового
ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти
або контролювати 10, 25, 50 і 75
відсотків статутного капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління
(пункт 1 розділу IV)
ПОРЯДОК
розрахунку рекомендованих показників
платоспроможності та фінансової стійкості
заявника - юридичної особи
Фінансовий коефіцієнт
Формула розрахунку
показників платоспроможності та фінансової стійкості
8

1. КЛ1 - коефіцієнт поточної ліквідності, що характеризує можливість погашення короткострокових
зобов’язань у встановлені
строки за рахунок грошових коштів і їх еквівалентів,
поточних фінансових
інвестицій та дебіторської
заборгованості. Теоретичне оптимальне значення
КЛ1 – не менше ніж 0,5
2. КЛ2 - коефіцієнт миттєвої ліквідності, що характеризує те, як швидко
короткострокові
зобов’язання можуть бути
погашені за рахунок
ліквідних оборотних
активів та вимог. Теоретичне оптимальне значення
КЛ2 – не менше ніж 0,2
3. КФН - коефіцієнт фінансової незалежності, що
характеризує ступінь
фінансового ризику.
Теоретичне оптимальне
значення КФН – не менше
ніж 0,5

Оборотні активи
_________________
Поточні зобов’язання

Монетарні оборотні активи
_____________________
Поточні зобов’язання

Власний капітал
__________________
Валюта балансу (пасив)

Заступник директора департаменту І. Барамія

»

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
10.03.2016

м. Київ

№ 273

Про внесення змін до Положення про порядок складання та
подання адміністративних даних щодо діяльності торговців
цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30.03.2016 за №475/28605
Відповідно до пункту 10 частини другої статті 7 та
пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» Національна
комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:
1. Додатки 1, 4 та 5 до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 вересня 2012 року № 1283, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 жовтня
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ
НОРМАТИВНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
2012 року за № 1737/22049, викласти в новій редакції,
що додаються.
2. Департаменту регулювання діяльності торговців
цінними паперами та фондових бірж (Устенко І.І.) забезпечити:
подання цього рішення для здійснення експертизи на
відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини
Міністерства юстиції України;
подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Департаменту інформаційних технологій та діловодства забезпечити оприлюднення цього рішення на
офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія).
4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному
виданні Комісії.
5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
члена Комісії Д. Тарабакіна.
Голова Комісії
Т. Хромаєв
Додаток 1
до Положення про порядок
складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з
цінних паперів та фондового
ринку (підпункт 2.1 пункту 2
розділу ІІ)
ДОВІДКА
про торговця цінними паперами
Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами
Найменування торговця цінними паперами
Дата, на яку складено адміністративні дані
Звітний місяць
Звітний рік
Прізвище, ім’я, по батькові директора торговця цінними
паперами або особи, яка виконує його обов’язки
Прізвище, ім’я, по батькові головного бухгалтера / бухгалтера торговця цінними паперами
Організаційно-правова форма¹
Область²
Район
Поштовий індекс
Населений пункт
Вулиця, будинок
Кімната, квартира
Контактний телефон
Електронна адреса
Веб-сторінка/веб-сайт торговця цінними паперами в
глобальній інформаційній мережі Інтернет, на якій/якому оприлюднено річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським
висновком
Зареєстрований розмір статутного капіталу на дату
складання даних (грн)

Найменування банківської установи, що обслуговує
торговця цінними паперами
Поточний рахунок торговця цінними паперами, відкритий у банківській установі, що обслуговує торговця цінними паперами
МФО банківської установи, що обслуговує торговця цінними паперами
Номер генеральної ліцензії на здійснення валютних
операцій, що видається Національним банком України небанківським фінансовим установам (у разі наявності)
Дата видачі генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій, що видається Національним банком України небанківським фінансовим установам (у разі наявності)
Відомості про останню аудиторську перевірку торговця
цінними паперами: прізвище, ім’я, по батькові (найменування) аудитора (аудиторської фірми)
Відомості про останню аудиторську перевірку торговця
цінними паперами: код за ЄДРПОУ аудиторської фірми
Відомості про останню аудиторську перевірку торговця
цінними паперами: серія та номер свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників
ринку цінних паперів
Відомості про останню аудиторську перевірку торговця
цінними паперами: дата видачі свідоцтва про внесення
до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити
аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів
Звітний період, за який проведений аудит фінансової
звітності
Відомості про останню аудиторську перевірку торговця
цінними паперами: дата складання аудиторського висновку
Примітки
__________
1
Заповнюється відповідно до Довідника 41 «Класифікація організаційно-правових форм господарювання»
Системи довідників та класифікаторів.
2
Заповнюється відповідно до Довідника 44 «Перелік
та коди територій (областей) України» Системи довідників та класифікаторів.
Додаток 4
до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
(підпункт 2.4 пункту 2 розділу II)
Довідка про цінні папери та/або грошові кошти, які
знаходяться в управлінні торговця цінними
паперами станом на останній день звітного місяця
Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами
Найменування торговця цінними паперами
Дата, на яку складено адміністративні дані
Звітний місяць
Звітний рік
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ
НОРМАТИВНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Об’єкт управління: «1» - цінні папери, «2» - грошові кошти
Вид фінансового інструменту1
Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера
або код іншого фінансового інструменту
Серія векселя
Номер векселя
Ознака особи, що розмістила/видала цінний папір або
інший фінансовий інструмент: «1» - емітент, «2» - векселедавець, «3» - заставодавець
Код за ЄДРПОУ особи, що розмістила/видала цінний
папір або інший фінансовий інструмент
Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які
через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) фізичної особи,
що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент
Найменування особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент
Країна реєстрації особи, що розмістила/видала цінний
папір або інший фінансовий інструмент2
Код ЄДРІСІ особи, що розмістила/видала цінний папір
Кількість цінних паперів/фінансових інструментів (шт.)
Загальна сума грошових коштів, переданих в управління торговцю цінними паперами (грн)3
Вид валюти4
Примітки
__________
1
Заповнюється відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових інструментів» Системи довідників та
класифікаторів.
2
Заповнюється відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.
3
У разі якщо грошові кошти передані в управління в
іноземній валюті, заповнюється сума - еквівалент у грив-

ні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день виконання.
4
Заповнюється відповідно до Довідника 46 «Перелік
та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.
Додаток 5
до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
(підпункт 2.5 пункту 2 розділу II)
ДОВІДКА
про нормативи торговця цінними паперами при
здійсненні маржинальних операцій
Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами
Найменування торговця цінними паперами
Дата розрахунку показників маржинальних операцій
Звітний місяць
Звітний рік
Сума заборгованості усіх клієнтів перед торговцем за
зобов’язаннями, що виникли за результатами здійснення торговцем маржинальних операцій в інтересах клієнтів, за сплатою гарантійного забезпечення в результаті
здійснення торговцем в інтересах клієнтів строкових
операцій, інша заборгованість цих клієнтів перед торговцем за результатами інших договорів, укладених
торговцем в інтересах клієнтів (грн)
Власний капітал торговця цінними паперами (грн)
Відхилення від нормативу граничнодопустимого розміру заборгованості всіх клієнтів перед торговцем (+, -)
Максимальна заборгованість одного клієнта перед торговцем
Максимальне відхилення від нормативу граничнодопустимого розміру заборгованості одного клієнта перед
торговцем (+, -)
Примітки

ПРЕССЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ
Інформаційні повідомлення
та новини НКЦПФР
НКЦПФР відновила,
зупинила, скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів, відповідно
до пункту 5 розділу V Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням Комісії від
30.07.2013 №1338, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.08.2013 за №1475/24007, рішення Комісії
№409 від 12.04.2016 та наданого звіту про досягнення
мінімального обсягу активів ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «АКІНІТА ІНВЕСТМЕНТ» (код ЄДРІСІ 23300349)
та
додаткових
документів,
наданих
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ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АНДЕРЕ
РІХТІНГЕН» (код ЄДРПОУ - 36003268), визнано ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ПАЙОВИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АКІНІТА ІНВЕСТМЕНТ»
ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АНДЕРЕ РІХТІНГЕН» таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів пайового фонду – розпорядження № 0291-СІ від 14 квітня 2016 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів, відповідно
до пункту 5 розділу V Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням Комісії від
30.07.2013 №1338, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.08.2013 за №1475/24007, рішення Комісії
№408 від 12.04.2016 та наданого звіту про досягнення
мінімального обсягу активів Пайового венчурного інвес-
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РОЗКРИТТЯ
ПРЕС
СЛУЖБІНФОРМАЦІЇ
А КОМІСІЇ ПО
НА
ВІД
ФОНДОВОМУ
ОМЛЯЄ
РИНКУ
тиційного фонду «ВетІнвест» недиверсифікованого виду
закритого типу (код ЄДРІСІ - 23300368) та додаткових
документів, наданих ТОВ «Компанія з управління активами «Капітал СМ» (код ЄДРПОУ - 36013061), визнано
Пайовий венчурний інвестиційний фонд «ВетІнвест»
недиверсифікованого виду закритого типу ТОВ «Компанія з управління активами «Капітал СМ» таким, що
відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів
пайового фонду – розпорядження № 0292-СІ від
14 квітня 2016 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів, відповідно
до пункту 3 розділу V Положення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 19 листопада 2013 року № 2605, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2013 року
за №2128/24660 (із змінами), та відповідно до наданих
документів ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«СКІФ» для виключення відомостей про ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ЗАКРИТИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «БАСТІОН» (реєстраційний код за
ЄДРІСІ: 23300272) з Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування у зв’язку з ліквідацією, скасовано реєстрацію р0егламенту ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО
НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО
ЗАКРИТОГО
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «БАСТІОН» ТОВАРИСТВА
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СКІФ», зареєстрованого
14.02.2014 року. Анульовано свідоцтво про внесення відомостей про ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ЗАКРИТИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «БАСТІОН» (реєстраційний код за ЄДРІСІ: 23300272)
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СКІФ» до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування від 14.02.2014 року №00272, видане Національною
комісією з цінних паперів та фондового ринку – розпорядження № 0260-ІС від 12 квітня 2016 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів, відповідно
до пункту 3 розділу V Положення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 19 листопада 2013 року № 2605, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2013 року
за №2128/24660 (із змінами), та відповідно до наданих
документів Товариством з обмеженою відповідальністю
«Компанія з управління активами «Українське інвестиційне товариство» для виключення відомостей про Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Київська нерухомість» (реєстраційний код
за ЄДРІСІ: 233169) з Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування у зв’язку з ліквідацією, ска-

совано реєстрацію регламенту Пайового закритого недиверсифікованого
венчурного
інвестиційного
фонду «Київська нерухомість» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Українське інвестиційне товариство», зареєстрованого 08.06.2005 року. Анульовано свідоцтво про
внесення відомостей про Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Київська нерухомість» (реєстраційний код за ЄДРІСІ 233169) Товариства
з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Українське інвестиційне товариство» до Єдиного
державного реєстру інститутів спільного інвестування від
08.06.2005 року №169, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку – розпорядження
№ 0261-ІС від 12 квітня 2016 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 №1843, та на підставі п. 11 розділу І
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку від 23.04.2013 №737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за
№ 822/23354, зі змінами, та відповідно до документів,
наданих ліквідатором ПрАТ «ОСНАСТКА-ІНСТРУМЕНТ»
(місцезнаходження: 44920, Волинська область, м. Нововолинськ, вул. Луцька, 25, код за ЄДРПОУ: 23252141) на
зупинення обігу акцій у зв’язку з ліквідацією, зупинено
обіг акцій ЗАТ «ОСНАСТКА-ІНСТРУМЕНТ» — розпорядження №78-КФ-З від 13 квітня 2016 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від
10.11.2015 №1843 та на підставі п. 11 розділу І Порядку
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за
№ 822/23354 (зі змінами), та відповідно до документів,
наданих ліквідатором ВАТ «Арма-Лізинг» (03037,
м. Київ, пр.-т Червонозоряний, 52, код за ЄДРПОУ:
32552855) на зупинення обігу акцій ВАТ «Арма-Лізинг» у
зв’язку з ліквідацією, зупинено обіг акцій ВАТ «АрмаЛізинг» — розпорядження №77-КФ-З від 13 квітня
2016 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та
корпоративних фінансів, на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
10.11.2015р. №1843, на підставі пункту 1 глави 3 розділу
ІV Положення про порядок здійснення емісії облігацій
підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням Національної
Комісії з цінних паперів та фондового ринку від
27.12.2013р. №2998, зареєстрованого в Міністерстві юс11
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тиції України 28.01.2014 за №171/24948, та відповідно до
документів, наданих Товариством з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ІФГ КАПІТАЛ»,
код за ЄДРПОУ: 36645230, місцезнаходження: 03150,
м. Київ, вул. Червоноармійська, 72, офіс 48, на зупинення обігу облігацій в зв’язку з анулюванням викуплених
облігацій серії «Е», зупинено обіг облігацій Товариства з
обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ІФГ КАПІТАЛ» серії «Е» (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій від 12.09.2013р. №175/2/2013 видане Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку, дата видачі свідоцтва: 06.12.2013р.) –
розпорядження №51-КФ-З-О від 13 квітня 2016 року.
* * *
Згідно з розпорядженням Уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та
корпоративних фінансів, на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
10.11.2015р. №1843, підпункту а) пункту 3 Розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 23 квітня 2013 року №737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 травня
2013 року за №822/23354, та відповідно до документів,
наданих Публічним акціонерним товариством «УКРАЇНСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ БАНК», місцезнаходження:
04053, м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 10-а, код за
ЄДРПОУ: 05839888, на зупинення обігу акцій у зв’язку з
ліквідацією акціонерного товариства, зупинено обіг простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства
«УКРАЇНСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ БАНК» — розпорядження № 76-КФ-З від 13 квітня 2016 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 №1843, та на підставі п. 4 глави 1 розділу ІV Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових
організацій та їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
27 грудня 2013 року №2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2014 року за №171/24948 (зі
змінами), та відповідно до документів, отриманих від
ДП «Інтергал-Буд» ТОВ «Фірма «Інтергал», код за
ЄДРПОУ: 32568603, місцезнаходження: 18016, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Паризької Комуни, 65А, на
скасування реєстрації випуску облігацій серії А у зв’язку з
достороковим погашенням облігацій, скасовано реєстрацію випуску облігацій ДП «Інтергал-Буд» ТОВ «Фірма «Інтергал» серії А. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ДП «Інтергал-Буд» ТОВ «Фірма «Інтергал» серії А від
21.07.2015 року №65/2/2015, видане 15.09.2015 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпорядження №78-КФ-С-О від
13 квітня 2016 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди12

ректора департаменту корпоративного управління та
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від
10.11.2015 №1843, на підставі пункту 2 глави 1 Розділу ІУ
Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій
та їх обігу, затвердженого рішенням Комісії від 27.12.2013
року №2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 28.01.2014 року за №171/24949 (зі змінами та
доповненнями), та відповідно до документів, наданих
ТОВ Агрофірма «Обрій» LTD, місцезнаходження:
17270, Чернігівська область, Талалаївський район,
с. Харкове, вул. Науменка, 42, код за ЄДРПОУ: 30148071,
на реєстрацію звіту про результати розміщення облігацій
та скасування реєстрації випуску облігацій серії В, скасовано реєстрацію випуску облігацій серії В ТОВ Агрофірма «Обрій» LTD. Тимчасове свідоцтво про реєстрацію
випуску облігацій серії В ТОВ Агрофірма «Обрій» LTD від
04 серпня 2015 року №85/2/2015-Т, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпорядження №80-КФ-СТ-О від 14 квітня
2016 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
директора департаменту корпоративного управління та
корпоративних фінансів, на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
10.11.2015р. №1843, на підставі підпункту 1) пункту 4
глави 1 розділу ІV Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням Національної Комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 27.12.2013р. №2998 (із змінами та доповненнями), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28.01.2014р. за №171/24948, та відповідно до документів, отриманих від Публічного акціонерного товариства «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», місцезнаходження:
01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, код за ЄДРПОУ:
14361575, на скасування реєстрації випуску облігацій у
зв’язку з погашенням облігацій (серія D), скасовано реєстрацію випуску облігацій (серія D) Публічного акціонерного товариства «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій (серія D)
Публічного акціонерного товариства «КРЕДІ АГРІКОЛЬ
БАНК» від 10 листопада 2010 року №108/2/10, видане
Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку, дата видачі: 27 грудня 2013 року, анульовано –
розпорядження № 79-КФ-С-О від 13 квітня
2016 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
директора департаменту корпоративного управління
та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення
Комісії від 10.11.2015 №1843, та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28.05.2013 року за № 822/23354 (із змінами), відповідно до документів, наданих ПрАТ «АВМ Інвест Груп»
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(адреса: 01023, м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд. 19,
код за ЄДРПОУ: 34936785) для скасування реєстрації
випуску акцій у зв’язку з перетворенням ПрАТ «АВМ
Інвест Груп» в ТОВ «АВМ Інвест Груп», скасовано реєстрацію випуску акцій ПрАТ «АВМ Інвест Груп». Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПрАТ «АВМ Інвест
Груп» від 26 квітня 2012 року №65/1/12, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку,

анульовано – розпорядження №84-КФ-С-А від
13 квітня 2016 року.
14.04.2016 р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"РАФАЛIВСЬКИЙ КАР'ЄР"

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товариство "Рафалiвський кар'єр", код ЄДРПОУ 13976731, 34375, Рiвненська обл.
Володимирецький р-н, с.Iванчi, вул.Робiтнича, 28, тел. (03634)53-1-93
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 13.04.2016 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: www.rafkar.pat.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: ПП "АФ "Украудит-Рівне", код ЄДРПОУ 35440568
5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку,
якщо емітент - акціонерне товариство): Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 27.03.2015 р, протягом звiтного перiоду позачерговi загальнi
збори акцiонерiв не проводились і не скликались. Порядок денний: 1.
Прийняття рiшення з питань порядку проведення Загальних зборiв акцiонерiв. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв ацiонерiв Товариства. 2. Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк. 3. Звiт Наглядової ради Товариства за 2014 рiк. 4. Звiт та
висновки Ревiзiйної комiсiї за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк. 5. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi та балансу Товариства за 2014 рiк. 6. Порядок використання прибутку та покриття збиткiв Товариства. 7. Прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiтiв Наглядової ради, виконавчого органу та Ревiзiйної комiсiї.
8. При вчинення Товариством значних правочинiв. До питань порядку денного додатковi пропозицiї не надходили. По всіх питання порядку денного
були прийняті позитивні рішення одноголосно.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМБУД"

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік.
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товариство "Рембуд", 03332234, 33024 Рiвненська область Рiвненський м.Рiвне
вул. Соборна, 404а, (0362) 5-22-68
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 13.04.2016 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: rembud.rv.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Украудит-Рівне", 35440568
5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку,
якщо емітент - акціонерне товариство): Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 27.04.2015р. Позачергові збори акціонерів не скликались і не
проводились.На загальних зборах акціонерів розглядались питання згідно
з порядком денним: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв
ПАТ "Рембуд". 2. Звiт Правлiння. 3. Звiт Ревiзiйної комiсiї. 4. Звiт Наглядової ради. 5. Ухвалення рiшення щодо схвалення значних правочинiв. 6. Вибори Наглядової ради. 7. Вибори голови Правлiння. 8. Вибори Правлiння.
9. Прийняття рiшення про порядок покриття збиткiв. До питань порядку
денного додаткові пропозиції не надходили. Пo всіх питаннях порядку денного були прийняті позитивні рішення одноголосно.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:

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 підприємства
(тис. грн.)
Найменування показника

період
звітний попередній
20076
17355
7269
6895
--3832
1723
8908
8656
67
81
9565
7940
1646
1646
7672
6047
176
148
10335
9267
0.24682000 0.22388480

Усього активів
Основні засоби (за залишковою вартістю)
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Власний капітал
Статутний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Поточні зобов'язання і забеспечення
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0.24682000 0.22388480
просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
6583744
6583744
загальна номінальна
Цінні папери власних
вартість
випусків, викуплені
у відсотках від
протягом звітного періоду
статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
цінних паперів власних випусків протягом
періоду
Директор Бортник Петро Петрович
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
період
звітний
попередній
Усього активів
5624
5471
Основні засоби (за залишковою вартістю)
3460
3613
Довгострокові фінансові інвестиції
235
235
Запаси
1421
1034
Сумарна дебіторська заборгованість
429
572
Грошові кошти та їх еквіваленти
66
-Власний капітал
2280
2210
Статутний капітал
761
761
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1382
1312
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
--Поточні зобов'язання і забеспечення
3344
3261
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0.02299130 -0.06897390
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
-0.06897390
одну просту акцію (грн.)
0.02299130
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
3044632
3044632
загальна номінальна
Цінні папери
0
0
власних випусків, вартість
викуплені протягом у відсотках від статутного
0
0
звітного періоду
капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
цінних паперів власних випусків протягом
періоду
Найменування показника

Голова правлiння Потопа Валерiй Омелянович

(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№73, 15 квітня 2016 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «ДЗЕРЖИНСЬКА»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИкод за ЄДРПОУ, місцезнаходжен- СТВО «ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУня, міжміський код та телефон емі- ВАЛЬНА ФАБРИКА «ДЗЕРЖИНтента
СЬКА», 00176495, ВУЛ. ЛЕНIНА, 11,
ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М.ДЗЕРЖИНСЬК,
Донецька область, 85205, (06247)
9-33-51
2. Дата розкриття повного тексту 14.04.2016р.
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Інтер- www.tsof-dz.com.ua
нет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію
4. Найменування, код за ЄДРПОУ Аудиторська фірма
аудиторської фірми (П.І.Б. аудито- ТОВ «КРАТ-АУДИТ», 23413650
ра — фізичної особи — підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності
5. Інформація про загальні. Вид загальних зборів — чергові від
30.04.2015 р. Кворум зборів: 0% до загальної кількості голосів. Порядок
денний: 1.Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів
акціонерів: обрання робочих органів загальних зборів (голови та секретаря
зборів),затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів
товариства.3.Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства(Директора) про
результати фінансово-господарської діяльності в 2013році.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства (Директора) за 2013рік.
4.Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства(Директора) про результати фінансово-господарської діяльності в 2014році.Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства (Директора) за
2014рік. 5.Розгляд звіту (висновків) Ревізора Товариства про результати діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та
висновків Ревізора за 2013рік. 6.Розгляд звіту (висновків) Ревізора Товариства про результати діяльності в 2014році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора за 2014рік. 7. Затвердження річного

звіту та балансу Товариства за 2013рік.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014рік. 9. Затвердження розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2013
рік з урахуванням вимог,передбачених законом.10.Затвердження розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2014 рік з урахуванням
вимог, передбачених законом.11. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015рік.12. Про списання основних засобів.13. Про внесення та затвердження змін (доповнень) до Статуту ПАТ ЦЗФ «Дзержинська» у зв’язку з приведенням у відповідність деяких пунктів Статуту
відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
14. Про визначення особи, яка уповноважується на здійснення всіх дій,
пов’язанних з проведенням державної реєстрації змін до Статуту.
Загальні збори акціонерів, які призначені на 30.04.2015 р., не відбулися
у зв`язку з відсутністю кворума.
6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не
приймалось. Дивіденди не нараховувались, не сплачувались.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
13695
13703
Основні засоби (за залишковою вартістю)
4620
4839
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
7638
7808
Сумарна дебіторська заборгованість
1430
1056
Грошові кошти та їх еквіваленти
0
0
Власний капітал
-35153
-33880
Статутний капітал
15643
15643
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-50796
-49523
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
0
50
Поточні зобов’язання і забезпечення
48848
47533
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)
-0,02
-0,03
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
-0,02
-0,03
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
62572300 62572300
Цінні папери власних
загальна номінальна
0
0
випусків, викуплені
вартість
у відсотках від
0
0
протягом звітного періоду
статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цін0
0
них паперів власних випусків протягом періоду

Приватного акціонернОГО товариствА «Донецьксталь» — металургійний завод», ідентифікаційний код 30939178, яке знаходиться за адресою:

№60(2314) 29.03.2016 року. Порядок денний Зборів доповнено наступними
питаннями:13. Про скасування Положення про Правління Товариства.
14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.15. Про затвердження
умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
16. Про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду
Товариства.17. Про затвердження Положення про Генерального директора
Товариства.Наглядова рада ПрАТ «ДМЗ»

Наглядова рада

83062, Донецька область, м. Донецьк, вул. Івана Ткаченка, буд. 122, (надалі Товариство) повідомляє про зміни до порядку денного річних загальних
зборів Товариства (надалі — Збори), які відбудуться 29 квітня 2016 року за
адресою: 01042, м. Київ, вул. Чигоріна, 18, (2 поверх, приміщення 226), повідомлення про проведення яких було опубліковане в Відомостях НКЦПФР

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІЗМАЇЛАВТОТРАНС»

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації про емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІЗМАЇЛАВТОТРАНС»
2. Ідентифікаційний код за
03115040
ЄДРПОУ емітента
3. Місцезнаходження емітента
68600, Одеська область, м. Ізмаїл,
вул. Чехова, 4
4. Міжміський код, телефон та
0484162559
факс емітента
5. Електронна поштова адреса
NSBerest@vestacorp.com.ua
емітента
6. Адреса сторінки в мережі Інтер- www.іzmaіlavtotrans.pat.ua
нет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації
Інформація про порушення справи
відповідно до вимог глави 1
про банкрутство емітента
розділу IІI

II. Текст повідомлення
Дата винесення судом ухвали про порушення провадження у справі про
банкрутство емітента: ухвала Господарського суду Одеської області від
12.04.2016 року. Найменування особи, яка подала заяву про порушення

14

справи про банкрутство: Публiчне акцiонерне товариство «Північтранс».
Повне найменування й місцезнаходження кредитора, на вимогу якого порушено провадження у справi про банкрутство емiтента: Публічне акціонерне товариство «Північтранс», код ЄДРПОУ 05523553, мiсцезнаходження:
Україна, 65025, м. Одеса, 21 км Старокиївської дороги. Найменування суду,
який розглядає справу про банкрутство емiтента: Господарський суд
Одеської областi. Причина порушення провадження у справi про банкрутство емiтента: невиконання емiтентом рiшення Господарського суду Одеської областi вiд 28.09.2015 року по справi № 916/3224/15. Загальна сума
вимог кредитора: 435 926,07 гривень. Найменування юридичної особи або
прiзвище, iм'я й по батьковi фiзичної особи, мiсцезнаходження або мiсце
проживання арбiтражного керуючого емiтента, призначеного судом, та
дата такої ухвали: згiдно ухвали Господарського суду Одеської областi вiд
12.04.2016 року призначено арбiтражного керуючого — Мамедова Азай
Хасай огли, контактна адреса: Україна, м. Дніпропетровськ,
пр. Миру 29В/10, контактний телефон: 0564096413, адреса електронної
пошти: mamedov.67@mail.ru, iншi вiдомостi вiдсутнi. Дата проведення
пiдготовчого засiдання суду: 12.04.2016 року.
ІІІ. Підпис
1.Особа зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством.
Директор 	Метасєв Роман Валерійович
М.П. (підпис) (ініціали та прізвище керівника) 13.04.2016 р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПриватнЕ акціонернЕ товариствО «Компанія з управління активами –
Адміністратор пенсійних фондів «УкрСиб Ессет Менеджмент»
Повідомлення про зміну (доповнення) порядку денного чергових
(річних) загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного
товариства «Компанія з управління активами — Адміністратор
пенсійних фондів «УкрСиб Ессет Менеджмент»
Акціонер Приватного акціонерного товариства
«Компанія з управління активами — Адміністратор пенсійних
фондів
«УкрСиб Ессет Менеджмент»
місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8.
(далі — Товариство)
повідомляє, що за результатами розгляду вимоги акціонера, який володіє більше 10 відсотків простих іменних акцій, щодо доповнення порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, задовольняється вимога акціонера наступним чином змінити (доповнити) порядок
денний чергових (річних) загальних зборів акціонерів, які відбудуться
27 квітня 2016 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, кім 232 (повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів було опубліковано 28 березня 2016 року у Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Порядок денний
(перелік питань, що виносяться на голосування, з урахуванням
доповнених питань):
1. Про обрання лічильної комісії чергових (річних) загальних зборів
акціонерів.
2. Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
3. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
4. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015 рік.
5. Про затвердження звіту Наглядової Ради Товариства за 2015 рік і
прийняття рішення за результатами його розгляду.
6. Про затвердження звіту Правління Товариства за 2015 рік і прий
няття рішення за результатами його розгляду.
7. Про розгляд питання щодо припинення виконання обов’язків Голови Правління Товариства та обрання Голови Правління.

Публічне акціонерне товариство «Сумський завод продовольчих товарів»(далі — Това-

риство), що знаходиться за адресою:42350, Сумська обл., Сумський район,
с.Бездрик, вул.Зарічна,1, повідомляє, що річні загальні збори акціонерів
відбудуться 19.05.2016, об 11-00 годині, за наступною адресою: 42350,
Сумська обл., Сумський район, с. Бездрик, вул. Зарічна,1, у приміщенні профкому Товариства (знаходиться каб. № б/н, 1 поверх).
Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться 19.05.2016 з 10-00
до 10-45 години за адресою: Сумська обл., Сумський район, с.Бездрик,
вул.Зарічна,1, у приміщенні профкому Товариства (каб. № б/н 1 поверх)
згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних
зборах,складеного станом на 24 годину 15.05.2016 р.
Порядок денний річних загальних зборів (перелік питань, що виносяться на голосування):
1.Обрання лічильної комісії зборів. 2.Обрання Секретаря зборів. 3.
Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. 4.Звіт
Директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік.
5.Визначення напрямків діяльності на 2016 рік. 6.Звіт та висновки Ревізійної комісії за звітний період. 7.Звіт Наглядової ради про роботу за звітний
період. 8.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової
ради. 9.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
10.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора. 11.Затвердження річного звіту Товариства. 12.Про розподіл прибутку і збитків Товариства. 13.Схвалення значних правочинів укладених з моменту попередніх
зборів. 14.Про надання попереднього схвалення на укладання значних
правочинів ПАТ «Сумський завод продтоварів». 15.Про попереднє схвалення значних правочинів з придбання, відчуження, передання та отримання в оренду ПАТ «Сумський завод продтоварів» об’єктів нерухомості.
16.Про попереднє схвалення значних правочинів із залучення кредитних
коштів ПАТ «Сумський завод продтоварів». 17.Про попереднє схвалення
значних правочинів із укладання ПАТ «Сумський завод продтоварів» договорів лізингу. 18.Про попереднє схвалення значних правочинів із забезпечення зобов’язань за договорами ПАТ «Сумський завод продтоварів».
19. Про попереднє схвалення надання ПАТ «Сумський завод продтоварів»
благодійної допомоги. 20.Про зміну типу та найменування Товариства.
21.Внесення змін до Статуту Товариства. 22.Про скасування Положення
про Наглядову Раду Товариства та Положення про Ревізійну комісію товариства. 23.Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
24. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 25.Затвердження

8. Про обрання Голови та Членів Наглядової ради.
9. Про прийняття рішень з питань господарської діяльності Товариства, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.
Порядок денний доповнено питаннями 7, 8, 9
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
період
звітний попередній
Усього активів
106 893
106 995
Основні засоби
118
176
Довгострокові фінансові інвестиції
300
300
Запаси
2
2
Сумарна дебіторська заборгованість
400
421
Поточні фінансові інвестиції
Грошові кошти та їх еквіваленти
102
101
Нерозподілений прибуток
(7 079)
(6 954)
Власний капітал
52 372
52 497
Статутний капітал
50 000
50 000
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
54 521
54 498
Чистий прибуток (збиток)
(125)
(165)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
1
1
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що
посвідчує особу, представникам акціонерів — довіреність, оформлену
відповідно до чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів акціонерів: акціонери можуть ознайомитися з вищевказаними матеріалами за місце
знаходженням Товариства у робочі дні з 9:00 до 18:00 години.
умов договорів з членами Ревізійної комісії. 26.Надання повноважень на
укладання договорів від імені Товариства з членами Ревізійної комісії.
Для участі у зборах акціонерам та їх представникам при собі мати документи, що посвідчують особу (паспорт). Для представників акціонерів додатково — довіреність на право участі та голосування на загальних зборах,
оформлене згідно з чинним законодавством. До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними
для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів за місцезнаходженням Товариства: 42350,с.Бездрик Сумського р-ну, Сумської
обл., вул.Зарічна, 1, приміщення профкому Товариства (каб. №б/н 1 поверх), у робочі дні, робочий час з 09-00 годин до 17-00 години. В день проведення зборів ознайомитись з документами можливо за місцем проведення зборів.Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з
документами — Манжелей Юлія Русланівна — директор Товариства. Телефон для довідок з питань ознайомлення акціонерів з документами
(0542) 700-494.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «Сумський завод продтоварів»
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
46 770
44 933
Основні засоби
21 207
19 909
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
12 599
11 201
Сумарна дебіторська заборгованість
3 608
6 276
Грошові кошти та їх еквіваленти
223
1 885
Нерозподілений прибуток (збиток)
9 152
14 304
Власний капітал
19 717
14 869
Статутний капітал
10 452
452
Довгострокові зобов’язання
15 961
3 190
Поточні зобов’язання
6 333
15 718
Чистий прибуток (збиток)
-5 091
2 482
Середньорічна кількість акцій (шт.)
2 794 741 1 808 440
Кількість власних акцій,викуплених протягом
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
235
173
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації емітента

ПАТ "ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД"

Повне найменування емітента - Публічне акціонерне товариство "Олександрійський хлібозавод". Код за ЄДРПОУ: 00378738. Місцезнаходження:
28000, Кіровоградська обл., м.Олександрія, вул.Клари Цеткін,11. Міжміський код, телефон та факс: 05235-4-39-20. Електронна поштова адреса: olhzavod @emitent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для розкриття інформації: 00378738.smida.gov.ua. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
Текст повідомлення:
Рішенням загальних зборів акціонерів від 14 квітня 2016 року (протокол
№1/2014 від 14.04.2016 року), в зв'язку з переобранням органів управління товариства, звільнено: Голова наглядової ради Виноградова Ірина Володимирівна (паспорт ЕА 820276 Кіровським РВ УМВСУ в Кіровоградській
обл.02.02.2001), розмір пакета акцій: 0 шт.;0 грн.;0%. На посаді перебувала з 02.04.2014р. по 14.04.2016р. Член наглядової ради Табалов Сергій
Олександрович (паспорт ЕВ 221191 Кіровським ВМ Кіровоградського МВ
УМВСУ в Кіровоградський обл. 24.02.2009), розмір пакета акцій: 259163
шт.;64790,75 грн.;38,0004%. На посаді перебував з 02.04.2014р. по
14.04.2016р. Член наглядової ради Погоріла Ірина Єгорівна (паспорт ЕА
288789 Олександрійським МВ УМВСУ в Кіровоградській обл.25.06.1997),
розмір пакета акцій: 0 шт.;0 грн.;0%. На посаді перебувала з 02.04.2014р.
по 14.04.2016р. Обрано: Член наглядової ради Савченко Ольга Василівна

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне Акціонерне Товариство
Дніпропетровський тепловозоремонтний завод
2. Код за ЄДРПОУ: 00659101
Приватне акціонерне
товариство
3. Місцезнаходження:
49038 м. Дніпропетровськ
Академіка Белелюбського,7«Міжнародний центр культурних та
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 793-21-52 (056) 372-35-28
ділових
зв’язків «Консалтінг Україна»
5. Електронна поштова адреса: dtrz@optima.com.ua
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
емітентом для розкриття інформації: www.dtrz.com.ua
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
нерухомістю відповідного
до вимогцінних
глави 2
розділу ІІІ цього Положення:
розміщення
паперів
Зміна
складу
посадових осіб
емітента.
1. Повне
найменування
емітента,
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
Текст повідомлення
міжміський код та телефонII.емітента
Приватне акціонерне товариство
Рішення
про
внесення
змін
до персональних
рад
«Міжнародний центр культурних
та ділових складів
зв’язківнаглядових
«Консалтінг
акціонерних
ПАТ
від
Україна», код товариств
за ЄДРПОУприйнято
19032971, правлінням
вул.Ігорівська,
буд."Укрзалізниця"
1/8, м.Київ, 04070,
12.04.2016
р. Призначення посадової особи виконано на підставі протоко044-201-14-00
лу засідання
правління
ПАТ"Укрзалізниця"
№ 17 від 12.04.2016
року.
2. Дата розкриття
повного
тексту річної інформації
у загальнодоступній
Посадова особа
Крот Володимир
Степанович (паспорт: серія СН номер
інформаційній
базі даних
Комісії13.04.2016
654473
виданий
12.12.1997
р. Дарницьким
МВС України),
призначе3. Адреса
сторінки
в мережі
Інтернет, наРУ
якійГУрозміщено
регулярну
річна
посаду Член
Наглядової ради. Не володiє часткою в статутному капіну на
інформацію
www.cu.kiev.ua

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АГРОПРОМТЕХПОСТАЧ"

(надалі - Товариство), (місцезнаходження: 25491, м. Кіровоград, вул.
Мурманська, будинок 15) повідомляє про доповнення до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 27 квітня 2016
року о 10.00 годині за адресою: м. Кіровоград, вул. Мурманська, 15,
адміністративна будівля товариства, кабінет № 1, затверджені рішенням наглядової ради 11 квітня 2016 року:
10. Внесення змін до статуту товариства та затвердження нової редакції статуту.
11.Прийняття рішення про внесення змін до складу засновників, внесених у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
З матеріалами з питань порядку денного загальних зборів акціонери
товариства можуть ознайомитися в робочі дні з 9.00 до 12.00 год. за адресою: м. Кіровоград, вул. Мурманська, 15, адміністративна будівля товариства, кабінет № 1. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - юрисконсульт Чусовітіна Л.М.
Голова правління ПАТ "Агропромтехпостач" В.О. Степанов

(паспорт ЕА 489297 Олександрійським РВ УМВСУ в Кіровоградський
обл.19.08.1998), розмір пакета акцій: 400 шт.;100 грн.;0,0587%. Протягом
останніх 5 років займала посади: керівник відділу МТП ПАТ "ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД", менеджер ФОП Шевченко С.В. На посаду обрана терміном на 3 роки. Член наглядової ради Табалов Сергій Олександрович (паспорт ЕВ 221191 Кіровським ВМ Кіровоградського МВ УМВСУ в
Кіровоградський обл., 24.02.09), розмір пакета акцій: 259163 шт.;64790,75
грн.;38,0004%. Протягом останніх 5 років займав посади: директор ТОВ
"ФОРМУЛА-АРТ". На посаду обраний терміном на 3 роки. Член наглядової
ради Марченко Тамара Олексіївна (паспорт ЕА 100366 Олександрійським
МВ УМВСУ в Кіровоградській обл., 31.10.2002), розмір пакета акцій: 400
шт.;100 грн.;0,0587%. Протягом останніх 5 років займала посади: бухгалтер ПАТ "ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД", бухгалтер ФОП Харченко
В.В. На посаду обрана терміном на 3 роки.
Рішенням наглядової ради від 14.04.2016 року (протокол №2016/04/14
від 14.04.2016 року) головою наглядової ради обрано: Савченко Ольга Василівна (паспорт ЕА 489297 Олександрійським РВ УМВСУ в Кіровоградський обл.19.08.1998), розмір пакета акцій: 400 шт.;100 грн.;0,0587%. Протягом останніх 5 років займала посади: керівник відділу МТП ПАТ "ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД", менеджер ФОП Шевченко С.В. На посаду
обрана терміном на 3 роки. Посадові особи непогашених судимостей за
корисливi та посадовi злочини не мають.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством України
Директор Стаднік Надія Володимирівна
талі емiтента. Не володiє пакетом акцій емітента. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: перший заступник начальника Головного управління безпеки руху та екології Державної адміністрації залізничного транспорту України (з 11.2007 по 10.2012 року);перший заступник начальника
Головного управління безпеки руху Державної адміністрації залізничного
транспорту України (з 10.2012 по 06.2014 року); в.о.начальника Головного
управління безпеки руху - головного ревізора з безпеки руху Державної адміністрації залізничного транспорту України (з 06.2014 по07.2014 року); начальник Головного управління безпеки руху - головний ревізор з безпеки руху Державної адміністрації залізничного транспорту України (07.2014 по
08.2014); начальник Департаменту безпеки руху - головний ревізор з безпеРічна інформація
емітента
ки руху Державної адміністрації
залізничного
транспорту України (08.2014
по1.11.2015
начальник Департаменту
безпеки
руху - головний
ревізор
Повне року);
найменування
Товариство
з обмеженою
відповіз емітента,
безпеки руху
"Укрзалізниця" дальністю
(з 12.2015 по
02.2016ХОЛДІНГ
року); директор з
кодПАТ
за ЄДРПОУ,
«МЕТАЛ
інжерно-технічного
забезпечення
"Укрзалізниця"
(з 02.2016
до Київ,
тепрішмісцезнаходження,
міжміськийПАТ
ТРЕЙД»;
37412768;
03039, м.
нього
часу).
Місце роботи
(період звіту):
м.Київ, ПАТ"Укрзалізниця"
Посада
код та
телефон
емітента
Саперно-Слобідський
проїзд, 4;
(період звіту):директор з інжерно-технічного
забезпечення ПАТ "Укрзалізни(044) 525-12-22
ця". Особа призначена на посаду згідно з рішенням засідання правління
2. Дата розкриття повного
07.04.2016
ПАТ "Укрзалізниця" № 6 від 10.02.2016 року на 3 роки.
тексту річної інформації у
III. Підпис
загальнодоступній інформа1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
ційній базі
даних Комісіїта визнає, що вона несе відповідальність згідно
міститься
у повідомленні,
www.metall-holding.com.ua
Адреса сторінки в мережі
із 3.
законодавством.
Інтернет,
на якій розміщено
2.
регулярну річну
інформацію
В.о.Голови
правління Бойчук Володимир Миколайович

Товариство з обмеженою
відповідальністю
«МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ"
1. Повне найменування
емітента, код за ЄДРПОУ,
місцезнаходження, міжміський
код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ", код
ЄДРПОУ 13457132, 53213, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, пр.Трубників,14 (05662) 2 25 51

2. Дата розкриття повного
тексту річної інформації у
13.04.2016
загальнодоступній
інформаційній базі даних комісії
3. Адреса сторінки в мережі
інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

13457132.smida.gov.ua
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№73, 15 квітня 2016 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Річна інформація емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРИКАРПАТБУД", 01272249,

ня, міжміський код та телефон емітента -

79044, м. Львів, вул. Кн. Ольги, 5-В (032) 295-24-96.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії - 14.04.2016 року.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію - http://prykarpatbud.emitents.com .
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності - Аудиторська фірма у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Аудит-сервіс ІНК", 13659226.
5. Інформація про загальні збори: дата проведення загальних чергових зборів - 17.04.2015р. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання робочих органів загальних зборів акціонерів: голови та секретаря зборів, голови та членів лічильної комісії Товариства. 2.
Звіт Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність за 2014
рік. 3. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2014 рік. 4. Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2014 рік. 5. Звіт Наглядової ради
за 2014 рік. 6. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) Товариства за 2014 рік. 7. Про продаж офісного приміщення пл. 99,1 м.кв. за
адресою: м. Львів, вул. Пасічна,167. 8. Про вчинення значного правочину
(в разі якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства). 9. Про переобрання Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Наглядова рада емітента. Результати розгляду питань порядку денного: - по 1-му питанню прийнято рішення обрати Корчинську О.Й. Головою Загальних зборів акціонерів Товариства, Бабія Я.С. секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства,
Мартинець В.Г. головою лічильної комісії, Вівчар О.В. та Санчишин М.О.
членами лічильної комісії Товариства; - по 2-му питанню прийнято рішення Затвердити звіт Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність за 2014 рік; - по 3-му питанню прийнято рішення затвердити звіт
та висновки Ревізійної комісії за 2014 рік; - по 4-му питанню прийнято рішення затвердити річні результати діяльності Товариства за 2014 рік; - по
5-му питанню прийнято рішення затвердити звіт Наглядової ради за 2014
рік; - по 6-му питанню прийнято рішення у зв'язку з одержанням Товариством у звітному 2014 році збитку, розподіл прибутку не проводити; - по 7му питанню прийнято рішення надати згоду та затвердити рішення про
продаж Виконавчим органом Товариства офісного приміщення пл. 99,1
м.кв. за адресою: м. Львів, вул. Пасічна,167, що належить ПАТ "Прикарпатбуд"; - по 8-му питанню прийнято рішення надати згоду на вчинення значного правочину (в разі якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що
є предметом такого правочину, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства) у відповід-

Повідомлення про виникнення особливої інформації про
емітента

ПРАТ "РІВНЯНСЬКЕ"

1.1.Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство
"Рівнянське"; 1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 03756916; 1.3. Місцезнаходження емітента: 27160, Кiровоградська обл., Новоукраїнський
р-н., с. Рівне, вул. Гагаріна,65; 1.4. Міжміський код, телефон, факс емітента: (05251) 4-15-54; 1.5. Електронна поштова адреса емітента:
03756916@at24.com.ua. 1.6.Адреса сторінки в мережі Інтернет для розкриття інформації: http//rivne.at24.com.ua.
1.7.1. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій. Емітентом отримано 12 квітня 2016 року Зведений обліковий реєстр власників ЦП
ПрАТ "Рівнянське" станом на 06 квітня 2016 року від ПАТ "НДУ", в якому
виявлено слідуючі зміни: Збільшилась кількість цінних паперів у фізичної
особи №1: було - 260896 штук простих іменних акцій, відсоток у статутному капіталі - 95,21752 %, стало -261406 штук простих іменних акцій,
відсоток статутному капіталі - 95,4036 %.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ВОЛОДИМИРЕЦЬКИЙ МОЛОЧНИЙ 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
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ності до вимог ч. 2 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства", які
будуть вчинятися виконавчим органом Товариства у 2015 році; - по 9-му
питанню прийнято рішення: 1) звілaьнити з посади Голови та членів Наглядової ради Товариства та Голови Ревізійної комісії Товариства у зв'язку
із закінченням терміну повноважень наступних осіб за власним бажанням:
Корчинську О.Й.; Короля В.Ф.; Скамбару О.Т.; Пирку Б.І. 2) Обрати до складу Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, шляхом кумулятивного голосування терміном на 3 роки: на посаду Голови Наглядової ради Корчинську О.Й.; на посаду Члена Наглядової ради - Короля В.Ф.; на посаду Члена Наглядової ради - Скамбару О.Т.; на посаду Голови Ревізійної комісії - Пирку Б.І.; на посаду члена Ревізійної комісії - Андрушківа М.І.; На
посаду члена Ревізійної комісії - Лев А.Ф. Уповноважити Голову Правління
Товариства на підписання відповідних договорів з Головою та членами
Наглядової ради та Головою та членами Ревізійної комісії .
6. Інформація про дивіденди.* Інформація про дивіденди заповнюється у разі прийняття рішення про виплату дивідендів. У разі якщо за результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось, про це зазначається - Дивіденди за звітний період не
нараховувались та не виплачувались.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн)
Період
Найменування показника
звітний попередній
Усього активів
1103
1288
Основні засоби (за залишковою вартістю)
537
585
Довгострокові фінансові інвестиції
102
102
Запаси
0
56
Сумарна дебіторська заборгованість
291
332
Грошові кошти та їх еквіваленти
163
203
Власний капітал
1098
1270
Статутний капітал
19
19
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1046
897
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення
5
18
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0
0
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0
0
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
37500
37500
загальна номінальна
0
0
Цінні папери власних
вартість
випусків, викуплені
у відсотках від
протягом звітного періоду
0
0
статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
цінних паперів власних випусків протягом
0
0
періоду
Голова Правління ПАТ "Прикарпатбуд "Орловський С. М.
14.04.2016 р.

1.7.2. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. згідно з Рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол № 1 від 12.04.2016 року) припинено повноваження директора Рускевича Віктора Андрійовича (паспорт ЕА 317068 вид. 01.08.1997р. Новоукраїнським РВ УМВС України в Кіровоградській обл.) у зв'язку із закінченням строку перебування на посаді. На посаді перебував з
24.02.2011р. , до цього обіймав посаду голови правління ЗАСТ "Рівненське". Згідно з Рішенням Загальних зборів акціонерів ( протокол № 1 від
12.04.2016 року.) обрано на посаду директора Рускевича Віктора Андрійовича (паспорт ЕА 317068 вид. 01.08.1997р. Новоукраїнським РВ УМВС
України в Кіровоградській обл.) терміном на 5 років. На посаді перебував
з 24.02.2011р. До цього обіймав посаду голови правління ЗАСТ "Рівненське". Посадова особа володіє 261406 акціями на суму 2614060,00 грн.
що становить 95,4036% статутного капіталу, непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає,
що вона несе відповідальність згідно з законодавством України Директор Рускевич Віктор Андрійович.
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство "Володимирецький молочний завод", 00446960, 34300, Рiвненська область, Володимирецький р-н смт. Володимирець , (03634) 256-08.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 13.04.2016 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: www.volmoloko.pat.ua.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

1. Загальні відомості :ПРИВАТНЕ

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
"АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС"

код за ЄДРПОУ: 32836032; місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, міжміський код, телефон та факс (056) 37397-80; електронна поштова адреса: kua_ai@academy.in.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації: kua_academy_inv.proemitent.info; вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
2. Текст повідомлення : Вiдповiдно до рiшення одноосiбного акцiонера ПрАТ КУА "Академiя Iнвестментс" (далi-Товариство) вiд 12.04.2016р.
б/н прийнято наступнi рiшення: 1. У зв'язку iз поданням заяв членами Наглядової ради Товариства Волобуєвим Є.В. та Пiдвалюк О.В. про дострокове припинення повноважень як членiв Наглядової ради, припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства у попередньому складi:
Член (Голова) Наглядової ради Шевцова Iрина Володимирiвна (паспорт
АК 536651, виданий Тернiвським МВ УМВС України в Днiпропетровськiй
областi 22.06.1999р.), перебувала на данiй посадi з моменту останнього
обрання майже 1 рiк. Член Наглядової ради Волобуєв Єгор Володимирович (паспорт АН 239716, виданий Ленiнським РВ ДМУ УМВС України в
Днiпропетровськiй областi 19.03.2004р.), перебував на данiй посадi з моменту останнього обрання майже 1 рiк. Член Наглядової ради Пiдвалюк
Ольга Вiкторiвна (паспорт МЕ 272975, виданий Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 11.04.2003р.), перебувала на данiй посадi майже 1 рiк. 2. Обрати строком на три роки Наглядову раду Товариства в новому складi у кiлькостi трьох осiб: Член Наглядової ради Шевцова Iрина Володимирiвна (паспорт АК 536651, виданий Тернiвським МВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
22.06.1999р.), протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: юриста ТОВ
"КУА "Альтус ассетс актiвiтiс", фахiвця вiддiлу торгiвлi цiнними паперами
ПрАТ "ЮС", начальника вiддiлу торгiвлi цiнними паперами ПрАТ "МТ".
Вiдповiдно до Протоколу засiдання Наглядової ради вiд 12.04.2016р.
Шевцову I.В. обрано Головою Наглядової ради на строк дiї повноважень
НР. Член Наглядової ради Хорушко Ксенiя Сергiївна (паспорт АЕ 063751,
виданий Марганецьким МВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
02.02.1996р.), протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: провiдного спецiалiста, iнженера, головного iнженера Управлiння автоматизацiї банкiвської дiяльностi ПАТ "Акта Банк", провiдного фахiвця, адмiнiстратора безпеки ЦСК ПАТ "КФЦ". Член Наглядової ради Ганжа Вiталiй Анатолiйович
(паспорт АЕ 334923, виданий Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС
України в Днiпропетровськiй областi 14.06.1996р.), протягом останнiх 5
рокiв обiймав посади: менеджера з адмiнiстративної дiяльностi, начальника адмiнiстративного вiддiлу ПрАТ КУА "Академiя Iнвестментс", начальника адмiнiстративного вiддiлу ПАТ "БГП".
Всi вказанi вище особи акцiями (часткою у статутному капiталi) Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
3. Підпис: Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. Директор ПрАТ КУА "Академія Інвестментс" Герченко Т.М.13.04.2016 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"БДЖОЛОАГРОСЕРВІС"
Річна інформація емітента
за 2015 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне
товариство "Бджолоагросервіс", код за ЄДРПОУ 00693109, Місцезнаходження: 52071, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н., сел.
Дослідне, вул. Наукова, 1 тел.(0562) 370-32-13,
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 13.04.2016
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: bdgoly.com.ua.
Виконавчий орган ПрАТ "Бджолоагросервіс"

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СИЛІКАТ"

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які
не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів,
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "СИЛІКАТ", 20774011, 81076, Львівська область, Яворівський район, с. Страдч, (0259) 3-32-23.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії - 14.04.2016 року.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію - http://sylikat.emitents.com .
Голова Правління ПрАТ "СИЛІКАТ" Худоба І. І. 14.04.2016 р.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МIЗОЦЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ
ПIДПРИЄМСТВО"

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2015 РІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які
не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів,
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне
(закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство "Мiзоцьке ремонтно-транспортне пiдприємство", ЄДРПОУ 00906628,
35740, Рiвненська обл., Здолбунiвський р-н, смт.Мiзоч, вул.Острозька,
буд. 1, тел. (03652) 4-00-28
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 13.04.2016 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: www.mizochrtp.pat.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПОЛЮС-СЕРВIС"
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2015 РІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які
не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів,
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне
(закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне
товариство "Полюс-Сервiс", ЄДРПОУ 13981494, 34500, Рiвненська
обл., м. Сарни, вул. Варшавська, буд. 8, тел. (03655) 3-43-14
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 13.04.2016 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: www.polus-servis.pat.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"РОДИНА"

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2015 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які
не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів,
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне
(закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне
товариство "Родина", 00375987, 35000, Рiвненська область, Костопiльський р-н, м. Костопiль, вул. Крип'якевича, 48-А, (03657) 2-10-50
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 13.04.2016 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: www.roduna.pat.ua
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПОВІДОМЛЕННЯ
ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації емітента
про виникнення особливої інформації емітента

ПАТ
ПАТ "ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ
"ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД"
ХЛІБОЗАВОД"

Повне найменування емітента - Публічне акціонерне товариство "ОлекПовне найменування емітента - Публічне акціонерне товариство "Олександрійський хлібозавод". Код за ЄДРПОУ: 00378738. Місцезнаходження:
сандрійський хлібозавод". Код за ЄДРПОУ: 00378738. Місцезнаходження:
28000, Кіровоградська обл., м.Олександрія, вул.Клари Цеткін,11. Міжмісь28000, Кіровоградська обл., м.Олександрія, вул.Клари Цеткін,11. Міжміський код, телефон та факс: 05235-4-39-20. Електронна поштова адреса: olкий код, телефон та факс: 05235-4-39-20. Електронна поштова адреса: olhzavod @emitent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково
hzavod @emitent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для розкриття інформації: 00378738.smiвикористовується емітентом для розкриття інформації: 00378738.smida.gov.ua. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посаda.gov.ua. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
дових осіб емітента.
Текст повідомлення:
Текст повідомлення:
Рішенням загальних зборів акціонерів від 14 квітня 2016 року (протокол
Рішенням загальних зборів акціонерів від 14 квітня 2016 року (протокол
№1/2014 від 14.04.2016 року), в зв'язку з переобранням органів управлін№1/2014 від 14.04.2016 року), в зв'язку з переобранням органів управління товариства, звільнено: Голова наглядової ради Виноградова Ірина Воня товариства, звільнено: Голова наглядової ради Виноградова Ірина Володимирівна (паспорт ЕА 820276 Кіровським РВ УМВСУ в Кіровоградській
лодимирівна (паспорт ЕА 820276 Кіровським РВ УМВСУ в Кіровоградській
обл.02.02.2001), розмір пакета акцій: 0 шт.;0 грн.;0%. На посаді перебуваобл.02.02.2001), розмір пакета акцій: 0 шт.;0 грн.;0%. На посаді перебувала з 02.04.2014р. по 14.04.2016р. Член наглядової ради Табалов Сергій
ла з 02.04.2014р. по 14.04.2016р. Член наглядової ради Табалов Сергій
Олександрович (паспорт ЕВ 221191 Кіровським ВМ Кіровоградського МВ
Олександрович (паспорт ЕВ 221191 Кіровським ВМ Кіровоградського МВ
УМВСУ в Кіровоградський обл. 24.02.2009), розмір пакета акцій: 259163
УМВСУ в Кіровоградський обл. 24.02.2009), розмір пакета акцій: 259163
шт.;64790,75 грн.;38,0004%. На посаді перебував з 02.04.2014р. по
шт.;64790,75 грн.;38,0004%. На посаді перебував з 02.04.2014р. по
14.04.2016р. Член наглядової ради Погоріла Ірина Єгорівна (паспорт ЕА
14.04.2016р. Член наглядової ради Погоріла Ірина Єгорівна (паспорт ЕА
288789 Олександрійським МВ УМВСУ в Кіровоградській обл.25.06.1997),
288789 Олександрійським МВ УМВСУ в Кіровоградській обл.25.06.1997),
розмір пакета акцій: 0 шт.;0 грн.;0%. На посаді перебувала з 02.04.2014р.
розмір пакета акцій: 0 шт.;0 грн.;0%. На посаді перебувала з 02.04.2014р.
по 14.04.2016р. Обрано: Член наглядової ради Савченко Ольга Василівна
по 14.04.2016р. Обрано: Член наглядової ради Савченко Ольга Василівна

ПРИВАТНЕ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ТОВАРИСТВО ДНІПРОДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ
ПЕТРОВСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД
ЗАВОД

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне Акціонерне Товариство
1. Повне найменування емітента: Приватне Акціонерне Товариство
Дніпропетровський тепловозоремонтний завод
Дніпропетровський тепловозоремонтний завод
2. Код за ЄДРПОУ: 00659101
2. Код за ЄДРПОУ: 00659101
3. Місцезнаходження: 49038 м. Дніпропетровськ Академіка Белелюбсь3. Місцезнаходження: 49038 м. Дніпропетровськ Академіка Белелюбського,7
кого,7
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 793-21-52 (056) 372-35-28
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 793-21-52 (056) 372-35-28
5. Електронна поштова адреса: dtrz@optima.com.ua
5. Електронна поштова адреса: dtrz@optima.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.dtrz.com.ua
емітентом для розкриття інформації: www.dtrz.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення:
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення:
Зміна складу посадових осіб емітента.
Зміна складу посадових осіб емітента.
II. Текст повідомлення
II. Текст повідомлення
Рішення про внесення змін до персональних складів наглядових рад
Рішення про внесення змін до персональних складів наглядових рад
акціонерних товариств прийнято правлінням ПАТ "Укрзалізниця" від
акціонерних товариств прийнято правлінням ПАТ "Укрзалізниця" від
12.04.2016 р. Призначення посадової особи виконано на підставі протоко12.04.2016 р. Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу засідання правління ПАТ"Укрзалізниця" № 17 від 12.04.2016 року.
лу засідання правління ПАТ"Укрзалізниця" № 17 від 12.04.2016 року.
Посадова особа Крот Володимир Степанович (паспорт: серія СН номер
Посадова особа Крот Володимир Степанович (паспорт: серія СН номер
654473 виданий 12.12.1997 р. Дарницьким РУ ГУ МВС України), призначе654473 виданий 12.12.1997 р. Дарницьким РУ ГУ МВС України), призначена на посаду Член Наглядової ради. Не володiє часткою в статутному капіна на посаду Член Наглядової ради. Не володiє часткою в статутному капі-

(паспорт ЕА 489297 Олександрійським РВ УМВСУ в Кіровоградський
(паспорт ЕА 489297 Олександрійським РВ УМВСУ в Кіровоградський
обл.19.08.1998), розмір пакета акцій: 400 шт.;100 грн.;0,0587%. Протягом
обл.19.08.1998), розмір пакета акцій: 400 шт.;100 грн.;0,0587%. Протягом
останніх 5 років займала посади: керівник відділу МТП ПАТ "ОЛЕКСАНостанніх 5 років займала посади: керівник відділу МТП ПАТ "ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД", менеджер ФОП Шевченко С.В. На посаду обДРІЙСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД", менеджер ФОП Шевченко С.В. На посаду обрана терміном на 3 роки. Член наглядової ради Табалов Сергій Олексанрана терміном на 3 роки. Член наглядової ради Табалов Сергій Олександрович (паспорт ЕВ 221191 Кіровським ВМ Кіровоградського МВ УМВСУ в
дрович (паспорт ЕВ 221191 Кіровським ВМ Кіровоградського МВ УМВСУ в
Кіровоградський обл., 24.02.09), розмір пакета акцій: 259163 шт.;64790,75
Кіровоградський обл., 24.02.09), розмір пакета акцій: 259163 шт.;64790,75
грн.;38,0004%. Протягом останніх 5 років займав посади: директор ТОВ
грн.;38,0004%. Протягом останніх 5 років займав посади: директор ТОВ
"ФОРМУЛА-АРТ". На посаду обраний терміном на 3 роки. Член наглядової
"ФОРМУЛА-АРТ". На посаду обраний терміном на 3 роки. Член наглядової
ради Марченко Тамара Олексіївна (паспорт ЕА 100366 Олександрійським
ради Марченко Тамара Олексіївна (паспорт ЕА 100366 Олександрійським
МВ УМВСУ в Кіровоградській обл., 31.10.2002), розмір пакета акцій: 400
МВ УМВСУ в Кіровоградській обл., 31.10.2002), розмір пакета акцій: 400
шт.;100 грн.;0,0587%. Протягом останніх 5 років займала посади: бухгалшт.;100 грн.;0,0587%. Протягом останніх 5 років займала посади: бухгалтер ПАТ "ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД", бухгалтер ФОП Харченко
тер ПАТ "ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД", бухгалтер ФОП Харченко
В.В. На посаду обрана терміном на 3 роки.
В.В. На посаду обрана терміном на 3 роки.
Рішенням наглядової ради від 14.04.2016 року (протокол №2016/04/14
Рішенням наглядової ради від 14.04.2016 року (протокол №2016/04/14
від 14.04.2016 року) головою наглядової ради обрано: Савченко Ольга Вавід 14.04.2016 року) головою наглядової ради обрано: Савченко Ольга Василівна (паспорт ЕА 489297 Олександрійським РВ УМВСУ в Кіровоградсьсилівна (паспорт ЕА 489297 Олександрійським РВ УМВСУ в Кіровоградський обл.19.08.1998), розмір пакета акцій: 400 шт.;100 грн.;0,0587%. Протякий обл.19.08.1998), розмір пакета акцій: 400 шт.;100 грн.;0,0587%. Протягом останніх 5 років займала посади: керівник відділу МТП ПАТ "ОЛЕКгом останніх 5 років займала посади: керівник відділу МТП ПАТ "ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД", менеджер ФОП Шевченко С.В. На посаду
САНДРІЙСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД", менеджер ФОП Шевченко С.В. На посаду
обрана терміном на 3 роки. Посадові особи непогашених судимостей за
обрана терміном на 3 роки. Посадові особи непогашених судимостей за
корисливi та посадовi злочини не мають.
корисливi та посадовi злочини не мають.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що місОсоба, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством України
законодавством України
Директор Стаднік Надія Володимирівна
Директор Стаднік Надія Володимирівна
талі емiтента. Не володiє пакетом акцій емітента. Непогашеної судимостi за
талі емiтента. Не володiє пакетом акцій емітента. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Інші посади, які обіймала особа прокорисливi та посадовi злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: перший заступник начальника Головного управтягом останніх п'яти років: перший заступник начальника Головного управління безпеки руху та екології Державної адміністрації залізничного транління безпеки руху та екології Державної адміністрації залізничного транспорту України (з 11.2007 по 10.2012 року);перший заступник начальника
спорту України (з 11.2007 по 10.2012 року);перший заступник начальника
Головного управління безпеки руху Державної адміністрації залізничного
Головного управління безпеки руху Державної адміністрації залізничного
транспорту України (з 10.2012 по 06.2014 року); в.о.начальника Головного
транспорту України (з 10.2012 по 06.2014 року); в.о.начальника Головного
управління безпеки руху - головного ревізора з безпеки руху Державної адуправління безпеки руху - головного ревізора з безпеки руху Державної адміністрації залізничного транспорту України (з 06.2014 по07.2014 року); наміністрації залізничного транспорту України (з 06.2014 по07.2014 року); начальник Головного управління безпеки руху - головний ревізор з безпеки ручальник Головного управління безпеки руху - головний ревізор з безпеки руху Державної адміністрації залізничного транспорту України (07.2014 по
ху Державної адміністрації залізничного транспорту України (07.2014 по
08.2014); начальник Департаменту безпеки руху - головний ревізор з безпе08.2014); начальник Департаменту безпеки руху - головний ревізор з безпеки руху Державної адміністрації залізничного транспорту України (08.2014
ки руху Державної адміністрації залізничного транспорту України (08.2014
по 11.2015 року); начальник Департаменту безпеки руху - головний ревізор
по 11.2015 року); начальник Департаменту безпеки руху - головний ревізор
з безпеки руху ПАТ "Укрзалізниця" (з 12.2015 по 02.2016 року); директор з
з безпеки руху ПАТ "Укрзалізниця" (з 12.2015 по 02.2016 року); директор з
інжерно-технічного забезпечення ПАТ "Укрзалізниця" (з 02.2016 до тепрішінжерно-технічного забезпечення ПАТ "Укрзалізниця" (з 02.2016 до тепрішнього часу). Місце роботи (період звіту): м.Київ, ПАТ"Укрзалізниця" Посада
нього часу). Місце роботи (період звіту): м.Київ, ПАТ"Укрзалізниця" Посада
(період звіту):директор з інжерно-технічного забезпечення ПАТ "Укрзалізни(період звіту):директор з інжерно-технічного забезпечення ПАТ "Укрзалізниця". Особа призначена на посаду згідно з рішенням засідання правління
ця". Особа призначена на посаду згідно з рішенням засідання правління
ПАТ "Укрзалізниця" № 6 від 10.02.2016 року на 3 роки.
ПАТ "Укрзалізниця" № 6 від 10.02.2016 року на 3 роки.
III. Підпис
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
із законодавством.
2.
2.
В.о.Голови правління Бойчук Володимир Миколайович
В.о.Голови правління Бойчук Володимир Миколайович

Публічне
акціонерне ТОВАРИСТВО
товариство «Київська міжнародна
фондова біржа»
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про доповнення
до порядку
денно-

Мурманська,
будинок
15) повідомляє
про доповнення
довиданні)
порядку денно(длязборів
опублікування
офіційному
друкованому
го загальних
акціонеріввТовариства,
що відбудуться
27 квітня 2016
го загальних зборів акціонерів
Товариства,
що відбудуться 27 квітня 2016
І. Загальні
відомості
року о 10.00 годині за адресою:
м. Кіровоград,
вул. Мурманська, 15,
року
10.00 найменування
годині за адресою:
м. Кіровоград,
вул. Мурманська,
15,
1. оПовне
емітента
Публічне
акціонерне
товариство
рішенадміністративна
будівля товариства,
кабінет №
1, затверджені
адміністративна
будівля товариства,
кабінет № 1, затверджені рішен«Київська
міжнародна
біржа»
ням наглядової
ради 11 фондова
квітня 2016
року:
ням2.наглядової
ради 11
квітня 2016 року:
за ЄДРПОУ
20064500
10.Код
Внесення
змін до
статуту товариства та затвердження нової редак10.Місцезнаходження
Внесення змін до статуту
товариства
та затвердження нової редак3.
01033, м.
Київ, вул.Саксаганського,36-В
ції статуту.
ції статуту.
4.
Міжміський
код,
телефон
та
факс
(044)
11.Прийняття рішення про внесення змін 490-57-88
до складу засновників, вне11.Прийняття
рішення
внесення змін до складу засновників, вне5.
Електронна
поштовапро
адреса
сених
у Єдиний державний
реєстр kise@kise-ua.com
юридичних осіб, фізичних осіб-підприсених
у
Єдиний
державний
реєстр
юридичних
осіб, фізичних
осіб-підпри6. Адреса
сторінки формувань.
в мережі Інтернет, яка додатково
використовується
ємців
та громадських
ємців та громадських
формувань.
емітентом
для розкриття
інформації
http://kise.com.ua/public/File/INSHE/
З матеріалами
з питань
порядку денного
загальних зборів акціонери
З матеріалами з питань порядку денного загальних зборів акціонери
Osoblyva11-04.pdf
товариства можуть ознайомитися в робочі дні з 9.00 до 12.00 год. за адтовариства
можуть ознайомитися
в робочі дні
9.00 до
12.00 посадових
год. за ад7.
Вид
Відомості
проз зміну
складу
ресою:
м. особливої
Кіровоград,інформації:
вул. Мурманська,
15, адміністративна
будівля товаресою:
м. Кіровоград, вул. Мурманська, 15, адміністративна будівля товаосіб
емітента
риства,
кабінет № 1. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомриства, кабінет № 1. Посадова
особа,
відповідальна за порядок ознайомІІ. Текст
лення акціонерів з документами
- повідомлення
юрисконсульт Чусовітіна Л.М.
лення
акціонерівроку
з документами
- юрисконсульт
Чусовітіна
Л.М. фондова
1. 11.04.2016
Бiржовою
радою
ПАТ «Київська
мiжнародна
Голова правління
ПАТ
"Агропромтехпостач"
В.О. Степанов
Головаiзправління
ПАТ
"Агропромтехпостач"
В.О.сторiн,
Степанов
бiржа», у зв’язку
звiльненням
з займаної
посади за згодою
прий
нято рiшення (протокол №15 вiд 11.04.2016 року) припинити повноваження
Голови Правлiння ПАТ «Київська мiжнародна фондова бiржа» Доломини
Максима Петровича з 12 квiтня 2016 року. Згоди на розкриття паспортних
даних Доломина М.П. не надав. Доломина М.П. часткою в статутному
капiталi ПАТ «Київська мiжнародна фондова бiржа» не володiє. Доломи-
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2. 11.04.2016 року Бiржовою радою ПАТ «Київська мiжнародна фондова
ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
бiржа»
прийнято
рiшення (протокол
№15 вiд 11.04.2016
року)ТОВАРИСпокласти ви1. Повне
найменування
ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВОПАТ
"ЦЕНТРАЛЬНИЙ
УНІВЕРМАГ",
код
1. Повне
найменування
конання
обов'язкiв
Голови
Правлiння
«Київська
мiжнародна
фондова
емітента, код за ЄДРПОУ,
ТВО "ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ",
код
ЄДРПОУ
13457132,
53213,
Дніпропетемітента,
код за ЄДРПОУ,
бiржа»
на
Заступника
Голови
Правлiння
Мелесика
Сергiя
Володимировича
місцезнаходження, міжміський ЄДРПОУ 13457132, 53213, Дніпропетровська паспортних
обл., м. Нікополь,
пр.Трубниміжміський
з місцезнаходження,
13
квiтня
2016
року.
Згоди
на
розкриття
даних
Мелесик
С.В.
код та телефон емітента
ровська обл., м. Нікополь, пр.Трубни(05662)
2 25 51акцiями ПАТ «Київта телефон
емітента
некод
надав.
Мелесик
С.В. володiє 2 ків,14
простими
iменними
ків,14
(05662)
2 25 51
ська
мiжнародна
2. Дата
розкриттяфондова
повного бiржа», що становить 0,00008% статутного
2. Дата ПАТ
розкриття повного
капiталу
мiжнародна
фондова бiржа». Мелесик С.В. непотексту річної«Київська
інформації
у
тексту річної
інформації
у
гашеної
судимостi
за корисливi
та13.04.2016
посадовi злочини не має. Посада, яку
загальнодоступній
13.04.2016
загальнодоступній
обiймала
особабазі
протягом
останнiх п'яти рокiв — Заступник Голови
інформаційній
даних комісії
інформаційній
базі данихмiжнародна
комісії
Правлiння
ПАТ «Київська
фондова бiржа».
3. Адреса сторінки в мережі
3. Адреса сторінки в мережі ІІІ. Підпис
інтернет, на якій розміщено
13457132.smida.gov.ua
інтернет,
на зазначена
якій розміщено
13457132.smida.gov.ua
1. Особа,
нижче, підтверджує
достовірність інформації, що
регулярну
річну інформацію
регулярну
річну інформацію
міститься
у повідомленні,
та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. В.о. Голови Правління

_________
(підпис)
М.П.

С.В. Мелесик
14.04.2016 р.
(дата)
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ФК СОКРАТ»

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 «ФК СОКРАТ»
2. Код за ЄДРПОУ
21645965
3. Місцезнаходження
04070, м. Київ,
вул. Почайнинська,
будинок 70, офiс 65
4. Міжміський код, телефон та факс
(+38044) 2070100
(+38044) 4814988
5. Електронна поштова адреса
contact@sokrat.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка
додатково використовується емітентом
www.sokrat.com.ua
для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Зміна складу посадових
осіб емітента
II. Текст повідомлення
Повноваження посадової особи, Сидельникової Наталiї Олександрiвни
(фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Корпоративного секретаря ПрАТ «ФК Сократ», припинено з
12.04.2016 р. на пiдставi наказу № __ вiд 12.04.2016 р. Причина: вiдпустка
у зв’язку з вагiтнiстю та пологами. Не володiє часткою в статутному
капiталi Товариства (0 акцiй). Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на
посадi: 6 рокiв 10 мiсяцiв. На посаду корпоративного секретаря ПрАТ «ФК
СОКРАТ» нiкого не призначено.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Пономаренко Володимир Володимирович
Голова Правління
12.04.2016

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«Турбоатом»

В №58 Бюлетеня «Відомості Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку» від 25.03.2016 р. було розміщене повідомлення
ПАТ «Турбоатом» про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства 26 квітня 2016 року. У звязку з внесенням змін до фінансової
звітності Товариства за 2015 рік, основні показники фінансовогосподарської діяльності ПАТ «Турбоатом» слід читати так:
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «Турбоатом» (тис. грн.)

Період
(на 31.12 звітного періоду)
2015 рік
2014 рік
Усього активів
4 815 160
4 015 326
Основні засоби
496 590
486 358
Довгострокові фінансові інвестиції
67 254
Запаси
1 598 562
1 737 317
Сумарна дебіторська заборгова266 584
454 585
ність
Грошові кошти та їх еквіваленти
2 164 298
864 652
Нерозподілений прибуток
3 599 880
2 412 760
Власний капітал
3 770 326
2 579 448
Статутний капітал
105 624
105 624
Довгострокові зобов'язання
45 160
161 748
Поточні зобов'язання
999 674
1 274 130
Чистий прибуток (збиток)
1 632 751
637 397
Середньорічна кількість акцій (шт.) 422 496 520 422 496 520
Кількість власних акцій, викупле0
0
них протягом періоду(шт.)
Загальна сума коштів, витрачених
на викуп власних акцій протягом
0
0
періоду
Чисельність працівників (осіб)
4 697
5 811
Найменування показника

Дирекція Товариства

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента,
Публічне акціонерне
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
товариство
«Калина»,
міжміський код та телефон емітента
код за ЄДРПОУ 30814923,
с. Красне, р-н.Згурівський, Київська
область, 07612, (04570)5-84-02
2. Дата розкриття повного тексту
річної інформації у загальнодоступ14.04.2016
ній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, на якій розміщено
www.kalina.emit.com.ua
регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за ЄДРПОУ
Товариство з обмеженою
аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора –
відповідальністю Аудиторська
фізичної особи - підприємця), якою
фірма «УНІВЕРСАЛ-АУДИТ», код
проведений аудит фінансової звітності
за ЄДРПОУ 22890033
5. Інформація про загальні збори Вид загальних зборів - позачергові.
Дата проведення: 14.02.2015 року. Кворум зборів: 60,14% до загальної
кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Про зміну найменування ПрАТ «Калина» на ПАТ «Калина».
2. Затвердження статуту ПАТ «Калина» в новій редакції.
3. Заміна свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв’язку із зміною
найменування товариства.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:
пропозицій до переліку питань порядку денного не надавалось.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів:
Наглядова рада.
Результати розгляду питань порядку денного:
З усіх питань порядку денного рішення прийнято.
Голосували «ЗА» - одностайно.
6. Інформація про дивіденди. За звітний період дивіденди не виплачувались.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Період
Найменування показника
звітний попередній
Усього активів
9311
13119
Основні засоби (за залишковою вартістю)
1418
1406
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
6662
8929
Сумарна дебіторська заборгованість
1176
2779
Грошові кошти та їх еквіваленти
55
5
Власний капітал
7776
9312
Статутний капітал
562
562
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
2428
3964
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
400
400
Поточні зобов’язання і забезпечення
1135
3407
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)
1,25
1,58
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
1,25
1,58
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
561874
561874
Цінні папери власних
загальна номінальна
0
0
випусків, викуплені
вартість
у відсотках від
0
0
протягом звітного періоду
статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
цінних паперів власних випусків протягом періоду

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
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
емітента, код за ЄДРПОУ,
ТОВАРИСТВО
«СПМК - 603
місцезнаходження, міжмісь«ВЕНТИЛЯЦIЯ», 05392424, 65020
кий код та телефон емітента
Одеська область Малиновський район
м. Одеса вул. Аеродромна, 5-А,
(048) 799-33-89
2. Дата розкриття повного
тексту річної інформації у
13.04.2016
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, на якій розміщено
Ventilyaciya.pat.ua
регулярну річну інформацію
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство
«Інструментальний завод-У»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015р. І.Основні відомості про емітента. 1. Повне найменування емітента, код за
ЄДРПОУ, місцезнаходження, телефон: Публічне акціонерне товариство «Інструментальний завод-У», 24582047, вул. Бориспiльська
9, м. Київ, 02099, (044) 566-8910. 2. Дата розкриття повного тексту
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 14.04.2016. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено річну інформацію: instr.mbk.biz.ua. 4. Найменування, код за
ЄДРПОУ аудиторської фірми: ПП Аудиторська Фірма «Сервіс Аудит», 32205930. 5. Інформація про загальні збори - чергові. Дата
проведення: 23.04.2015 року. Кворум зборів: 99,93% до загальної
кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних
зборах: 1.Про обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загальних Зборів. 2.Про затвердження регламенту та порядку
голосування на Загальних Зборах. 3.Звіт Голови правління про діяльність Товариства за 2014р. 4.Звіт Наглядової ради Товариства
за 2014 рік. 5.Звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками роботи Товариства у 2014 році. 6.Затвердження річного звіту та балансу
Товариства, розподіл прибутку Товариства за 2014р. 7.Про вчинення значного правочину. По усім питання порядку денного рішення
прийняті та затвердженні більшістю голосів.
6. Дивіденди не нараховувались та не виплачувались.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента (тис.грн.2015/2014рр.) Усього активів: 1280/1304; Основні
засоби: 473/657; Запаси: 734/570; Сумарна дебіторська
заборгованість:73/74; Грошові кошти та їх еквіваленти: 0/3; Власний капітал: 1217/1205; Статутний капітал: 378/378; Нерозподілений прибуток (непокритий збиток): -170/-182; Поточні зобов’язання
і забезпечення: 63/99; Чистий прибуток (Скоригований ) на одну
просту акцію (грн): 0/0,01; Середньорічна кількість простих акцій
(шт.): 7565520/7565520; Цінні папери власних випусків, викуплені:
0/0.
Річна інформація емітента цінних паперів
I.Основні відомості про емітента
1.Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,

Приватне акцiонерне
товариство
«Cпецiалiзована
пересувна
механiзована колона №1», 00911919, 54036, Миколаїв-

міжміський код та телефон емітента:

ська обл, Центральний р-н, м.Миколаїв, вул.Мiчурiна, буд.2А, (0512)
478795. 2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 13.04.2016р. 3.Адреса сторінки в
мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію http://
pratspmk1. wordpress.com/. 4.Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської
фірми, якою проведений аудит фінансової звітності МПП Аудиторська
фiрма «Символ-Аудит», 23399660. 5.Інформація про загальні збори черговi
загальнi збори акцiонерiв відбулися 28.03.2015р., кворум склав 95,78%,
Перелік питань, що виносились на голосування. 1.Обрання складу
лiчильної комісії. 2.Обрання Голови та секретаря загальних зборiв. 3.Звiт
голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi за
2014р. 4.Затвердження рiчних результатiв дiяльностi товариства за 2014 р.
5.Звiти органiв управлiння Товариства за 2014 рiк. Прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiту виконавчого органу, звiту
ревiзiйної комiсiї. 6.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк.
7.Визначення порядку розподiлу прибутку/покриття збиткiв Товариства з
урахуванням вимог, передбачених законом. Пропозиції до переліку питань
порядку денного вносились Наглядовою радою Товариства. Інших осіб, які
вносили пропозиції до питань порядку денного немає. За результатами
розгляду усіх питань порядку денного прийняті рішення відповідно до запропонованих проектів рішень.6.Інформація про дивіденди. Рішення щодо
виплати дивідендів не приймалось. II.Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства. Основні показники фінансовогосподарської діяльності суб'єкта малого підприємництва (тис.грн) Найменування показника: Період звітний / попередній Усього активів 2163.6 /
2291,5; Основні засоби (за залишковою вартістю) 2128,5 / 2259,1; Довгострокові фінансові інвестиції - / -; Виробничі запаси 14,5 / 14,5; Сумарна
дебіторська заборгованість - 20,6 / 17,9; Грошові кошти та їх еквіваленти
0,0 / 0,0; Власний капітал 1991,5 / 2128,0; Статутний капітал 70,0 / 70,0;
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -362,3 / -225,8; Довгострокові зобов'язання і забезпечення -- / --; Поточні зобов'язання і забезпечення
172,1 / 163,5; Чистий прибуток (збиток) -136,5 / -139,9.
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АЛЬПАРІ БАНК»

Повідомлення про виникнення особливої інформації
про емітента
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРІ БАНК»
1.2. Організаційно-правова форма емітента – Публічне акціонерне
товариство
1.3. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ емітента – 38377143
1.4. Місцезнаходження емітента – 01033, м. Київ, вул. Тарасівська, 19
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента – (044) 364-73-70
1.6. Електронна поштова адреса емітента – o.ushakova@alparibank.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.
Звільнено з посади головного бухгалтера ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» з
13.04.2016 на підставі заяви Кадемської І.В. та наказу Голови Правління №22-К від 13.04.2016. Посадова особа на посадi перебувала з
29.10.2013 року. Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Замiсть звiльненої особи iншу особу не призначено.
3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова Правління Краснощок Олег Петрович, 14.04.2016 р.

Публічне акціонерне товариство
«Херсонська меблева фабрика»

(код за ЄДРПОУ 00274984) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 18/05/2016 р. об 11:00 за місцезнаходженням Товариства: 73027, м.Херсон, Миколаївське шосе, 23,
зал засідань. Реєстрація акціонерів проводиться в день та за місцем
проведення зборів з 10:00 до 10:50. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 12/05/2016 р.
Проект порядку денного: 1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту загальних зборів. 2.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2014-2015рр. 3.Прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції за 2014-2015рр. 4.Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014-2015рр.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства та дивідендів за 20142015рр.
Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт, довіреним
особам-паспорт та довіреність. Пропозиції акціонерів щодо питань,
включених до порядку денного зборів, вносяться у порядку та в строки, встановлені діючим законодавством та надаються Наглядовій
раді через посадову особу, відповідальну за порядок ознайомлення
акціонерів з документами. З документами, що є необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися за адресою місцезнаходження Товариства, приймальня, у
робочий час. Контактна особа: заст.Директора Кузнєцова Ніна Давидівна, тел.: 0552 22-56-18.
Основні показники фін.-господарської діяльності за
2015/2014рр. (тис.грн.).:
Усього активів -26061/26104; основні засоби за залиш.вартістю –
9/43; запаси – 1/2; сумарна деб. заборгованість – 39/29; грошові кошти – 3/1; власний капітал -22832/22841; непокритий збиток –
3389/3380; СК – 27/27; поточні зобов’язання – 3221/3263; чистий
прибуток (збиток) – 1/(390); середньорічна кількість простих акцій –
7779/7779; чисельність працівників на кінець періоду (осіб) – 4/5. Достовірність інформації підтверджую.
Директор

Ученик К.Л.

№73, 15 квітня 2016 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство
“Райффайзен Банк Аваль”
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство
"Райффайзен Банк Аваль"
2. Код за ЄДРПОУ
14305909
3. Місцезнаходження
01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 490-88-01 (044) 285-32-31
5. Електронна поштова адреса
info@aval.ua
6. Адреса сторінки в мережі
http://www.aval.ua/about/for_
Інтернет, яка додатково використову- publication/
ється емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації
Факти лістингу/делістингу цінних
паперів на фондовій біржі
II. Текст повідомлення
На пiдставi повiдомлення ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» (вих. № 0868 вiд
08.04.2016р.), отриманого Публiчним акцiонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль (далi - Банк) 11.04.2016р. (вх. № 39-2-0-00/10 вiд
11.04.2016р.), Банк повiдомляє, що 08.04.2016р. Операцiйним управлiнням
ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» було прийнято рiшення № 160408/00002 вiд
08.04.2016р. про виключення простих iменних акцiй АТ «Райффайзен Банк
Аваль» (ЄДРПОУ: 14305909; ISIN: UA4000069603) iз Бiржового Реєстру
ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» та переведення до списку позалiстингових
цiнних паперiв з 11.04.2016р.
Вид цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя: акцiя проста. Загальна
номiнальна вартiсть акцiй: 6149516258.00 грн. Загальна кiлькiсть акцiй:
61495162580 шт.
Дiя вчинена щодо 100% випуску акцiй.
Дата реєстрацiї випуску акцiй: 03.12.2015р. Номер свiдоцтва про
реєстрацiю: 143/1/2015. Найменування органу, що здiйснив державну
реєстрацiю випуску акцiй: Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку.
Тип цiнних паперiв: акцiя проста бездокументарна iменна.
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
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАемітента, код за ЄДРПОУ,
РИСТВО
«ПЕРШОТРАВНЕВА
місцезнаходження,
міжміський код та телефон РАЙАГРОТЕХНІКА» , 00909414, 40 років Перемоги,35, смт. Ялта, Першотравневий,
емітента
87450, д/н, (0629)9-03-319-01-30
2. Дата розкриття повного 14.04.2016
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі 00909414.smida.gov.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

Делiстинг акцiй здiйснено на пiдставi листа Банку №39-2-0-00/106 вiд
07.04.2016р. з метою приведення дiяльностi Банку у вiдповiднiсть до Закону України «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України
щодо захисту прав iнвесторiв» вiд 07.04.2015р. № 289-VIII, який набере
чинностi 01.05.2016р.
На пiдставi повiдомлення ПАТ «Українська бiржа» (вих. № 4937/01/16 вiд
11.04.2016р.), отриманого Публiчним акцiонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль (далi - Банк) 11.04.2016р. (вх. № 39-2-0-00/11 вiд 11.04.2016р.),
Банк повiдомляє, що рiшенням Котирувальної комiсiї №1637 вiд 11.04.2016р.
ПАТ «Українська бiржа» простi iменнi акцiї АТ «Райффайзен Банк Аваль»
(ЄДРПОУ: 14305909; ISIN: UA4000069603) з 12 квiтня 2016р. виключено iз
бiржового реєстру ПАТ «Українська бiржа» та переведено в категорiю
позалiстинговi цiннi папери Бiржового списку на пiдставi п. 17.3.2. (за заявою
емітента) Правил торгiвлi ПАТ «Українська бiржа».
Вид цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя: акцiя проста. Загальна
номiнальна вартiсть акцiй: 6149516258.00 грн. Загальна кiлькiсть акцiй:
61495162580 шт.
Дiя вчинена щодо 100% випуску акцiй.
Дата реєстрацiї випуску акцiй: 03.12.2015р. Номер свiдоцтва про
реєстрацiю: 143/1/2015. Найменування органу, що здiйснив державну
реєстрацiю випуску акцiй: Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку.
Тип цiнних паперiв: акцiя проста бездокументарна iменна.
Делiстинг акцiй здiйснено на пiдставi листа Банку №39-2-0-00/105 вiд
07.04.2016р. з метою приведення дiяльностi Банку у вiдповiднiсть до Закону України «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України
щодо захисту прав iнвесторiв» вiд 07.04.2015р. № 289-VIII, який набере
чинностi 01.05.2016р.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Лавренчук Володимир Миколайович
Голова Правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
11.04.2016
(дата)
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОемітента, код за ЄДРПОУ,
ВАРИСТВО «ПЕРШОТРАВНЕмісцезнаходження,
міжміський код та телефон ВИЙ РАЙАГРОХІМ» , 05488383, ул.40
рокiв Перемоги, 21, смт. Ялта, Першотравемітента
невий, 87450, д/н, (06297) 9-03-319-01-30
2. Дата розкриття повного 14.04.2016
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі 05488383.smida.gov.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

Приватне акціонерне товариство «Головний інститут заводів
сільськогосподарського та продовольчого машинобудування»
Акціонеру ПрАТ «Гіпросільмаш»
Приватне акціонерне товариство «Головний інститут заводів сільськогосподарського та продовольчого машинобудування» (ЄДРПОУ
00239089, адреса: 14037 м. Чернігів, вул. Інструментальна, б. 34Д.) повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів товариства відбудуться 17 травня 2016 року о 13-00 годині за адресою: 14037 м. Чернігів, вул. Інструментальна, б. 34Д.)
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання членів лічильної комісії
2. Прийняття рішень з порядку проведення Загальних Зборів.
3. Про приведення діяльності ПрАТ «ГІПРОСІЛЬМАШ» у відповідність до вимог чинного законодавства (згідно ст. 155Цивільного кодексу
України.)
Реєстрація акціонерів проводиться за місцем проведення зборів

17 травня 2016 року, початок о 12-30, закінчення о 12-55. Для участі
акціонерів (їх представників) в загальних зборах при собі необхідно
мати документ, що посвідчує особу (представникам необхідно мати довіреність).
З матеріалами, пов’язаними з порядком денним, акціонери можуть
ознайомитись в робочі дні з 09.30 до 16.00 за адресою: 14037 м. Чернігів, вул. Інструментальна, б. 34Д. Відповідальна особа за ознайомлення
з документами – Крисальний Ю.Б. Дата складання переліку акціонерів,
які мають право на участь у загальних зборах: 24-00 год. 11.05.2016р.
Якщо до порядку денного будуть внесені зміни, то остаточний порядок денний буде надруковано в газеті «Відомості НКЦПФР» не менше
ніж за 10 днів до початку зборів.
Тел. для довідок: (050) 471-16-80.
З повагою ПрАТ «Гіпросільмаш»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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

Державне пiдприємство
«Приднiпровська
залiзниця», 01073828, Дніпропетровська, Кiровский, 49602,
м. Днiпропетровськ, проспект Дмитра
Яворницького (Карла Маркса), 108
(056) 793-10-16
14.04.2016

2. Дата розкриття повного
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі dp.uz.gov.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми
(П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності
5. Інформація про загальні Емітент не є акціонерним товариством
збори (розділ заповнюється у
випадку, якщо емітент - акціонерне товариство)
6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не
приймалось
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн)
Період
Найменування показника
звітний попередній
Усього активів
17 877 155 16 935 836
Основні засоби (за залишковою вартістю)
10 927 800 11 467 687
Довгострокові фінансові інвестиції
8 472
8 472
Запаси
639 314
459 781
Сумарна дебіторська заборгованість
286 309
90 097
Грошові кошти та їх еквіваленти
255 521
125 159
Власний капітал
11 467 485 11 392 213
Статутний капітал
3 327 853
3 327 853
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2 883 243
2 732 491
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
4 452 354
3 025 359
Поточні зобов'язання і забезпечення
1 957 316
2 518 264
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0
0
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
0
0
одну просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
0
0
Цінні папери власних
загальна номінальна
230 000
20 000
випусків, викуплені
вартість
у відсотках від
6,91
0,6
протягом звітного
статутного капіталу
періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
231 528
20 000
цінних паперів власних випусків протягом
періоду

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 ТОВАРИСТВО «ГОЛОВНИЙ IНСТИТУТ
ПРОЕКТУВАННЯ ЗАВОДIВ СIЛЬСЬКОГОСПОДАР
СЬКОГО ТА ПРОДОВОЛЬЧОГО МАШИНОБУДУВАННЯ», 00239089, 14037 м. Чернігів, вул. Інструменталь-

на, б. 34Д., 38 067 2336644
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії 13.04.2016
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію www. 00239089.smida.gov.ua
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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
Публiчне акцiонерне
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 використовується
емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації

товариство
"Запорiзький кабельний завод"

05755625
69093, м. Запорiжжя, вул. Гладкова, 2
(061) 701-79-79 (061) 701-79-12
office@zkz.ua
www.zkz.ua

Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
У зв'язку з закiнченням 14.04.2016р. строку, на який Мотренко Олександра Володимировича було обрано на посаду Генерального директора
Публiчного акцiонерного товариства «Запорiзький кабельний завод»
(надалi - Товариство), рішенням Наглядової ради Товариства від
13.04.2016р. (протокол №13/04-16) припинено повноваження Генерального директора Товариства Мотренко Олександра Володимировича без припинення трудових правовідносин з Товариством.
Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у зв’язку з тим, що
особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї.
Акцiями Товариства не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Мотренко О.В. перебував на посадi з 15.04.2013р.
У зв'язку з закiнченням строку, на який Мотренко Олександра Володимировича було обрано на посаду Генерального директора Публiчного
акцiонерного товариства «Запорiзький кабельний завод» (надалi - Товариство), рішенням Наглядової ради Товариства від 13.04.2016р. (протокол №13/04-16) Мотренко Олександр Володимирович обраний на посаду
Генерального директора Товариства строком на 3 (три) роки з
14.04.2016р.
Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у зв’язку з тим, що
особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї.
Акцiями Товариства не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Інші посади, які обіймав Мотренко О.В. протягом останніх п’яти років:
генеральний директор.
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
Генеральний
(підпис)
Мотренко Олександр Володимирович
директор
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
14.04.2016
(дата)

Приватне акціонерне товариство
«НОВОВОЛИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД»

повідомляє про те що в повідомленні
про проведення річних загальних зборів акціонерів, скликаних
на 25 квітня 2016 року, що опубліковано
в виданні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку» від 23 березня 2016 року №56 (2310) допущено
технічну помилку.
Відповідний рядок повідомлення слід читати так:
Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 25 квітня
2016 року о 15-00 годині
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на
участь у Зборах: перелік складається станом на 24 годину за
три робочих дні до дня проведення Зборів 19 квітня
2016 року.
Інший текст оголошення залишається без змін
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство
«Будмеханізація-1»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному
друкованому виданні)
1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство
«Будмеханізація-1»
2.Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 03366121
4. Місцезнаходження емітента
87522 м. Маріуполь вул. Таганрозька, 40
5. Міжміський код, телефон та
(0629) 24-99-83
факс емітента
6. Електронна поштова адреса
mariupol@budmeh1.pat.ua
емітента
7.Адреса сторінки в мережі
www. budmeh1.pat.ua
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації
8. Дата вчинення дії
12.04.2016р.
9. Дата розміщення повідомлення 13.04.2016р.
у стрічці новин
10. Вид особливої інформації
зміна складу посадових осіб
емітента
2. Текст повідомлення
Згідно рішення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного
товариства «Будмеханізація-1», надалі ПрАТ «Будмеханізація-1», від
12.04.2016р. (Протокол загальних зборів акціонерів ПрАТ «Будмеханізація-1»
від 12.04.2016р.) :
Звільнено з посади голову Наглядової ради – Зубко Петра Федоровича.
Причина – закінчення строку дії повноважень. Посадова особа не надала
згоди на розкриття паспортних даних , частка у статутному капіталі (СК) –
35,2941%.; строк перебування на посаді - 3 роки. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Обрано на посаду Голови Наглядової ради - Зубко Петра Федоровича.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних , частка у
СК - 35,2941%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Призначено на посаду строком на 3 роки. Попередня посада - Голова Наглядової ради.
Звільнено з посади Члена Наглядової ради – Кензировську Валентину
Вікторівну. Причина – закінчення строку дії повноважень. Посадова особа
не надала згоди на розкриття паспортних даних ,частка у СК - 16,3993% ;
строк перебування на посаді - 3 роки. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Звільнено з посади Члена Наглядової ради – Костишину Людмилу Леонидівну. Причина – закінчення строку дії повноважень. Посадова особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних , частка у СК - 2,2727% ; строк
перебування на посаді - 3 роки. Посадова особа непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини немає.
Обрано на посаду Члена Наглядової ради - Кензировську Валентину
Вікторівну . Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних , частка у СК - 16,3993%. Посадова особа непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини немає. Призначено на посаду строком на
3 роки. Попередня посада - Член Наглядової ради.
Обрано на посаду Члена Наглядової ради – Мирошниченко Павла Петровича. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних ,
частка у СК - 1,0250%. Посадова особа непогашеної судимості за корисли-

Річна інформація

ПрАТ «Агроiнформсервiс»

1. Повне найменування
емітента, код за ЄДРПОУ,
місцезнаходження,
міжміський код та телефон
емітента
2. Дата розкриття
повного тексту річної
інформації у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки
в мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну річну
інформацію

Приватне акцiонерне товариство
«Агроiнформсервiс», 00915219,
14038, Чернігівська обл., м. Чернiгiв,
пр-кт Перемоги, 129 (0462) 77-46-13,
14.04.2016

http://00915219.smida.gov.ua/

ві та посадові злочини немає. Призначено на посаду строком на 3 роки.
Попередня посада - член ревізійної комісії.
Звільнено з посади Голови Ревізійної комісії – Мироненко Світлану Миколаївну. Причина – закінчення строку дії повноважень. Посадова особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних ,частка у СК - 2,4955% ; строк
перебування на посаді - 3 роки. Посадова особа непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини немає.
Звільнено з посади члена Ревізійної комісії – Шумеєву Марію Василівну.
Причина – закінчення строку дії повноважень. Посадова особа не надала
згоди на розкриття паспортних даних , частка у СК - 1,2032% ; строк перебування на посаді - 3 роки. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Звільнено з посади члена Ревізійної комісії – Мирошниченко Павла Петровича. Причина – закінчення строку дії повноважень. Посадова особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних ,частка у СК - 1,0250% ; строк
перебування на посаді - 3 роки. Посадова особа непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини немає.
Обрано Головою Ревізійної комісії – Шумеєву Марію Василівну. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних ,частка у СК 1,2032% . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини немає. Призначено на посаду строком на 3 роки. Попередня посада – член Ревізійної комісії.
Обрано Членом Ревізійної комісії – Головню Миколу Сергійовича. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних ,частка у СК 1,0695% . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини немає. Призначено на посаду строком на 3 роки. Попередня посада – водій автокрана , член Ревізійної комісії у продовж 2010 – 2013роки.
Звільнено з посади Головного бухгалтера – Широченко Тетяну Гаврилівну на підставі заяви про звільнення за власним бажанням. Посадова
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних ,частка у СК 3,565062% ; строк перебування на посаді - 24 роки. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Призначено на посаду Головного бухгалтера - Костишину Людмилу Леонидівну на підставі заяви та наказу Генерального директора від
12.04.2016р. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних ,частка у СК - 2,2727%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Призначено на посаду Головного бухгалтера – безстроково . Попередня посада – член наглядової ради.
Звільнено з посади Генерального директора – Зубко Андрія Петровича .
Причина – закінчення строку дії повноважень . Посадова особа не надала
згоди на розкриття паспортних даних ,частка у СК - 1,782531% ; строк перебування на посаді- 5 років. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Призначити Генеральним директором – Зубко Андрія Петровича на підставі заяви, Рішення наглядової ради від 12.04.2016р, затверджених рішенням загальних зборів від 12.04.2016р . Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних , частка у СК - 1,782531% . Посадова
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Призначено на посаду Генерального директора - безстроково. Попередня посада - Генеральний директор.
3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством.
Найменування посади
Генеральний директор _____________ Зубко Андрій Петрович
підпис
13.04.2016р.
		
(дата)
М. П.

Зміни до порядку денного
загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ», що знаходиться за

адресою: м. Харків, Григорівське шосе, буд.88, що відбудуться
«28» квітня 2016 року о 16-00 за адресою: м. Харків, пл. Свободи,5,
Держпром, 2 під. 2 поверх, Актова зала ОК ВЕП «Держпром» (вхід
через перший або другий під'їзд).
За пропозицією акціонера та згідно рішення Наглядової ради Товариства до порядку денного зборів внесено зміни шляхом включення до нього наступних питань:
Включити до порядку денного нове питання одинадцяте, а
саме:
11. Про зміну типу та найменування Товариства.
Попереднє одинадцяте питання вважати дванадцятим питанням.
тел. (057) 752-28-08
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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 «АГРОПЕРЕРОБКА»

2. Код за ЄДРПОУ: 24162799
3. Місцезнаходження: 87400, смт. Мангуш, Першотравневий район,
Донецька область, вул. Леніна, буд. 32
4. Міжміський код, телефон та факс: (06297) 23138, 23038
5. Електронна поштова адреса: agropererobka@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: agropererobka.pat.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: зміна
складу посадових осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного
товариства «АГРОПЕРЕРОБКА», які відбулися 12.04.2016 року (Протокол
№ 1) припинено повноваження 12.04.2016року посадової особи Голови
Правління Півоварова Юрія Кириловича (не надав згоди на розкриття
його паспортних даних) у зв’зку із закінчення строку дії повноважень. Посадова особа не володiє пакетом акцій емітента. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа перебувала на
посаді 5 років (згідно Статуту).
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного
товариства «АГРОПЕРЕРОБКА», які відбулися 12.04.2016 року (Протокол
№ 1) припинено повноваження 12.04.2016 року посадової особи члена
Правління Гулієва Андрія Газратовича (не надав згоди на розкриття його
паспортних даних) у зв’зку із закінчення строку дії повноважень. Посадова
особа володiє пакетом акцій емітента у кількості 30160 штук на суму
7540 грн, що складає 13,2940% у статутному капіталі емітента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа
перебувала на посаді 5 років (згідно Статуту).
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного
товариства «АГРОПЕРЕРОБКА», які відбулися 12.04.2016 року (Протокол
№ 1) припинено повноваження 12.04.2016 року посадової особи члена
Правління Караянової Валентини Пилипівни (не надала згоди на розкриття її паспортних даних) у зв’зку із закінчення строку дії повноважень. Посадова особа не володiє пакетом акцій емітента. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа перебувала на
посаді 5років (згідно Статуту).
Рішення про обрання прийнято річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «АГРОПЕРЕРОБКА», які відбулися 12.04.2016 року (Протокол № 1). Півоварова Юрія Кириловича (не
надав згоди на розкриття його паспортних даних) обрано на посаду Голови Правління 12.04.2016 року. Посадова особа не володiє пакетом акцій
емітента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу – 5 років (згідно Статуту). Перелік попередніх
посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Голова Правління
ПрАТ «АГРОПЕРЕРОБКА».
Рішення про обрання прийнято річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «АГРОПЕРЕРОБКА», які відбулися 12.04.2016 року (Протокол № 1). Гулієва Андрія Газратовича (не надав згоди на розкриття його паспортних даних) обрано на посаду членом
Правління 12.04.2016 року. Посадова особа володiє пакетом акцій емітента у кількості 30160штук на суму 7540 грн, що складає 13,2940% у статутному капіталі емітента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає. Строк, на який обрано особу – 5 років(згідно Статуту).
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: зам. директора ТОВ «Севіста».
Рішення про обрання прийнято річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «АГРОПЕРЕРОБКА», які відбулися 12.04.2016 року (Протокол № 1). Караянова Валентина Пилипівна
(не надала згоди на розкриття її паспортних даних) обрано на посаду члена Правління 12.04.2016 року. Посадова особа не володiє пакетом акцій
емітента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу – 5 років (згідно Статуту). Перелік попередніх
посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер ПрАТ «АГРОПЕРЕРОБКА».
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
Голова Правління _________
Півоваров Ю.К.
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
14.04.2016р. (дата)
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Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента:

товариство «Надiя»

Приватне акцiонерне

2. Код за ЄДРПОУ: 03563608
3. Місцезнаходження: 07600, Київська обл., Згурiвський р-н,
смт. Згурiвка, вул. Коцюбинського, буд. 6
4. Міжміський код, телефон та факс: (04575) 5-61-03, (04575) 5-56-63
5. Електронна поштова адреса: v.korolyuk@milkalliance.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://milkalliance.com.ua/company/
inform/nadiya/
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Рiшення про зміну складу посадових осіб прийнято 12.04.2016р. Загальними зборами акцiонерiв АТ «Надiя» (Протокол №1 вiд 12.04.2016р.).
Усі посадові особи не володiють акціями емiтента, непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не мають.
Припинено повноваження Директора Сiренко Олександра Олександровича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) у зв'язку iз прийняттям рiшення про припинення дiяльностi АТ «Надiя» шляхом його
лiквiдацiї та створенням Лiквiдацiйної комiсiї. На посадi перебував з
13.03.2015 р.
Припинено повноваження Члена Наглядової ради Вовченка Сергiя
Миколайовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) у зв'язку
iз прийняттям рiшення про припинення дiяльностi АТ «Надiя» шляхом
його лiквiдацiї та створенням Лiквiдацiйної комiсiї. На посадi перебував з
09.04.2014 р.
Припинено повноваження Члена Наглядової ради Слободського Iгоря
Станiславовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) у зв'язку
iз прийняттям рiшення про припинення дiяльностi АТ «Надiя» шляхом
його лiквiдацiї та створенням Лiквiдацiйної комiсiї. На посадi перебував з
09.04.2014 р.
Припинено повноваження Члена Наглядової ради Шелудька Григорiя
Павловича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) у зв'язку iз
прийняттям рiшення про припинення дiяльностi АТ «Надiя» шляхом його
лiквiдацiї та створенням Лiквiдацiйної комiсiї. На посадi перебував з
09.04.2014 р.
Припинено повноваження Голови Ревiзiйної комісії Волощука Iвана
Петровича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) у зв’язку iз
прийняттям рiшення про припинення дiяльностi АТ «Надiя» шляхом його
лiквiдацiї та створенням Лiквiдацiйної комiсiї. На посадi перебував з
09.04.2014 р.
Припинено повноваження Члена Ревiзiйної комісії Савелiя Вiталiя
Сергiйовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) у зв’язку iз
прийняттям рiшення про припинення дiяльностi АТ «Надiя» шляхом його
лiквiдацiї та створенням Лiквiдацiйної комiсiї. На посадi перебував з
09.04.2014 р.
Припинено повноваження Члена Ревiзiйної комісії Буртової Надiї
Вiкторiвни (згоди на розкриття паспортних даних не надано) у зв’язку iз
прийняттям рiшення про припинення дiяльностi АТ «Надiя» шляхом його
лiквiдацiї та створенням Лiквiдацiйної комiсiї. На посадi перебувала з
09.04.2014 р.
Обрано Голову Лiквiдацiйної комiсiї Сiренко Олександра Олександровича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) у зв'язку iз прийняттям рiшення про припинення дiяльностi АТ «Надiя» шляхом його
лiквiдацiї та обранням Лiквiдацiйної комiсiї. Строк, на який призначено
особу: необмежений. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх
5 рокiв: Голова Правлiння ПАТ «Яготинський маслозавод» та Директор
АТ «НАДIЯ» (за сумiсництвом).
Обрано Члена Лiквiдацiйної комiсiї Кашперук Тетяну Олександрiвну
(згоди на розкриття паспортних даних не надано) у зв'язку iз прийняттям
рiшення про припинення дiяльностi АТ «Надiя» шляхом його лiквiдацiї та
обранням Лiквiдацiйної комiсiї. Строк, на який призначено особу: необмежений. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: Голов
ний бухгалтер ПАТ «Яготинський маслозавод».
Обрано Члена Лiквiдацiйної комiсiї Голуба Вiталiя Анатолiйовича
(згоди на розкриття паспортних даних не надано) у зв'язку iз прийняттям рiшення про припинення дiяльностi АТ «Надiя» шляхом його
лiквiдацiї та обранням Лiквiдацiйної комiсiї. Строк, на який призначено особу: необмежений. Iншi посади, якi обiймала особа протягом
останнiх 5 рокiв: Начальник юридичного вiддiлу АТ «Молочний
альянс».
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 Сiренко Олександр Олександрович,
13.04.2016 р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОНСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів за 2015 рік
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОНСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»; 00131771;
шосе Бериславське, 1, м. Херсон, Херсонська область, 73000, Україна;
0552 352482.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 14.04.2016.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: tec.kherson.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю
Аудиторська фірма «Профі-Аудит», 30768778.
5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 23.04.2015 року. Кворум зборів: 0,0338% до загальної кількості голосів. Перелік питань,що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерного Товариства;
2. Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства;
3. Затвердження порядку ведення (регламенту) Загальних зборів акціонерів Товариства;
4. Затвердження річного звіту Товариства;
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
6. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
7. Затвердження висновків Ревізійної комісії (ревізора);
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради,
звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (ревізора);
9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів
(Договори купівлі - продажу природного газу на 2015 та 2016 рр.);
10. Визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік;
11. Прийняття рішення щодо оплати на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:
Фонд Державного майна України.
Причини, чому загальні збори не відбулися: 23.04.2015 чергові загальні
збори не відбулися в зв’язку з відсутністю кворуму (ч.2 ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 №514-VI).
Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 19.11.2015 року.
Кворум зборів: 0,0514% до загальної кількості голосів. Перелік питань,що
розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів ПАТ
«Херсонська ТЕЦ» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Херсонська ТЕЦ».
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.
4. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Наглядової ради товариства про роботу за 2014 рік та прийняття
рішення за наслідками його розгляду.
6. Звіт Ревізійної комісії (ревізора) товариства про роботу за 2014 рік та
прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Затвердження висновків Ревізійної комісії (ревізора) товариства за
2014 рік.
8. Затвердження річного звіту Товариства.
9. Визначення основних напрямків діяльності товариства на 2015 рік.
10. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитку) товариства за
2014 рік.
11. Внесення змін до Статуту ПАТ «Херсонська теплоелектроцентраль».
12. Внесення змін до внутрішніх положень товариства.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови правління
ПАТ «Херсонська ТЕЦ».
14. Обрання Голови правління ПАТ «Херсонська ТЕЦ».
15. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів
Наглядової ради ПАТ «Херсонська ТЕЦ».
16. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Херсонська ТЕЦ».
17. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з
членами наглядової ради ПАТ «Херсонська ТЕЦ». Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради товариства.
18. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів
Ревізійної комісії ПАТ «Херсонська ТЕЦ».

19. Обрання членів Ревізійної комісії товариства.
20. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з
членами Ревізійної комісії ПАТ «Херсонська ТЕЦ». Обрання особи, яка
уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:
Фонд Державного майна України.
Причини, чому загальні збори не відбулися: 19.11.2015 позачергові загальні збори не відбулися в зв’язку з відсутністю кворуму (ч.2 ст. 41 Закону
України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 №514-VI).
6. Інформація про дивіденди
За результатами періоду,
За результатами
що передував
звітного періоду
звітному
за
за привілеза
за привілепростими йованими
простими
йованими
акціями
акціями
акціями
акціями
Сума нарахованих
0
0
0
0
дивідендів, грн
Нараховані дивіденди
0
0
0
0
на одну акцію, грн
Сума виплачених
0
0
0
0
дивідендів, грн
01.01.1900 01.01.1900 01.01.1900 01.01.1900
Дата складення
переліку осіб, які
мають право на
отримання дивідендів
Дата виплати
01.01.1900 01.01.1900 01.01.1900 01.01.1900
дивідендів
Опис:
Учасниками товариства є Фонд державного майна України (частка у
статутному капіталі 99,8328 %), шістдесят п’ять фізичних осіб громадян
України (частка у статутному капіталі 0,1672 %).
Порядок виплати дивідендів: Згідно статуту, Товариство виплачує
дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на
акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку. Виплата дивідендів за простими акціями
здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого
прибутку на підставі рішення Загальних зборів акціонерного товариства у
строк визначений законодавством. Рішення про виплату дивідендів та їх
розмір за простими акціями приймається Загальними зборами Товариства.
На 31.12.15 заборгованість з виплати дивідендів нарахованих в 2012 році
складала 10700000,0 грн.
В 2014-2015 роках рішення Загальних зборів Товариства щодо нарахування дивідендів не приймалось.
У відповідності до вимог п. 5 ст. 11 Закону України від 21.09.2006 № 185
«Про управління об'єктами державної власності» підприємством в червні
2015 року нарахована та сплачена в доход бюджету частина чистого
прибутку в сумі 4681 тис. гривень.
За результатами фінансово-господарської діяльності Товариством в
2014 році отримано збиток в сумі 51424 тис. гривень.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Період
попереНайменування показника
звітний
дній
Усього активів
294525
222801
Основні засоби (за залишковою вартістю)
101577
78843
Довгострокові фінансові інвестиції
0
20
Запаси
14140
8367
Сумарна дебіторська заборгованість
159322
104964
Грошові кошти та їх еквіваленти
567
13060
Власний капітал
-61604
-5208
Статутний капітал
29742
29742
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-162014 -108562
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
39
0
Поточні зобов'язання і забезпечення
356090
228009
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
0
0
акцію (грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0
0
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
0
0
Цінні папери власних
загальна номінальна
0
0
випусків, викуплені
вартість
0
0
протягом звітного періоду у відсотках від статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
0
0
паперів власних випусків протягом періоду
Голова Правління

Педченко Б.А.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№73, 15 квітня 2016 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Основні відомості про емітента. 1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство «Житомирський завод огороджувальних конструкцiй»,

код за ЄДРПОУ 01413394, місцезнаходження 10001, м. Житомир, вул. Баранова, буд. 89, міжміський код та телефон емітента 0412 427698. 2. Дата
розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 13.04.2016 р. 3.Адреса сторінки в мережі Інтернет,
на якій розміщено регулярну річну інформацію www.zok.ua. 4. Найменування аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Екаунт», код за ЄДРПОУ
31133478. 5. Інформація про загальні збори. Черговi загальнi збори
акцiонерiв були проведені 30.04.2015 р. Перелік питань, що розглядалися
на загальних зборах: 1. Обрання членів лічильної комісії. 2.Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. 3.Розгляд звіту Правління Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 4.Розгляд звіту Наглядової
ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 5.Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття
рішення за наслідками його розгляду. 6.Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік. 7.Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2014 році. 8.Прийняття рішення про попереднє схвалення
значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з
дати прийняття такого рішення. 9.Про створення (заснування) ПАТ «ЖЗОК»
іншої юридичної особи. 10. Про передачу майна ПАТ «ЖЗОК» до статутного капіталу юридичної особи, що створюється. До переліку питань порядку
денного зборів були надані пропозиції акціонером Зубко С.Г. З усіх питань,
що розглядалися на загальних зборах акціонерів, були прийняті рішення.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,

міжміський код та телефон емітента: Публічне акціонерне
товариство «Жміївське»; 00846122; вул. Дзержинського,

буд. 5, с. Жмiївка, Iванкiвський р-н, Київська, 07230; (04591) 21-2-37.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 14.04.2016.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: 00846122.infosite.com.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю
«КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «МВ ГРУПП», 36376656.
5. Інформація про загальні збори: 29.04.2016, чергові. Перелік питань, що
виносяться на голосування, згідно з порядком денним: 1. Обрання членів лічильної комісії. Обрання Голови та Секретаря зборів, прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. 2. Розгляду звіту наглядової ради,
звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії про результати фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2014 рік. 3. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік. 4. Розподіл прибутку і збитків
Товариства за 2014 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. 5. Про
попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством.
6. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 7. Припинення повноважень та обрання органів управління Товариства.
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

Публічне акціонерне товариство «Завод
«Артеммаш» (код за ЄДРПОУ 14316190). Місцезнаходження –

04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10. Телефон (факс) – (044) 486-79-42.
Електронна поштова адреса – artmash@artem.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет – www.artemmash.kiev.ua. Вид особливої інформації – відомості
про зміну складу посадових осіб емітента.
2. Текст повідомлення
Згідно з рішенням загальних зборів від 14.04.16р., в зв’язку з достроковим
припиненням повноважень, відбулися наступні зміни в складі посадових осіб:
2.1. Припинені повноваження членів наглядової ради, які перебували на
посаді 1 рік: Державної акціонерної холдингової компанії «Артем» (код
ЄДРПОУ 14307699), розмір пакета акцій – 51,00%; Грищенко Марини Анатоліївни, розмір пакета акцій – 0,00006%; Кострицького Володимира Віталійовича, пакетом акцій не володіє.
2.2. Припинені повноваження членів ревізійної комісії, що перебували
на посаді 4 роки: Кращенко Олени Вiкторiвни, розмір пакета акцій –
0,00006%; Бурсук Марiї Юлiанiвни, пакетом акцій не володіє; Стретовича
Миколи Васильовича, пакетом акцій не володіє.
2.3. Обрані терміном на 3 роки члени наглядової ради: Державна акціо-
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II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн.)
період
попереНайменування показника
звітний
дній
Усього активів
166478
131441
Основні засоби (за залишковою вартістю)
28183
30985
Довгострокові фінансові інвестиції
--Запаси
36466
58275
Сумарна дебіторська заборгованість
67470
8956
Грошові кошти та їх еквіваленти
34239
32202
Власний капітал
80881
66179
Статутний капітал
1994
1994
Нерозподілений прибуток (непокритий
75932
61780
збиток)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
--Поточні зобов'язання і забезпечення
85597
65262
Чистий прибуток на одну просту
26.180966 19.577849
акцію (грн.)
Скоригований чистий прибуток на одну просту
26.180966 19.577849
акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
561553
561553
--Цінні папери власних загальна номінальна
вартість
випусків, викуплені
у відсотках від статутного
--протягом звітного
капіталу
періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
--паперів власних випусків протягом періоду
Голова правлiння ____________ Зубко Сергiй Геннадiйович
Інші пропозициї до переліку питань до порядку денного не надходили.
6. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попереднього
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн.)
Період
попереНайменування показника
звітний
дній
Усього активів
3247
3685
Основні засоби (за залишковою вартістю)
2182
2548
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
229
292
Сумарна дебіторська заборгованість
79
95
Грошові кошти та їх еквіваленти
6
5
Власний капітал
3134
2657
Статутний капітал
2602
2602
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
532
55
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
0
0
Поточні зобов'язання і забезпечення
113
1028
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0,0458
0
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0,0458
0
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
10406532 10406532
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом
звітного періоду
нерна холдингова компанія «Артем» (код ЄДРПОУ 14307699), розмір пакета акцій – 51,00%; Грищенко Марина Анатоліївна, розмір пакета акцій –
0,00006%, інші посади, які обіймала протягом останніх 5 років – віце-президент
ДАХК «Артем»; Смаль Станіслав Миколайович, пакетом акцій не володіє,
інші посади, які обіймав протягом останніх 5 років – ДАХК «Артем» - президент Компанії-голова правління, почесний президент.
2.4. Обрані терміном на 5 років члени ревізійної комісії, що не володіють
пакетами акцій: Кравцова Інна Валеріївна, інші посади, які обіймала протягом останніх 5 років – ТОВ «Норекс», головний бухгалтер,
ТОВ «МЕТКАВЕСТ-СМЦ», головний бухгалтер, ДАХК «Артем», заступник
головного бухгалтера; Усатюк Світлана Вікторівна, інші посади, які обіймала протягом останніх 5 років – ДАХК «Артем», бухгалтер; Стретович Микола Васильович, інші посади, які обіймав протягом останніх 5 років –
ДАХК «Артем», начальник відділу організації праці та зарплати.
Вищезазначені посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають та не надали згоду на розкриття паспортних даних.
3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством.
Голова правління Назар’янц О.Я., 14.04.16р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство
«Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання»
Публічне акціонерне товариство «Сумське машинобудівне наукововиробниче об'єднання», місцезнаходження: Україна, 40004, м. Суми,
вул. Горького, 58, код ЄДРПОУ 05747991, повідомляє, що до порядку денного (переліку питань, що виносяться на голосування) річних Загальних
зборів акціонерів ПАТ «Сумське НВО» (далі – Товариство), призначених на
28 квітня 2016 року (далі – Збори), (повідомлення опубліковане в «Відомостях НКЦПФР» від 28.03.2016р. №59) внесені зміни шляхом доповнення
наступними питаннями:
9. Розгляд Звіту Генерального директора Товариства про результати
укладення та виконання Товариством угод з ТОВ «Техноімпорт» (м. Москва, Росія) та ЗАТ «Спецрегіонпоставка» (м. Москва, Росія) за період з
2007 по перший квартал 2016 р. (включно) щодо продажу продукції Товариства, а також щодо доцільності укладення таких угод, прийняття рішення за
наслідками розгляду Звіту Генерального директора Товариства.
10. Прийняття рішення про надання на ознайомлення акціонерам Товариства угод з ТОВ «Техноімпорт» (м. Москва, Росія) та ЗАТ «Спецрегіонпоставка» (м. Москва, Росія) за період з 2007р. по перший квартал 2016 р.
(включно) щодо продажу продукції Товариства.
11. Розгляд Звіту Генерального директора Товариства щодо господарських взаємовідносин з ТОВ «Техноімпорт» (м. Москва, Росія) та
ЗАТ «Спецрегіонпоставка» (м. Москва, Росія) та щодо повернення заборгованості, що утворилася у ТОВ «Техноімпорт» (м. Москва, Росія) та
ЗАТ «Спецрегіонпоставка» (м. Москва, Росія) перед Товариством за поставлену продукцію, прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Генерального директора Товариства.
12. Звіт Товариства про результати укладення та виконання значних
правочинів за період з 2007р. по перший квартал 2016 р. (включно).
13. Звіт Товариства про результати укладення та виконання правочинів,
щодо вчинення яких є заінтересованість за період з 2007 р. по перший
квартал 2016 р. (включно).
14. Розгляд Звіту Генерального директора Товариства про результати
укладення та виконання Товариством угод щодо продажу продукції контрагентам - посередникам, афілійованим особам, взаємопов’язаним особам,
що були укладені за період з 2007 р. по перший квартал 2016 р. (включно)
та за непрямими договорами поставки продукції кінцевим покупцям, що
були укладені за період з 2007 р. по перший квартал 2016 р. (включно), а
також щодо доцільності укладення таких угод, прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Генерального директора Товариства.
15. Прийняття рішення про надання на ознайомлення акціонерам Товариства угод щодо продажу продукції контрагентам - посередникам, афілійованим особам, взаємопов’язаним особам, що були укладені за період з
2007 р. по перший квартал 2016 р. (включно) та угод щодо продажу продукції за непрямими договорами поставки продукції кінцевим покупцям, що
були укладені за період з 2007 р. по перший квартал 2016 р. (включно).
16. Розгляд Звіту Генерального директора Товариства про результати
здійснення та реалізації Товариством інвестицій в інші підприємства та
щодо заснування Товариством й участі Товариства в капіталі інших юридичних осіб за період з 2007 р. по перший квартал 2016 р. (включно), прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Генерального директора Товариства.
17. Прийняття рішення про надання акціонерам Товариства інформації
щодо вартості угоди та ціни за одиницю продукції (наданої послуги/виконаної роботи) за угодою по всім угодам стосовно продажу продукції контрагентам - посередникам, афілійованим особам, взаємопов’язаним особам,
що були укладені за період з 2007 р, по перший квартал 2016 р. (включно)

та по непрямим договорам поставки продукції кінцевим покупцям, що були
укладені за період з 2007 р. по перший квартал 2016 р. (включно).
18. Прийняття рішення про надання на ознайомлення акціонерам Товариства угод щодо надання послуг та/або виконання робіт та угод щодо продажу продукції, які були укладені за період з 2007 р. по перший квартал
2016 р. (включно) з контрагентами з Російської Федерації, Ірану, Казахстану, Туркменістану, Узбекистану, Білорусії, Австрії, Польщі, Кувейту, Азербайджану, Аргентини, Туреччини, Германії.
19. Прийняття рішення про надання акціонерам Товариства інформації
щодо вартості угоди та ціни за одиницю продукції (наданої послуги/виконаної роботи) за угодою по всіх угодах, укладених з контрагентами з Російської Федерації, Ірану, Казахстану, Туркменістану, Узбекистану, Білорусії,
Австрії, Польщі, Кувейту, Азербайджану, Аргентини, Туреччини, Германії,
які були укладені за період з 2007 р. по перший квартал 2016 р. (включно).
20. Прийняття рішення про надання акціонерам інформації у вигляді
порівняльної таблиці щодо ціни на однойменну продукцію, що реалізовувалась Товариством усім своїм без винятку контрагентам в період з 2007 року
по перший квартал 2016 року (включно) по кожному з контрагентів з зазначенням у таблиці реквізитів кожної угоди, найменування сторін угоди, вартості угоди, ціни за одиницю продукції, періодів поставки продукції та загальної вартості поставленої продукції.
21. Прийняття рішення про надання акціонерам інформації у вигляді
переліку угод Товариства, що були укладені ним у період з 2007 року по
перший квартал 2016 року (включно), з іншими особами щодо надання
агентських, комісійних та інших посередницьких послуг, пов’язаних з поставками та реалізацією продукції Товариства, з зазначенням щодо кожної
угоди реквізитів такої угоди, сторін, предмету, строку, вартості угоди, розміру встановленої винагороди агенту (представнику, комісіонеру) та інформації щодо сплачених сум та наявної заборгованості за надані послуги (виконані роботи) за такими угодами.
22. Прийняття рішення про надання акціонерам інформації у вигляді
Довідки щодо господарських взаємовідносин з ТОВ «Техноімпорт» (м. Москва, Росія) та ЗАТ «Спецрегіонпоставка» (м. Москва, Росія) та щодо повернення заборгованості, яка утворилася у ТОВ «Техноімпорт» (м. Москва, Росія) та ЗАТ «Спецрегіонпоставка» (м. Москва, Росія) перед
Товариством за поставлену продукцію, з зазначенням у такій довідці переліку угод з зазначеними контрагентами, найменування поставленої
продукції, періоду поставок продукції, загальної вартості поставленої продукції, суми заборгованості, що мають зазначені контрагенти перед Товариством та суми заборгованості, що залишилася несплаченою з боку зазначених контрагентів.
23. Проведення незалежної аудиторської перевірки Товариства щодо
укладення та виконання угод щодо поставки продукції та щодо укладання
та виконання угод з контрагентами - посередниками, агентами, комісіонерами, афілійованими особами, пов’язаними особами та за непрямими договорами поставки продукції кінцевим покупцям за період з 2007 року по
перший квартал 2016 р. (включно) на предмет повноти та достовірності відображення даних фінансової звітності за такими операціями, а також
щодо підтвердження або спростування факту недоотримання доходів Товариством від ТОВ «Техноімпорт» (м. Москва, Росія) та факту отримання
комісійних винагород за договорами з надання послуг, договорами комісії,
агентськими та іншими посередницькими договорами за період з 2007 року
по перший квартал 2016 р. (включно), та призначення незалежним аудитором компанію РгісеwaterhouseCoopers.
Наглядова рада Товариства.

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «НАУКОВОВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ
«ПРАКТИКА», 24733539, м. Київ,

Святошинський, 03680, м. Київ,
вул. Малинська, 20А, (044) 423-55-80
2. Дата розкриття повного тексту 13.04.2016
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
www.practika.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

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

Приватне акцiонерне
товариство «Волинський ремонтномонтажний комбiнат»;

02132415; Волинська, 43023, м. Луцьк,
Карбишева, буд. 5; (0332)71-90-17
2. Дата розкриття повного тексту 13.04.2016
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
02132415.infosite.com.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

39

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№73, 15 квітня 2016 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акцiонерне товариство «Балтський цегельний завод»
Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство
«Балтський цегельний завод»; 20979954; 66101 Одеська область м. Балта
вул. Володимирська, 20; 2-24-01.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 13.04.2016.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: www.b-kirpich.pat.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА «ГРАНТЬЕ» у вигляді ТОВ, 21026423.
5. Інформація про загальні збори
27.04.2015. Кворум 61,09%. Перелiк питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення
їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту
зборiв.
3. Розгляд звiту правлiння товариства за 2014 р. та прийняття рiшення
за наслiдками розгляду звiту правлiння.
4. Розгляд звiту наглядової ради товариства за 2014 р. та прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради.

5. Розгляд звiту ревiзора товариства за 2014 р. та прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту ревiзора.
6. Затвердження рiчного звiту товариства за 2014 р.
7. Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2014 р., затвердження
розмiру рiчних дивiдендiв.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
3. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта малого підприємництва (тис. грн.)
Найменування показника
період
звітний попередній
Усього активів
192.3
131.3
Основні засоби (за залишковою вартістю)
122.1
128.7
Довгострокові фінансові інвестиції
--Виробничі запаси
--Сумарна дебіторська заборгованість
69.9
2.4
Грошові кошти та їх еквіваленти
0.3
0.2
Власний капітал
98.3
97.3
Статутний капітал
40.7
40.7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-61.3
-62.3
Довгострокові зобов'язання і забеспечення
--Поточні зобов'язання і забеспечення
94.0
34.0
Чистий прибуток (збиток)
1.0
-0.6

Приватне акцiонерне товариство
«Надiя»
Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство
«Надiя»
2. Код за ЄДРПОУ: 03563608
3. Місцезнаходження: 07600, Київська обл., Згурiвський р-н,
смт. Згурiвка, вул. Коцюбинського, буд. 6
4. Міжміський код, телефон та факс: (04575) 5-61-03, (04575) 5-56-63
5. Електронна поштова адреса: v.korolyuk@milkalliance.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://milkalliance.com.ua/company/
inform/nadiya/
7. Вид особливої інформації: Припинення емітента шляхом ліквідації за
рішенням вищого органу емітента.
II. Текст повідомлення
Рiшення про припинення дiяльностi АТ «Надiя» шляхом його лiквiдацiї
прийнято 12.04.2016 р. Загальними зборами акцiонерiв АТ «Надiя» (Протокол №1 вiд 12.04.2016 р.). Причини такого рiшення: повне зупинення виробництва, вiдсутнiсть будь-яких обсягiв робiт та поява тенденцiї до накопичення поточних зобов’язань Товариства, вiдсутнiсть перспектив
прибуткової дiяльностi в зв’язку з недосягненням мети дiяльностi згiдно

Статуту, а саме – «отримання прибутку, пiдвищення добробуту його
акцiонерiв, в тому числi шляхом збiльшення ринкової вартостi акцiй Товариства, досягнення позитивного соцiального та економiчного ефекту».
Дата проведення загальних зборiв акцiонерiв на яких розглядалося питання про припинення емiтента шляхом лiквiдацiї: 12.04.2016 р. Результати
голосування: «ЗА» пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами
вiддано 1656 (одна тисяча шiстсот п’ятдесят шiсть) голосiв, що складає
100 % (сто вiдсоткiв) вiд присутнiх голосуючих акцiй. «ПРОТИ» пропозицiї,
винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0 (нуль) голосiв. Товариство має кредиторiв. За даними рiчної фiнансової звiтностi, пiдтвердженої
аудиторським висновком (звiтом) за 2015 рiк, вартiсть чистих активiв
емiтента становить 1671 тис. грн.; сума зобов'язань - 10 тис. грн.; розмiр
власного капiталу - 1671 тис. грн. Товариство не має достатньої кiлькостi
активiв для розрахунку з кредиторами, та, вiдповiдно, не буде мати коштiв
для розподiлу їх мiж акцiонерами по завершеннi задоволення вимог
кредиторiв.
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 Сiренко Олександр Олександрович,
13.04.2016 р.

ПрАТ «Петроімпекс»
Особлива інформація ПрАТ «Петроімпекс» (код ЄДРПОУ 13692910),
адреса: вул. Фізкультури, 1, м. Київ, 03150, тел. (044) 5200935. E-mail:
jsc.petroimpex@gmail.com
Відомості про зміну посадових осіб
Відповідно до рішення річних (чергових) Загальних зборів акціонерів Товариства від 11.04.2016р.
ПРИПИНЕНО ПОВНОВАЖЕННЯ з 11.04.2016р. у зв'язку із закінченням
терміну повноважень наступних посадових осіб:
Голова Наглядової ради Платонов Микола Сергійович, володіє 3868267
акціями Товариства (66,9974% від статутного капіталу). перебував на посаді з 04.04.2011р.
Помічник голови Наглядової ради Дубова Галина Володимирівна, не
має частки у статутному капіталі Емітента (0 акцій, 0%), перебувала на посаді з 04.04.2011р.
Корпоративний секретар Наглядової ради Гриценко Тетяна Несторівна,
володіє 32 акціями Товариства (0,0006% від статутного капіталу, перебувала на посаді з 04.04.2011р.
Голова Правління Іваненко Віктор Олександрович, не має частки у статутному капіталі Емітента (0 акцій, 0%), перебував на посаді з 03.04.2015р.
Член Правління Бєляев Сергій Михайлович, не має частки у статутному
капіталі Емітента (0 акцій, 0%), перебував на посаді з 03.04.2015р.
Член Правління Чернишевич Олексій Володимирович, не має частки у
статутному капіталі Емітента (0 акцій, 0%), перебував на посаді з
03.04.2015р.

40

Відповідно до рішення річних (чергових) Загальних зборів акціонерів Товариства від 11.04.2016р.
ПРИзначЕНО з 12.04.2016р. терміном на 3 роки:
Голова Наглядової ради Платонов Микола Сергійович, володіє 3868267
акціями Товариства (66,9974% від статутного капіталу), попередня посада:
ПрАТ «Петроімпекс» - Голова Наглядової ради.
Помічник голови Наглядової ради Дубова Галина Володимирівна, не
має частки у статутному капіталі Емітента (0 акцій, 0%), попередня посада:
ПрАТ «Петроімпекс» - Член Наглядової ради.
Корпоративний секретар Наглядової ради Гриценко Тетяна Несторівна,
володіє 32 акціями Товариства (0,0006% від статутного капіталу), попередня посада: Член Наглядової ради, нач. відділу кадрів.
ПРИзначЕНО з 12.04.2016р. терміном на 1 рік:
Голова Правління Іваненко Віктор Олександрович, не має частки у статутному капіталі Емітента (0 акцій, 0%), попередня посада, яку займав:
ПрАТ «Петроімпекс» - Голова Правління.
Член Правління Бєляєв Сергій Михайлович, не має частки у статутному
капіталі Емітента (0 акцій, 0%), попередня посада, яку займав: ПрАТ «Петроімпекс» - Член Правління.
Член Правління Чернишевич ОлексійВолодимирович, не має частки у
статутному капіталі Емітента (0 акцій, 0%), попере дня посада, яку займав:
ПрАТ «Петроімпекс» - Член Правління.
Вказані посадові особи не мають судимостей за корисливi або посадовi
злочини та не дали згоди на розкриття паспортних даних.

№73, 15 квітня 2016 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акцiонерне товариство «Прiоком»

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 товарисство
«Прiоком»
2. Код за ЄДРПОУ
30635929
3. Місцезнаходження
04050, м. Київ,
вул. Глибочицька, 17, лiт. Д
4. Міжміський код, телефон та
044 428 98 98
факс
044 428 98 00
5. Електронна поштова адреса
LVengrova@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі
http://priocom.com/ua/about/corporateІнтернет, яка додатково викорисgovernance/investor/info2/
товується емітентом для
розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Припинено повноваження Голови Правлiння Мiколюк Оксани Миколаївни. Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi
рiшення Наглядової ради ( протокол №16/04/13 чергового засiдання Наглядової ради ПрАТ «Прiоком» вiд 13.04.2016 року). Часткою в статутному
капiталi емiтента не володiє. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй
особi: 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 1 рiк.
Припинено повноваження Члена Правлiння Антоненко Наталi
Василiвни. Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi
рiшення Наглядової ради ( протокол №16/04/13 чергового засiдання Наглядової ради ПрАТ «Прiоком» вiд 13.04.2016 року). Часткою в статутному
капiталi емiтента не володiє. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй
особi: 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 30.11.2015 року по 13.04.2016
року. Замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.
Припинено повноваження члена Правлiння Головатюк Наталi Петрiвни.
Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi протоколу
№16/04/13 чергового засiдання Наглядової ради ПрАТ «Прiоком» вiд
13.04.2016 року. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Розмiр
пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 грн. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини немає. Згоду на розкриття паспортних

даних особа не надавала. Строк, протягом якого особа перебувала на
посадi: 1 рiк. Замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.
Припинено повноваження члена Правлiння Макарчука Олександра
Олександровича. Припинення повноважень посадової особи виконано на
пiдставi рiшення Наглядової ради ( протокол №16/04/13 чергового засiдання
Наглядової ради ПрАТ «Прiоком» вiд 13.04.2016 року). Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать
цiй особi: 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала. Строк,
протягом якого особа перебувала на посадi: 1 рiк. Замiсть звiльненої особи
нiкого не призначено.
Припинено повноваження Члена Правлiння Тарасенка Iгоря Володимировича. Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi
рiшення Наглядової ради ( протокол №16/04/13 чергового засiдання Наглядової ради ПрАТ «Прiоком» вiд 13.04.2016 року). Часткою в статутному
капiталi емiтента не володiє. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй
особi: 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 1 рiк. Замiсть звiльненої особи
нiкого не призначено.
Обрано на посаду Генерального директора Мiколюк Оксану Василiвну.
Призначення посадової особи виконано на пiдставi рiшення Наглядової
ради (протокол чергового засiдання Наглядової ради №16/04/13 вiд
13.04.2016 року). Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Розмiр
пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк на який призначено особу: 1 рiк. Iншi посади, якi обiймала особа за останнi п’ять рокiв: з
10.08.2008 по 15.11.2011 – начальник центру технічної експлуатацiї мереж
передачi даних Фiлiї iнформацiйно-технiчних систем ВАТ «Укртелеком», з
16.11.2011 по 30.08.2013 – директор департаменту розвитку мереж Фiлiї
«Дирекцiя розвитку iнфраструктури» ПАТ «Укртелеком», з 02.09.2013 по
11.07.2014 – директор технічної Пiвнiчної фiлiї ПАТ «Фарлеп-Iнвест», з
01.08.2014 по 13.04.2016 – Голова Правлiння ПрАТ «Прiоком». Згоду на
розкриття паспортних даних особа не надавала.
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
Мiколюк Оксана Василiвна
Генеральний директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
14.04.2016
М.П.
(дата)»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КРИВОРІЖАГЛОБУД”

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"КРИВОРІЖАГЛОБУД"
2. Код за ЄДРПОУ
01238979
3. Місцезнаходження
50026 м. Кривий Ріг
проспект Південний,1а
4. Міжміський код, телефон та факс
(056)493-41-02 (056)493-41-05
5. Електронна поштова адреса
N.Zolotykh@kas.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, http://01238979.smida.gov.ua/
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Згідно рішення Наглядової Ради Товариства (протокол від 13.04.2016
року), з 14.04.2016 року звільняється з посади Головного бухгалтера Товариства Омельченко Олена Володимирівна за власним бажанням. Перебувала на посади Головного бухгалтера Товариства з 17.04.2012 року по
14.04.2016 року. Освіта вища. Загальний стаж роботи 15 років. Була при-

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:

ТОВ «ДОНОБЛІНВЕСТМЕН»

значена на посаду Головного бухгалтера 17.04.2012 року згідно рішення
Наглядової Ради (протокол від 10.04.2012 року), на необмежений термін.
Не володіє акціями Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Головний бухгалтер Товариства ніяких посад на інших підприємствах не обіймав.
Згідно рішення Наглядової Ради Товариства (протокол від
13.04.2016 року), з 15.04.2016 року Бондаренко Людмила Олександрівна
призначається на посаду Головного бухгалтера Товариства по безстроковому трудовому договору. Освіта вища. Закінчила Криворізький економічний інститут Київського національного університету. Загальний стаж роботи складає 11 років, з них за фахом — 10 років. На протязі останніх пяти
років з 18.01.2011 року Бондаренко Людмила Олександрівна займала посаду заступника головного бухгалтера Товариства з бухгалтерського обліку. Не володіє акціями Товариства. Непогашеної судимості 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.
2. Найменування посади
Салогуб О.М.
Голова Правління
(під(ініціали та прізвище керівника)
пис)
М.П.
2016.04.13
(дата)

(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815

Компанія ТОВ «ДОНОБЛІНВЕСТМЕН» регулярно купує акції ПАТ «КІНГ АЙС» код за ЕДРПОУ 38933056 за ціною 20 грн.

за одну акцію.
Контактний телефон: (066) 682 51 06
email: abdullaev_1987@mail.ua
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ «ЧЕРНIВЦIОБЛЕНЕРГО»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ «ЧЕРНIВЦIОБЛЕНЕРГО»
2. Код за ЄДРПОУ: 00130760
3. Місцезнаходження: 58000, м. Чернiвцi, Прутська, 23-а
4. Міжміський код, телефон та факс: (0372) 524-245; (0372)584-920;
(0372)584-996
5. Електронна поштова адреса: kanc@obl.cv.energy.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.oblenergo.cv.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.
II. Текст повідомлення
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» вiд
12.04.2016р. (Протокол № 25) припинено повноваження членiв Наглядової
ради Товариства у повному складi, зокрема Голови Наглядової ради, члена
Наглядової ради — ТОВ «ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна». Строк перебування на данiй посадi — з 21.04.2015 р. як член Наглядової ради, та з
08.09.2015 р. як Голова Наглядової ради. Посадова особа володiє часткою
у статутному капiталi емiтента, що складає 45%.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» вiд
12.04.2016р. (Протокол № 25) припинено повноваження членiв Наглядової
ради Товариства у повному складi, зокрема Заступника Голови Наглядової
ради, члена Наглядової ради — Зоммера Анатолiя Еммануїловича. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст. 37 Конституцiї України та ст. 14 Закону України «Про
захист персональних даних» (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа
не дала згоди про розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Строк перебування на данiй посадi — з 21.04.2015 р. Посадова особа володiє простими iменними акцiями Товариства в кiлькостi 2 шт., що складає 0% у статутному капiталi емiтента.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» вiд
12.04.2016 р. (Протокол № 25) припинено повноваження членiв Наглядової
ради Товариства у повному складi, зокрема Члена Наглядової ради — Глазової Ольги Валерiанiвни. Посадова особа не має непогашених судимостей
за корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст. 37 Конституцiї України та
ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» (№2297-VI вiд
01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї
щодо даних паспорта. Строк перебування на данiй посадi — з 21.04.2015 р.
Посадова особа володiє простими iменними акцiями Товариства в кiлькостi
2 шт., що складає 0% у статутному капiталi емiтента.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» вiд
12.04.2016р. (Протокол № 25) припинено повноваження членiв Наглядової
ради Товариства у повному складi, зокрема члена Наглядової ради — Костенко Нелi Iванiвни. Посадова особа не має непогашених судимостей за
корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст. 37 Конституцiї України та ст.
14 Закону України «Про захист персональних даних» (№2297-VI вiд
01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї
щодо даних паспорта. Строк перебування на данiй посадi — з 21.04.2015 р.
Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi емiтента.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» вiд
12.04.2016 р. (Протокол № 25) припинено повноваження членiв Наглядової
ради Товариства у повному складi, зокрема члена Наглядової ради — Уколова Євгена Вiталiйовича. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст. 37 Конституцiї України
та ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» (№2297-VI вiд
01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї
щодо даних паспорта. Строк перебування на данiй посадi — з 21.04.2015 р.
Посадова особа володiє простими iменними акцiями Товариства в кiлькостi
2 шт., що складає 0% у статутному капiталi емiтента.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» вiд
12.04.2016р. (Протокол № 25) припинено повноваження членiв Наглядової
ради Товариства у повному складi, зокрема члена Наглядової ради — Осадчого Костянтина Євгеновича. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст. 37 Конституцiї України та
ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» (№2297-VI вiд
01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї
щодо даних паспорта. Строк перебування на данiй посадi — з 21.04.2015 р.
Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi емiтента.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» вiд
12.04.2016 р. (Протокол № 25) припинено повноваження членiв Ревiзiйної
комiсiї Товариства у повному складi, зокрема Голови Ревiзiйної комiсiї, члена Ревiзiйної комiсiї — Азарової Iрини Олегiвни. Посадова особа не має
непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Керуючись
ст. 37 Конституцiї України та ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про
розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Строк перебування на данiй
посадi — з 21.04.2015 р. Посадова особа не володiє часткою у статутному
капiталi емiтента.
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Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» вiд
12.04.2016р. (Протокол № 25) припинено повноваження членiв Ревiзiйної
комiсiї Товариства у повному складi, зокрема члена Ревiзiйної комiсiї — Аксьонової Наталiї Михайлiвни. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст. 37 Конституцiї України
та ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» (№2297-VI вiд
01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї
щодо даних паспорта. Строк перебування на данiй посадi — з 21.04.2015 р.
Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi емiтента.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» вiд
12.04.2016р. (Протокол № 25) припинено повноваження членiв Ревiзiйної
комiсiї Товариства у повному складi, зокрема члена Ревiзiйної комiсiї —
Iвасенка Григорiя Iвановича. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст. 37 Конституцiї України
та ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» (№2297-VI вiд
01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї щодо
даних паспорта. Строк перебування на данiй посадi — з 21.04.2015 р.Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi емiтента.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» вiд
12.04.2016р. (Протокол № 25) припинено повноваження членiв Ревiзiйної
комiсiї Товариства у повному складi, зокрема члена Ревiзiйної комiсiї —
Сушко Свiтлани Валерiївни. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст. 37 Конституцiї України
та ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» (№2297-VI вiд
01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї
щодо даних паспорта. Строк перебування на данiй посадi — з 21.04.2015 р.
Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi емiтента.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» вiд
12.04.2016р. (Протокол № 25) припинено повноваження членiв Ревiзiйної
комiсiї Товариства у повному складi, зокрема члена Ревiзiйної комiсiї — Сазонової Тетяни Вiкторiвни. Посадова особа не має непогашених судимостей
за корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст. 37 Конституцiї України та
ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» (№2297-VI вiд
01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї
щодо даних паспорта. Строк перебування на данiй посадi — з 21.04.2015 р.
Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi емiтента.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» вiд
12.04.2016 р. (Протокол № 25) обрано членом Наглядової ради — Лавренка
Миколу Миколайовича. Посадова особа не має непогашених судимостей за
корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст. 37 Конституцiї України та ст.
14 Закону України «Про захист персональних даних» (№2297-VI вiд
01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї
щодо даних паспорта. Вiдповiдно до Статуту ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго»
та Положення про Наглядову раду Товариства члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акцiонерiв Товариства термiном на 3 (три)
роки. Посадова особа володiє простими iменними акцiями Товариства в
кiлькостi 2 шт., що складає 0% у статутному капiталi емiтента. Протягом
останнiх 5-ти рокiв обiймав наступнi посади: Перший Вiце-Президент ТОВ
«ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна» (2011-2015 рр.), Президент ТОВ «ВС
Енерджi Iнтернейшнл Україна» (2015-2016 рр.).
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» вiд
12.04.2016 р. (Протокол № 25) обрано членом Наглядової ради — Котченка
Олександра Онуфрiйовича. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст. 37 Конституцiї України та
ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» (№2297-VI вiд
01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї щодо
даних паспорта.Вiдповiдно до Статуту ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» та Положення про Наглядову раду Товариства члени Наглядової ради обираються
Загальними зборами акцiонерiв Товариства термiном на 3 (три) роки. Посадова особа володiє простими iменними акцiями Товариства в кiлькостi 2 шт.,
що складає 0% у статутному капiталi емiтента. Протягом останнiх 5-ти рокiв
обiймав наступнi посади: начальник вiддiлу експлуатацiї мереж 35 кВ та вище
в ТОВ «ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна» (2011-2015 рр.), начальник вiддiлу
експлуатацiї в ПАТ «Пiвденна генеруюча компанiя» (2015-2016 рр.).
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» вiд
12.04.2016 р. (Протокол № 25) обрано членом Наглядової ради — Зоммера
Анатолiя Еммануїловича. Посадова особа не має непогашених судимостей
за корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст. 37 Конституцiї України та
ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» (№2297-VI вiд
01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї
щодо даних паспорта.Вiдповiдно до Статуту ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго»
та Положення про Наглядову раду Товариства члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акцiонерiв Товариства термiном на 3 (три)
роки. Посадова особа володiє простими iменними акцiями Товариства в
кiлькостi 2 шт., що складає 0% у статутному капiталi емiтента. Протягом
останнiх 5-ти рокiв обiймав посаду Вiце-Президента з розвитку енергетики
в ТОВ «ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна» (2011-2016 рр.).
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» вiд
12.04.2016р. (Протокол № 25) обрано членом Наглядової ради — Глазову
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Ольгу Валерiанiвну. Посадова особа не має непогашених судимостей за
корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст. 37 Конституцiї України та
ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» (№2297-VI вiд
01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї
щодо даних паспорта.Вiдповiдно до Статуту ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго»
та Положення про Наглядову раду Товариства члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акцiонерiв Товариства термiном на 3 (три)
роки. Посадова особа володiє простими iменними акцiями Товариства в
кiлькостi 2 шт., що складає 0% у статутному капiталi емiтента. Протягом
останнiх 5-ти рокiв обiймала посаду директора департаменту корпоративних вiдносин та приватизацiї в ТОВ «ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна»
(2011-2016 рр.).
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» вiд
12.04.2016р. (Протокол № 25) обрано членом Наглядової ради — Джафарову Олену Анатолiївну. Посадова особа не має непогашених судимостей за
корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст. 37 Конституцiї України та
ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» (№2297-VI вiд
01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї
щодо даних паспорта.Вiдповiдно до Статуту ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго»
та Положення про Наглядову раду Товариства члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акцiонерiв Товариства термiном на 3 (три)
роки. Посадова особа володiє простими iменними акцiями Товариства в
кiлькостi 2 шт., що складає 0% у статутному капiталi емiтента. Протягом
останнiх 5-ти рокiв обiймала наступнi посади: директора з економiки в УIСП
ТОВ «Венето» (2011-2013 рр.), директор департаменту регуляторної
полiтики в ТОВ «ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна» (2013-2016 рр.).
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» вiд
12.04.2016р. (Протокол № 25) обрано членом Наглядової ради — Уколова
Євгена Вiталiйовича. Посадова особа не має непогашених судимостей за
корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст. 37 Конституцiї України та ст.
14 Закону України «Про захист персональних даних» (№2297-VI вiд
01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї
щодо даних паспорта. Вiдповiдно до Статуту ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго»
та Положення про Наглядову раду Товариства члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акцiонерiв Товариства термiном на 3 (три)
роки. Посадова особа володiє простими iменними акцiями Товариства в
кiлькостi 2 шт., що складає 0% у статутному капiталi емiтента. Протягом
останнiх 5-ти рокiв обiймав посаду директора департаменту безпеки в
ТОВ «ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна» (2010-2016 рр.).
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» вiд
12.04.2016р. (Протокол № 25) обрано членом Наглядової ради — Жежера
Анатолiя Iвановича. Посадова особа не має непогашених судимостей за
корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст. 37 Конституцiї України та ст. 14
Закону України «Про захист персональних даних» (№2297-VI вiд
01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї щодо
даних паспорта. Вiдповiдно до Статуту ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» та Положення про Наглядову раду Товариства члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акцiонерiв Товариства термiном на 3 (три) роки. Посадова особа володiє простими iменними акцiями Товариства в кiлькостi
2 шт., що складає 0% у статутному капiталi емiтента. Протягом останнiх 5-ти
рокiв обiймав посаду начальника вiддiлу монiторингу енергозбутової
дiяльностi в ТОВ «ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна» (2011-2016 рр.).
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» вiд
12.04.2016р. (Протокол № 25) обрано членом Ревiзiйної комiсiї — Азарову
Iрину Олегiвну. Посадова особа не має непогашених судимостей за
корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст. 37 Конституцiї України та
ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» (№2297-VI вiд
01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї
щодо даних паспорта.Вiдповiдно до Статуту ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго»
та Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства члени Ревiзiйної комiсiї
обираються Загальними зборами акцiонерiв Товариства термiном на 3 (три)
роки. Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi емiтента.
Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймала наступнi посади: головний фахiвець
планово-економiчного вiддiлу в ТОВ «ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна»
(2011-2015 рр.), начальник вiддiлу операцiйного контролю в ТОВ «ВС
Енерджi Iнтернейшнл Україна» (2015-2016 рр.).
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» вiд
12.04.2016 р. (Протокол № 25) обрано членом Ревiзiйної комiсiї — Аксьонову Наталю Михайлiвну. Посадова особа не має непогашених судимостей за
корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст. 37 Конституцiї України та ст.
14 Закону України «Про захист персональних даних» (№2297-VI вiд
01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї
щодо даних паспорта.Вiдповiдно до Статуту ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго»
та Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства члени Ревiзiйної комiсiї
обираються Загальними зборами акцiонерiв Товариства термiном на 3 (три)
роки. Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi емiтента.
Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймала посаду провiдного економiста вiддiлу
внутрiшнього аудиту департаменту внутрiшнього контролю ТОВ «ВС
Енерджi Iнтернейшнл Україна» (2011-2016 рр.).
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» вiд
12.04.2016р. (Протокол № 25) обрано членом Ревiзiйної комiсiї — Плаксiна

Дмитра Вiкторовича. Посадова особа не має непогашених судимостей за
корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст. 37 Конституцiї України та ст. 14
Закону України «Про захист персональних даних» (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.),
посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї щодо даних паспорта.
Вiдповiдно до Статуту ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» та Положення про
Ревiзiйну комiсiю Товариства члени Ревiзiйної комiсiї обираються Загальними
зборами акцiонерiв Товариства термiном на 3 (три) роки. Посадова особа не
володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Протягом останнiх 5-ти рокiв
обiймав наступнi посади: начальник вiддiлу оперативної iнформацiї в ТОВ «ВС
Енерджi Iнтернейшнл Україна» (2011-2015 рр.), начальник аналiтичного
вiддiлу в ТОВ «ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна» (2015-2016 рр.)
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» вiд
12.04.2016р. (Протокол № 25) обрано членом Ревiзiйної комiсiї — Федорко
Анастасiю Миколаївну. Посадова особа не має непогашених судимостей за
корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст. 37 Конституцiї України та
ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» (№2297-VI вiд
01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї
щодо даних паспорта.Вiдповiдно до Статуту ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго»
та Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства члени Ревiзiйної комiсiї
обираються Загальними зборами акцiонерiв Товариства термiном на 3 (три)
роки. Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi емiтента.
Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймала посаду директора економiчного департаменту в ТОВ «ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна» (2011-2016 рр.).
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» вiд
12.04.2016р. (Протокол № 25) обрано членом Ревiзiйної комiсiї — Сазонову
Тетяну Вiкторiвну. Посадова особа не має непогашених судимостей за
корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст. 37 Конституцiї України та
ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» (№2297-VI вiд
01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї
щодо даних паспорта.Вiдповiдно до Статуту ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго»
та Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства члени Ревiзiйної комiсiї
обираються Загальними зборами акцiонерiв Товариства термiном на 3 (три)
роки. Дана особа не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймала наступнi посади: менеджер з пiдбору
персоналу в управлiннi по роботi з персоналом в ТОВ «ВС Енерджi
Iнтернейшнл Україна» (2011-2012рр.), начальник вiддiлу по роботi з персоналом в ТОВ «ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна» (2012-2016 рр.).
Рiшенням Наглядової ради ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» вiд 12.04.2016 р.
обрано Головою Наглядової ради Товариства — Лавренка Миколу Миколайовича Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi
злочини. Керуючись ст. 37 Конституцiї України та ст. 14 Закону України «Про
захист персональних даних» (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не
дала згоди про розкриття iнформацiї щодо даних паспорта.Вiдповiдно до Статуту ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» та Положення про Наглядову раду Товариства, Голова Наглядової ради обирається Наглядовою радою Товариства з
числа членiв Наглядової ради до переобрання. Посадова особа володiє простими iменними акцiями Товариства в кiлькостi 2 шт., що складає 0% у статутному капiталi емiтента. Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймав наступнi посади:
Перший Вiце-Президент ТОВ «ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна» (2011-2015
рр.), Президент ТОВ «ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна» (2015-2016 рр.).
Рiшенням Наглядової ради ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» вiд 12.04.2016р.
обрано Заступником Голови Наглядової ради Товариства — Зоммера
Анатолiя Еммануїловича. Посадова особа не має непогашених судимостей
за корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст. 37 Конституцiї України та ст.
14 Закону України «Про захист персональних даних» (№2297-VI вiд
01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї щодо
даних паспорта.Вiдповiдно до Статуту ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» та Положення про Наглядову раду Товариства, Заступник Голови Наглядової
ради обирається Наглядовою радою Товариства з числа членiв Наглядової
ради до переобрання. Посадова особа володiє простими iменними акцiями
Товариства в кiлькостi 2 шт., що складає 0% у статутному капiталi емiтента.
Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймав посаду Вiце-Президента з розвитку
енергетики в ТОВ «ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна» (2011-2016 рр.).
Рiшенням Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» вiд 12.04.2016р.
обрано Головою Ревiзiйної комiсiї Товариства — Федорко Анастасiю Миколаївну. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та
посадовi злочини. Керуючись ст. 37 Конституцiї України та ст. 14 Закону
України «Про захист персональних даних» (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї щодо даних паспорта.
Вiдповiдно до Статуту ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» та Положення про
Ревiзiйну комiсiю Товариства Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами
Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу
Ревiзiйної комiсiї до переобрання. Посадова особа не володiє часткою у
статутному капiталi емiтента. Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймала посаду
директора економiчного департаменту в ТОВ «ВС Енерджi Iнтернейшнл
Україна» (2011-2016 рр.).
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Голова Правлiння Лозовський Олександр Анатолiйович, 13.04.2016 р.

43

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№73, 15 квітня 2016 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство «Шосткинський завод хiмiчних реактивiв»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство
«Шосткинський завод хiмiчних реактивiв»
2. Код за ЄДРПОУ: 05761264
3. Місцезнаходження: 41100, м. Шостка, Щербакова, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: 05449 2 04 12 05449 2 04 12
5. Електронна поштова адреса: yurist@shzhr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://shzhr.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ШЗХР», на пiдставi Статуту Товариства та Закону України «Про акцiонернi товариства», прийнято
рiшення 12.04.2016 року (протокол № 1/2016 вiд 12.04.2016 р.): припинити повноваження голови ревiзiйної комiсiї Найденкової Галини Остапiвни.
Iнформацiя про посадову особу: Найденкова Галина Остапiвна, паспорт
МА 057549 виданий19.03.1996р. Шосткинським МВ УМВС України в
Сумськiй областi. Володiє 23 акцiями, розмiр пакета акцiй становить
0.0008 %.Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi
закiнченням строку повноважень Ревiзiйної комiсiї, передбаченого Статутом. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, протягом якого Найденкова Галина Остапiвна перебувала на
посадi: з 21.04.2011 р. по 12.04.2016 р.
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ШЗХР», на пiдставi Статуту Товариства та Закону України «Про акцiонернi товариства», прийнято
рiшення 12.04.2016 року (протокол № 1/2016 вiд 12.04.2016 р. ): припинити повноваження члена ревiзiйної комiсiї Прохоренка Вiктора Борисовича.Iнформацiя про посадову особу: Прохоренко Вiктор Борисович , паспорт МА 057498 виданий 20.03.1996р. Шосткинським МВ УМВС України в
Сумськiй областi. Володiє 21 акцiєю, розмiр пакета акцiй становить
0.0007 %. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi
закiнченням строку повноважень Ревiзiйної комiсiї, передбаченого статутом. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, протягом якого Прохоренко Вiктор Борисович перебував на посадi:
з 21.04.2011 р. по 12.04.2016 р.
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ШЗХР», на пiдставi Статуту Товариства та Закону України «Про акцiонернi товариства», прийнято
рiшення 12.04.2016 року (протокол № 1/2016 вiд 12.04.2016 р.): припинити повноваження члена ревiзiйної комiсiї Почеми Галини Миколаївни.
Iнформацiя про посадову особу: Почема Галина Миколаївна, паспорт МА
332690 виданий 02.10.1997р. Шосткинським МВ УМВС України в Сумськiй
областi. Володiє 7 акцiями, розмiр пакета акцiй становить 0.0002 %. Змiни
у персональному складi посадових осiб обґрунтованi закiнченням строку
повноважень ревiзiйної комiсiї, передбаченого Статутом. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого Почема Галина Миколаївна перебувала на посадi: з 21.04.2011 р. по
12.04.2016 р.
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ШЗХР», на пiдставi Статуту Товариства та Закону України «Про акцiонернi товариства», прийнято
рiшення 12.04.2016 року (протокол № 1/2016 вiд 12.04.2016р.): обрати
членом ревiзiйної комiсiї Найденкову Галину Остапiвну. Строк на який
обрано — 5 рокiв. Iнформацiя про посадову особу: Найденкова Галина
Остапiвна, паспорт МА 057549 виданий 19.03.1996р. Шосткинським МВ

УМВС України в Сумськiй областi. Володiє 23 акцiями, розмiр пакета
акцiй становить 0.0008 %. Змiни у персональному складi посадових осiб
обґрунтованi закiнченням строку повноважень Ревiзiйної комiсiї i
необхiднiстю обрання Ревiзiйної комiсiї на новий строк, передбачений
Статутом. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. Iншi посади, якi обiймала Найденкова Галина Остапiвна протягом
останнiх п'яти рокiв — Заступник головного iнженера — начальник
технiчного вiддiлу ПАТ «ШЗХР», голова та член Ревiзiйної комiсiї
ПАТ «ШЗХР».
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ШЗХР», на пiдставi Статуту Товариства та Закону України «Про акцiонернi товариства», прийнято
рiшення 12.04.2016 року (протокол № 1/2016 вiд 12.04.2016р.): обрати
членом ревiзiйної комiсiї Прохоренка Вiктора Борисовича.Строк на який
обрано — 5 рокiв. Iнформацiя про посадову особу: Прохоренко Вiктор
Борисович, паспорт МА 057498 виданий 20.03.1996р. Шосткинським МВ
УМВС України в Сумськiй областi. Володiє 21 акцiями, розмiр пакета
акцiй становить 0.0007 %. Змiни у персональному складi посадових осiб
обґрунтованi закiнченням строку повноважень Ревiзiйної комiсiї i
необхiднiстю обрання Ревiзiйної комiсiї на новий строк, передбачений
Статутом. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. Iншi посади, якi обiймав Прохоренко Вiктор Борисович протягом
останнiх п'яти рокiв — Заступник генерального директора з загальних
питань ПАТ «ШЗХР», Заступник генерального директора з режиму
ТОВ «Фармхiм», член ревiзiйної комiсiї ПАТ «ШЗХР».
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ШЗХР», на пiдставi Статуту Товариства та Закону України «Про акцiонернi товариства», прийнято
рiшення 12.04.2016 року (протокол № 1/2016 вiд 12.04.2016р.): обрати
членом ревiзiйної комiсiї Почему Галину Миколаївну.Строк на який обрано — 5 рокiв. Iнформацiя про посадову особу: Почема Галина Миколаївна, паспорт МА 332690 виданий 02.10.1997 Шосткинським МВ УМВС
України в Сумськiй областi. Володiє 7 акцiями, розмiр пакета акцiй становить 0.0002 %. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi
закiнченням строку повноважень Ревiзiйної комiсiї i необхiднiстю обрання Ревiзiйної комiсiї на новий строк, передбачений Статутом. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi
обiймала Почема Галина Миколаївна протягом останнiх п'яти рокiв —
Провiдний економiст з працi ПАТ «ШЗХР», член ревiзiйної комiсiї
ПАТ «ШЗХР».
Ревiзiйною комiсiєю ПАТ «ШЗХР», на пiдставi рiшення загальних
зборiв акцiонерiв ПАТ «ШЗХР» вiд 12.04.2016 р., прийнято рiшення
12.04.2016 року (протокол № 1/04/2016 вiд 12.04.2016р.): обрати Головою ревiзiйної комiсiї Найденкову Галину Остапiвну. Строк на який обрано — 5 рокiв. Iнформацiя про посадову особу: Найденкова Галина
Остапiвна, паспорт МА 057549 виданий19.03.1996р. Шосткинським МВ
УМВС України в Сумськiй областi. Володiє 23 акцiями, розмiр пакета
акцiй становить 0.0008 %. Змiни у персональному складi посадових осiб
обґрунтованi необхiднiстю обрання голови Ревiзiйної комiсiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi
обiймала Найденкова Галина Остапiвна протягом останнiх п'яти рокiв —
Заступник головного iнженера — начальник технiчного вiддiлу
ПАТ «ШЗХР», голова та член ревiзiйної комiсiї ПАТ «ШЗХР».
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Голова правлiння Бугаков С.I.,
13.04.2016 р.

Приватне акцiонерне товариство
«Харкiвський завод електротехнiчного обладнання»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство
«Харкiвський завод електротехнiчного обладнання»
2. Код за ЄДРПОУ: 01056741
3. Місцезнаходження: 61093, м. Харкiв, Рилєєва, 60
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 724 48-75, (057) 724 48-75
5. Електронна поштова адреса: hzeo@promzem.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://hzeo.com.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Рiшенням загальних зборiв ПрАТ «Харкiвський завод електротехнiчного
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обладнання» (Протокол №12-04/2016 вiд 12 квiтня 2016 року), у зв’язку з
закiнченням строку повноважень, припинено повноваження члена наглядової ради Драгана Андрiя Юрiйовича. Посаду займав протягом 3-х рокiв.
Частка в статутному капiталi — 2,2706%. Пiдстава припинення повноваження — закiнчення строку повноважень. Драган А.Ю. не надав згоду на
рокриття персональних данних.
Рiшенням загальних зборiв ПрАТ «Харкiвський завод електротехнiчного
обладнання» (Протокол №12-04/2016 вiд 12 квiтня 2016 року), у зв’язку з
закiнченням строку повноважень, припинено повноваження члена наглядової ради Вижола Олександра Володимировича. Посаду займав протягом 3-х рокiв. Частка в статутному капiталi — 0,0006%. Пiдстава припинення повноваження — закiнчення строку повноважень. Вижол О.В. не
надав згоду на рокриття персональних данних.
Рiшенням загальних зборiв ПрАТ «Харкiвський завод електротехнiчного
обладнання» (Протокол №12-04/2016 вiд 12 квiтня 2016 року), у зв’язку з
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
закiнченням строку повноважень, припинено повноваження члена наглядової ради ТОВ «Гостиний двiр». Посаду займав протягом 3-х рокiв. Частка в статутному капiталi — 97,5695%. Пiдстава припинення повноваження — закiнчення строку повноважень.
Рiшенням загальних зборiв ПрАТ «Харкiвський завод електротехнiчного
обладнання» (Протокол №12-04/2016 вiд «12» квiтня 2016 року) обрано
на посаду члена наглядової ради Драгана Андрiя Юрiйовича термiном на
три роки. Частка в статутному капiталi — 2,2706%. Судимостi за корисливi
та посадовi злочини немає. Пiдстава обрання — рiшення загальних зборiв
акцiонерiв. Протягом останiйх п’яти рокiв обiймав наступнi посади — Директор ТОВ «Матриця Iкс». Драган А.Ю. не надав згоду на розкриття персональних данних.
Рiшенням загальних зборiв ПрАТ «Харкiвський завод електротехнiчного
обладнання» (Протокол №12-04/2016 вiд «12» квiтня 2016 року) обрано
на посаду члена наглядової ради Вижола Олександра Володимировича
термiном на три роки. Частка в статутному капiталi — 0,0006%. Судимостi
за корисливi та посадовi злочини немає. Пiдстава обрання — рiшення
загальних зборiв акцiонерiв. Протягом останiх п’яти рокiв обiймав наступнi
посади — Директор ТОВ «Кредо актив есет менеджмент». Вижол О.В. не

надав згоду на розкриття персональних данних.
Рiшенням загальних зборiв ПрАТ «Харкiвський завод електротехнiчного
обладнання» (Протокол №12-04/2016 вiд «12» квiтня 2016 року) обрано
на посаду члена наглядової ради ТОВ «Гостиний двiр» термiном на три
роки. Частка в статутному капiталi — 97,5695%. Пiдстава обрання —
рiшення загальних зборiв акцiонерiв.
Рiшенням Наглядової ради ПрАТ «Харкiвський завод електротехнiчного
обладання» (Протокол №01-12-04/16 вiд 12 квiтня 2016 р.) обрано головою Наглядової ради Драгана Андрiя Юрiйовича термiном на три роки.
Частка в статутному капiталi — 2,2706%. Судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Пiдстава обрання — рiшення Наглядової ради.
Протягом останiйх п’яти рокiв обiймав наступнi посади — Директор
ТОВ «Матриця Iкс». Драган А.Ю. не надав згоду на розкриття персональни данних.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
Директор Ящинський Павло Анатолiйович,
12.04.2016 р.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “Племзавод “Колос”
Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен- ТОВАРИСТВО "Племзавод "Колос" ,
ня, міжміський код та телефон
00846369 Київська Переяславемітента
Хмельницький 08471 с.Улянiвка в/к
044 5853005
2. Дата розкриття повного тексту
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
https://sites.google.com/site/
Інтернет, на якій розміщено
patplemzavodkolos/home
регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за ЄДРПОУ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
аудиторської фірми (П. І. Б.
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРаудитора - фізичної особи - підКОНСУЛЬТАНТ-ЮРИСТ", 35531560
приємця), якою проведений аудит
фінансової звітності
5. Інформація про загальні збори Позачергові Загальні збори акціонерів від 18.09.2015. кворум 67,09
(розділ заповнюється у випадку,
якщо емітент - акціонерне
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)
Період
Найменування показника
звітний попередній
Усього активів
3613
4647
Основні засоби (за залишковою вартістю)
2676
2676
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
345
911
Сумарна дебіторська заборгованість
578
618
Грошові кошти та їх еквіваленти
14
6
Власний капітал
614
668
Статутний капітал
2237
2237
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-4498
-4498
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
0
0
Поточні зобов'язання і забезпечення
2999
3979
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0.00603
-0.01654
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
-0.00603
-0.01654
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
8949156
8949156
Цінні папери власних
загальна номіналь0
випусків, викуплені протягом на вартість
звітного періоду
у відсотках від
0
статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
цінних паперів власних випусків протягом періоду

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “НIКОПОЛЬСЬКИЙ ПIВДЕННОТРУБНИЙ ЗАВОД”
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО
ВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ
ПIВДЕННОТРУБНИЙ ЗАВОД"
2. Код за ЄДРПОУ
05393108
3. Місцезнаходження
53201 м.Нiкополь пр.Трубникiв,91
4. Міжміський код, телефон та факс (05662)23069 (05662)23069
5. Електронна поштова адреса
buh1-nptz@ptz-nik.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер- www.ptz-nik.com.ua
нет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
13.04.2016 року, на пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства (протокол №11-2016 вiд 13.04.2016 року), припинено повноваження Горбової
Ольги Iнванiвни, паспорт серiя АК 152341 виданий 14.04.1998 року
Нiкопольським МВУМВС України у Днiпропетровськiй областi, Генеральний
директор ПАТ «НIКОПОЛЬСЬКИЙ ПIВДЕННОТРУБНИЙ ЗАВОД», перебувала на посади з 22.04.2015 до 13.04.16 року, частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0%, пiдставою припинення повноважень є
закiнчення термiну повноважень та рiшення Наглядової ради №11-2016 вiд

13.04.2016 року , непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має.
13.04.2016 року, на пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства (протокол №11-2016 вiд 13.04.2016 року), обрано (призначено) Горбову Ольгу
Iнванiвну, паспорт серiя АК 152341 виданий 14.04.1998 року Нiкопольським
МВУМВС України у Днiпропетровськiй областi, Генеральний директор
ПАТ «НIКОПОЛЬСЬКИЙ ПIВДЕННОТРУБНИЙ ЗАВОД», термiн повноважень один рiк до 26.04.17 року,протягом дiяльностi обiймала посади: начальник вiддiлу матерiально-технiчного забезпечення та збуту, начальник
торгового вiддiлу, комерцiйний директор, заступник генерального
директора-директор з комерцiйної частини, генеральний директор,
завiдуючий вiддiлом приватизацiї, начальник вiддiлу реструктуризацiї,
iнвестицiй та управляння дочiрнiми пiдприємствами, начальник вiддiлу
реструктуризацiї, начальник вiддiлу з управлiння корпоративними правами
та операцiями з майном, генеральний директор. Частка, якою володiє в
статутному капiталi емiтента - 0%, пiдставою призначення є рiшення Наглядової ради №11-2016 вiд 13.04.2016 року , непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Горбова Ольга Iванiвна
Генеральний директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
2016.04.14
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство «Шосткинський хлiбокомбiнат»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство
«Шосткинський хлiбокомбiнат»
2. Код за ЄДРПОУ: 00379494
3. Місцезнаходження: 41100, м. Шостка, Шевченка, 53
4. Міжміський код, телефон та факс: 05449 7 10 10 05449 7 10 10
5. Електронна поштова адреса: shostka-hleb@mail.ru
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://shostka-hlib.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат», на
пiдставi Статуту Товариства та Закону України «Про акцiонернi товариства»,
прийнято рiшення 12.04.2016 року (протокол № 1/2016 вiд 12.04.2016р.):
припинити повноваження члена наглядової ради Ляшенка Вiктора Iвановича.
Iнформацiя про посадову особу: Ляшенко Вiктор Iванович, паспорт МВ
602756 виданий 16.02.2016 Шосткинським МВ УДМС України в Сумськiй
областi. Володiє 468790 акцiями, розмiр пакета акцiй становить 24,9026%.
Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi приведенням у
вiдповiднiсть до змiн, що вносятся Законом України «Про внесення змiн до
деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв», набирає
чиннiсть 01.05.2016 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого Ляшенко Вiктор Iванович перебував на
посадi: з 27.03.2014р. по 12.04.2016р.
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат», на
пiдставi Статуту Товариства та Закону України «Про акцiонернi товариства»,
прийнято рiшення 12.04.2016 року (протокол № 1/2016 вiд 12.04.2016р.):
припинити повноваження голови наглядової ради Ковальова Дмитра Михайловича. Iнформацiя про посадову особу: Ковальов Дмитро Михайлович, паспорт МА 258953 виданий 18.02.1997 Шосткинським МВ УМВС України в
Сумськiй областi. Володiє 468790 акцiями, розмiр пакета акцiй становить
24,9026%. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi приведенням у вiдповiднiсть до змiн, що вносятся Законом України «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав
iнвесторiв», набирає чиннiсть 01.05.2016 р. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого Ковальов Дмитро Михайлович перебував на посадi: з 27.03.2014р. по 12.04.2016р.
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат», на
пiдставi Статуту Товариства та Закону України «Про акцiонернi товариства», прийнято рiшення 12.04.2016 року (протокол № 1/2016 вiд
12.04.2016р.): припинити повноваження члена наглядової ради Пищика
Вiталiя Iвановича. Iнформацiя про посадову особу: Пищик Вiталiй Iванович,
паспорт МА 187848 виданий 04.10.1996 Шосткинським МВ УМВС України в
Сумськiй областi. Володiє 3 960 акцiями, розмiр пакета акцiй становить 0,
21%.Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi приведенням у вiдповiднiсть до змiн, що вносятся Законом України «Про внесення
змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв»,
набирає чиннiсть 01.05.2016 р. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Строк, протягом якого Пищик Вiталiй Iванович
перебував на посадi: з 27.03.2014р. по 12.04.2016р.
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат», на
пiдставi Статуту Товариства та Закону України «Про акцiонернi товариства»,
прийнято рiшення 12.04.2016 року (протокол № 1/2016 вiд 12.04.2016р.): обрати членом наглядової ради Ляшенка Вiктора Iвановича. Iнформацiя про
посадову особу: Ляшенко Вiктор Iванович, паспорт МВ 602756 виданий
16.02.2016 Шосткинським МВ УДМС України в Сумськiй областi. Строк, на
який обрано особу: до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв товариства. Володiє 468790 акцiями, розмiр пакета акцiй становить24,9026%. Змiни
у персональному складi посадових осiб обґрунтованi приведенням у
вiдповiднiсть до змiн, що вносятся Законом України «Про внесення змiн до
деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв», набирає
чиннiсть 01.05.2016 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймав Ляшенко Вiктор Iванович протягом
останнiх п'яти рокiв - генеральний директор товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю «Фармхiм», член наглядової ради ПАТ «Шосткинський
хлiбокомбiнат», член наглядової ради ПАТ «ШЗХР»,член наглядової ради
ПрАТ «Шосткинське ХПП», ревiзор ПрАТ «Фiрма «АДВ».
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат», на
пiдставi Статуту Товариства та Закону України «Про акцiонернi товариства»,
прийнято рiшення 12.04.2016 року (протокол № 1/2016 вiд 12.04.2016р.): обрати членом наглядової ради Ковальова Дмитра Михайловича. Iнформацiя
про посадову особу: Ковальов Дмитро Михайлович, паспорт МА 258953 виданий 18.02.1997 Шосткинським МВ УМВС України в Сумськiй областi. Строк,
на який обрано особу: до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв товариства. Володiє 468790 акцiями, розмiр пакета акцiй становить24,9026%.
Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi приведенням у
вiдповiднiсть до змiн, що вносятся Законом України «Про внесення змiн до
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деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв», набирає
чиннiсть 01.05.2016 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймав Ковальов Дмитро Михайлович протягом
останнiх п'яти рокiв - директор приватного акцiонерного товариства «Фiрма
«АДВ», голова та член наглядової ради ПАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат»,
член наглядової ради ПАТ «ШЗХР», Ревiзор ПрАТ «ШТ «ТКС».
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат», на
пiдставi Статуту Товариства та Закону України «Про акцiонернi товариства»,
прийнято рiшення 12.04.2016 року (протокол № 1/2016 вiд 12.04.2016р.): обрати членом наглядової ради Пищика Вiталiя Iвановича. Iнформацiя про посадову особу: Пищик Вiталiй Iванович, паспорт МА 187848 виданий 04.10.1996
Шосткинським МВ УМВС України в Сумськiй областi. Строк, на який обрано
особу: до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв товариства. Володiє
3960 акцiями, розмiр пакета акцiй становить 0, 21%. Змiни у персональному
складi посадових осiб обґрунтованi приведенням у вiдповiднiсть до змiн, що
вносятся Законом України «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв
України щодо захисту прав iнвесторiв», набирає чиннiсть 01.05.2016 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi
обiймав Пищик Вiталiй Iванович протягом останнiх п'яти рокiв - провiдний
iнженер з матерiально-технiчного постачання ТОВ «Контакт плюс», член наглядової ради ПАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат».
Наглядовою радою ПАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат», на пiдставi
рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат»
вiд 12.04.2016 р., прийнято рiшення 12.04.2016 року (протокол № 1/04/2016
вiд 12.04.2016 р.): обрати Головою наглядової ради Ковальова Дмитра Михайловича. Iнформацiя про посадову особу: Ковальов Дмитро Михайлович, паспорт МА 258953 виданий 18.02.1997 Шосткинським МВ УМВС України в Сумськiй областi. Строк, на який обрано особу: до наступних рiчних
загальних зборiв акцiонерiв товариства. Володiє 468790 акцiями, розмiр
пакета акцiй становить24,9026%.Змiни у персональному складi посадових
осiб обґрунтованi приведенням у вiдповiднiсть до змiн, що вносятся Законом України «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України
щодо захисту прав iнвесторiв», набирає чиннiсть 01.05.2016 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi
обiймав Ковальов Дмитро Михайлович протягом останнiх п'яти рокiв - директор приватного акцiонерного товариства «Фiрма «АДВ», голова та член
наглядової ради ПАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат», член наглядової ради
ПАТ «ШЗХР», Ревiзор ПрАТ «ШТ «ТКС».
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат», на
пiдставi Статуту Товариства та Закону України «Про акцiонернi товариства», прийнято рiшення 12.04.2016 року (протокол № 1/2016 вiд
12.04.2016р.): припинити повноваження голови ревiзiйної комiсiї Кабанової
Ганни Митрофанiвни. Iнформацiя про посадову особу: Кабанова Ганна
Митрофанiвна, паспорт МА 187730 виданий 03.10.1996 Шосткинським МВ
УМВС України в Сумськiй областi. Володiє 2600 акцiями, розмiр пакета
акцiй становить 0.1381%. Змiни у персональному складi посадових осiб
обґрунтованi закiнченням строку повноважень Ревiзiйної комiсiї, передбаного Статутом та внесенням змiн до Статуту та положень товариства, прийняття рiшення Загальними зборами про змiну кiлькiсного складу ревiзiйної
комiсiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, протягом якого Кабанова Ганна Митрофанiвна перебувала на
посадi: з 12.04.2011р. по 12.04.2016р.
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат», на
пiдставi Статуту Товариства та Закону України «Про акцiонернi товариства», прийнято рiшення 12.04.2016 року (протокол № 1/2016 вiд
12.04.2016р.): припинити повноваження члена ревiзiйної комiсiї Єрохової
Iрини Анатолiївни. Iнформацiя про посадову особу: Єрохова Iрина
Анатолiївна, Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє 3000 акцiями, розмiр пакета акцiй становить 0.1594%. Змiни у
персональному складi посадових осiб обґрунтованi закiнченням строку повноважень Ревiзiйної комiсiї, передбаного Статутом та внесенням змiн до
Статуту та положень товариства, прийняття рiшення Загальними зборами
про змiну кiлькiсного складу ревiзiйної комiсiї. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого Єрохова Iрина
Анатолiївна перебував на посадi: з 12.04.2011р. по 12.04.2016р.
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат», на
пiдставi Статуту Товариства та Закону України «Про акцiонернi товариства», прийнято рiшення 12.04.2016 року (протокол № 1/2016 вiд
12.04.2016р.): припинити повноваження члена ревiзiйної комiсiї Щура Iгоря
Валерiйовича. Iнформацiя про посадову особу: Щур Iгор Валерiйович,
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє
2000 акцiями, розмiр пакета акцiй становить 0.1062%. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi закiнченням строку повноважень
Ревiзiйної комiсiї, передбаного Статутом та внесенням змiн до Статуту та
положень товариства, прийняття рiшення Загальними зборами про змiну
кiлькiсного складу ревiзiйної комiсiї. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Строк, протягом якого Щур Iгор Валерiйович перебував на
посадi: з 12.04.2011р. по 12.04.2016р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат»,
на пiдставi Статуту Товариства та Закону України «Про акцiонернi товариства», прийнято рiшення 12.04.2016 року (протокол № 1/2016 вiд
12.04.2016р.): обрати членом ревiзiйної комiсiї Єрохову Iрину Анатолiївну.
Строк на який обрано - 5 рокiв. Iнформацiя про посадову особу: Єрохова
Iрина Анатолiївна, Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє 3000 акцiями, розмiр пакета акцiй становить
0.1594 %. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi
закiнченням строку повноважень Ревiзiйної комiсiї, передбаного Статутом та внесенням змiн до Статуту та положень товариства, прийняття
рiшення Загальними зборами про змiну кiлькiсного складу ревiзiйної
комiсiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Iншi посади, якi обiймала Єрохова Iрина Анатолiївна: Начальник
лабораторiї ПАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат», Начальник лабораторiї
ТОВ «Контакт плюс», член ревiзiйної комiсiї ПАТ «Шосткинський
хлiбокомбiнат».
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат», на
пiдставi Статуту Товариства та Закону України «Про акцiонернi товариства», прийнято рiшення 12.04.2016 року (протокол № 1/2016 вiд
12.04.2016р.): обрати членом ревiзйної комiсiї Щура Iгоря Валерiйовича.
Строк на який обрано - 5 рокiв. Iнформацiя про посадову особу: Щур Iгор
Валерiйович, Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє 2000 акцiями, розмiр пакета акцiй становить 0.1062%. Змiни у
персональному складi посадових осiб обґрунтованi закiнченням строку повноважень Ревiзiйної комiсiї, передбаного Статутом та внесенням змiн до
Статуту та положень товариства, прийняття рiшення Загальними зборами

про змiну кiлькiсного складу ревiзiйної комiсiї. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймав Щур Iгор
Валерiйович: Начальник вiддiлу з охорони працi ТОВ «Контакт плюс»,
Iнженер з охорони працi ПАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат», Начальник
вiддiлу з охорони працi ТОВ «Контакт плюс», член ревiзiйної комiсiї
ПАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат».
Ревiзiйною комiсiєю ПАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат», на пiдставi
рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат» вiд
12.04.2016 р., прийнято рiшення 12.04.2016 року (протокол № 1/04/2016 вiд
12.04.2016 р.): обрати головою ревiзiйної комiсiї Єрохову Iрину Анатолiївну.
Строк на який обрано - 5 рокiв. Iнформацiя про посадову особу: Єрохова
Iрина Анатолiївна, Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних. Володiє 3000 акцiями, розмiр пакета акцiй становить 0.1594 %. Змiни
у персональному складi посадових осiб обґрунтованi закiнченням строку
повноважень Ревiзiйної комiсiї, передбаного Статутом та внесенням змiн до
Статуту та положень товариства, прийняття рiшення Загальними зборами
про змiну кiлькiсного складу ревiзiйної комiсiї. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала Єрохова
Iрина Анатолiївна: Начальник лабораторiї ПАТ «Шосткинський
хлiбокомбiнат», Начальник лабораторiї ТОВ «Контакт плюс», член ревiзiйної
комiсiї ПАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат».
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Голова правлiння Iвченко О. А., 13.04.2016 р.

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

вого складу Наглядової ради. Строк, на який призначено особу: до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Яготинський маслозавод».
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: Директор ПрАТ
«Престиж Груп».
Обрано Члена Наглядової ради Шелудька Григорiя Павловича (згоди на
розкриття паспортних даних не надано) у зв'язку з обранням нового складу
Наглядової ради. Строк, на який призначено особу: до наступних рiчних
Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Яготинський маслозавод». Iншi посади,
якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: Директор ПрАТ «Престиж
Груп».
Обрано Члена Наглядової ради Деркача Олександра Вiталiйовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) у зв'язку з обранням нового
складу Наглядової ради. Строк, на який призначено особу: до наступних
рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Яготинський маслозавод». Iншi
посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: Директор ПрАТ «Престиж Груп».
Обрано Члена Наглядової ради Горовенка Михайла Олексiйовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) у зв'язку з обранням нового
складу Наглядової ради. Строк, на який призначено особу: до наступних
рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Яготинський маслозавод». Iншi
посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: Директор ПрАТ «Престиж Груп».
Припинено повноваження Голови Ревiзiйної комісії Волощука Iвана
Петровича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) у зв'язку iз
обранням нового складу Ревiзiйної комiсiї. На посадi перебував з
09.04.2014 р.
Припинено повноваження Члена Ревiзiйної комісії Савелiя Вiталiя
Сергiйовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) у зв'язку iз обранням нового складу Ревiзiйної комiсiї. На посадi перебував з 09.04.2014 р.
Припинено повноваження Члена Ревiзiйної комісії Буртової Надiї Вiкторiвни
(згоди на розкриття паспортних даних не надано) у зв'язку iз обранням нового
складу Ревiзiйної комiсiї. На посадi перебувала з 09.04.2014 р.
Обрано Члена Ревiзiйної комiсiї Волощука Iвана Петровича (згоди на
розкриття паспортних даних не надано) у зв'язку з обранням нового складу
Ревiзiйної комiсiї. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi
обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: Директор ПрАТ «Престиж
Груп».
Обрано Члена Ревiзiйної комiсiї Савелiя Вiталiя Сергiйовича (згоди на
розкриття паспортних даних не надано) у зв'язку з обранням нового складу
Ревiзiйної комiсiї. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi
обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: Заступник директора з
фiнансових питань ТОВ «Еталонмолпродукт».
Обрано Члена Ревiзiйної комiсiї Буртову Надiю Вiкторiвну (згоди на розкриття паспортних даних не надано) у зв'язку з обранням нового складу
Ревiзiйної комiсiї. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi
обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: Начальник фiнансовоекономiчного управлiння ПрАТ «Престиж Груп».
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Голова Правлiння Сiренко Олександр Олександрович, 13.04.2016 р.

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне
товариство «Яготинський маслозавод»

2. Код за ЄДРПОУ: 00446003
3. Місцезнаходження: 07700, Київська обл., Яготинський р-н, м. Яготин,
вул. Шевченка, буд. 213
4. Міжміський код, телефон та факс: (04575) 5-59-88, (04575) 5-59-88
5. Електронна поштова адреса: v.korolyuk@milkalliance.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://milkalliance.com.ua/company/
inform/yagotinskij-maslozavod/
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Рiшення про зміну складу посадових осіб прийнято 12.04.2016р. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Яготинський маслозавод» (Протокол
№1 вiд 12.04.2016р.). Усі посадові особи не володiють акціями емiтента,
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
Припинено повноваження Голови Наглядової ради Вовченка Сергiя Миколайовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) у зв'язку iз
набуттям з 01 травня 2016 року змiн та доповнень до Закону України «Про
акцiонернi товариства» та обранням нового складу Наглядової ради. На
посадi перебував з 16.09.2015 р.
Припинено повноваження Члена Наглядової ради Слободського Iгоря
Станiславовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) у зв'язку
iз набуттям з 01 травня 2016 року змiн та доповнень до Закону України
«Про акцiонернi товариства» та обранням нового складу Наглядової ради.
На посадi перебував з 16.09.2015 р.
Припинено повноваження Члена Наглядової ради Шелудька Григорiя
Павловича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) у зв'язку iз
набуттям з 01 травня 2016 року змiн та доповнень до Закону України «Про
акцiонернi товариства» та обранням нового складу Наглядової ради. На
посадi перебував з 16.09.2015 р.
Припинено повноваження Члена Наглядової ради Деркача Олександра
Вiталiйовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) у зв'язку iз
набуттям з 01 травня 2016 року змiн та доповнень до Закону України «Про
акцiонернi товариства» та обранням нового складу Наглядової ради. На
посадi перебував з 16.09.2015 р.
Припинено повноваження Члена Наглядової ради Горовенка Михайла
Олексiйовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) у зв'язку iз
набуттям з 01 травня 2016 року змiн та доповнень до Закону України «Про
акцiонернi товариства» та обранням нового складу Наглядової ради. На
посадi перебував з 16.09.2015 р.
Обрано Члена Наглядової ради Вовченка Сергiя Миколайовича (згоди
на розкриття паспортних даних не надано) у зв'язку з обранням нового
складу Наглядової ради. Строк, на який призначено особу: до наступних
рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Яготинський маслозавод». Iншi
посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: Директор ПрАТ «Престиж Груп».
Обрано Члена Наглядової ради Слободського Iгоря Станiславовича
(згоди на розкриття паспортних даних не надано) у зв'язку з обранням но-
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№73, 15 квітня 2016 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акцiонерне товариство
«Шосткинське хлiбоприймальне пiдприємство»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство
«Шосткинське хлiбоприймальне пiдприємство»
2. Код за ЄДРПОУ: 00955928
3. Місцезнаходження: 41100, м. Шостка, Кожедуба, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: 05449 2 02 63 05449 2 02 63
5. Електронна поштова адреса: hlibodar@i.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://hpp-shostka.prat.in.ua/
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Шосткинське ХПП», на пiдставi
Статуту Товариства та Закону України «Про акцiонернi товариства», прийнято рiшення 12.04.2016 року (протокол № 1/2016 вiд 12.04.2016 р.): припинити повноваження голови наглядової ради Iвченка Олександра
Анатолiйовича. Iнформацiя про посадову особу: Iвченко Олександр
Анатолiйович, паспорт МВ 327461 виданий 01.08.2006 Шосткинським МРВ
УМВС України в Сумськiй областi. Володiє 14980 акцiями, розмiр пакета
акцiй становить 1.3594 %. Змiни у персональному складi посадових осiб
обґрунтованi приведенням у вiдповiднiсть до змiн, що вносятся Законом
України «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо
захисту прав iнвесторiв», набирає чиннiсть 01.05.2016 р. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого
Iвченко Олександр Анатолiйович перебував на посадi: з 27.03.2014р. по
12.04.2016р.
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Шосткинське ХПП», на пiдставi
Статуту Товариства та Закону України «Про акцiонернi товариства», прийнято рiшення 12.04.2016 року (протокол № 1/2016 вiд 12.04.2016 р.): припинити повноваження члена наглядової ради Ляшенка Вiктора Iвановича.
Iнформацiя про посадову особу: Ляшенко Вiктор Iванович, паспорт МВ
602756 виданий 16.02.2016 Шосткинським МВ УДМС України в Сумськiй
областi. Володiє 500 акцiями, розмiр пакета акцiй становить 0.0454 %.
Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi приведенням у
вiдповiднiсть до змiн, що вносятся Законом України «Про внесення змiн до
деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв», набирає
чиннiсть 01.05.2016 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого Ляшенко Вiктор Iванович перебував на
посадi: з 27.03.2014р. по 12.04.2016р.
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Шосткинське ХПП», на пiдставi
Статуту Товариства та Закону України «Про акцiонернi товариства», прийнято рiшення 12.04.2016 року (протокол № 1/2016 вiд 12.04.2016 р.): припинити повноваження члена наглядової ради - Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю «Контакт плюс». Iнформацiя про посадову особу: юридична особа - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Контакт плюс»
(код за ЄДРПОУ 30161290). Володiє 643583 акцiями, розмiр пакета акцiй
становить 58.4039 %. Змiни у персональному складi посадових осiб
обґрунтованi приведенням у вiдповiднiсть до змiн, що вносятся Законом
України «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо
захисту прав iнвесторiв», набирає чиннiсть 01.05.2016 р. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого
перебував на посадi: з 27.03.2014р. по 12.04.2016р.
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Шосткинське ХПП», на пiдставi
Статуту Товариства та Закону України «Про акцiонернi товариства», прийнято рiшення 12.04.2016 року (протокол № 1/2016 вiд 12.04.2016 р.): обрати
членом наглядової ради Iвченка Олександра Анатолiйовича. Iнформацiя
про посадову особу: Iвченко Олександр Анатолiйович , паспорт МВ 327461
виданий 01.08.2006 Шосткинським МРВ УМВС України в Сумськiй областi.
Строк, на який обрано особу: до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв
товариства. Володiє 14980 акцiями, розмiр пакета акцiй становить 1,3594 %.
Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi приведенням у
вiдповiднiсть до змiн, що вносятся Законом України «Про внесення змiн до
деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв», набирає
чиннiсть 01.05.2016 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймав Iвченко Олександр Анатолiйович протягом останнiх п'яти рокiв - голова правлiння ПАТ «Шосткинський
хлiбокомбiнат»,член i голова наглядової ради ПАТ «ШЗХР», член i голова
наглядової ради ПрАТ «Шосткинське ХПП».
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Шосткинське ХПП», на пiдставi
Статуту Товариства та Закону України «Про акцiонернi товариства», прийнято рiшення 12.04.2016 року (протокол № 1/2016 вiд 12.04.2016 р.): обрати членом наглядової ради Ляшенка Вiктора Iвановича. Iнформацiя про
посадову особу: Ляшенко Вiктор Iванович,паспорт МВ 602756 виданий
16.02.2016 Шосткинським МВ УДМС України в Сумськiй областi. Строк, на
який обрано особу: до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв това-
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риства. Володiє 500 акцiями, розмiр пакета акцiй становить 0.0454 %. Змiни
у персональному складi посадових осiб обґрунтованi приведенням у
вiдповiднiсть до змiн, що вносятся Законом України «Про внесення змiн до
деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв», набирає
чиннiсть 01.05.2016 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймав Ляшенко Вiктор Iванович протягом
останнiх п'яти рокiв - генеральний директор товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю «Фармхiм», член наглядової ради ПрАТ «Шосткинське
ХПП», член наглядової ради ПАТ «ШЗХР», член наглядової ради
ПАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат», Ревiзор ПрАТ «Фiрма «АДВ».
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Шосткинське ХПП», на пiдставi
Статуту Товариства та Закону України «Про акцiонернi товариства», прийнято рiшення 12.04.2016 року (протокол № 1/2016 вiд 12.04.2016 р.): обрати членом наглядової ради Синегуба Вiктора Михайловича - особу, яка є
представником акцiонера Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Контакт плюс». Iнформацiя про посадову особу: Синегуб Вiктор Михайлович,
паспорт МА 222608 виданий 16.12.1996 р. Шосткинським РВ УМВС України
в Сумськiй областi. Строк, на який обрано особу: до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв товариства. Синегуб Вiктор Михайлович не
володiє акцiями ПрАТ «Шосткинське ХПП». Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.Iншi посади, якi обiймав Синегуб
Вiктор Михайлович - Директор ТОВ «Контакт плюс».Синегуб Вiктор Михайлович є особою, яка є представником акцiонера Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю «Контакт плюс» (код за ЄДРПОУ 30161290).Товариство з
обмеженою вiдповiдальнiстю «Контакт плюс» володiє 643583 акцiями,
розмiр пакета акцiй становить 58.4039 %. Iншi посади, якi обiймало Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Контакт плюс» - член наглядової ради
ПрАТ «Шосткинське ХПП».Змiни у персональному складi посадових осiб
обґрунтованi приведенням у вiдповiднiсть до змiн, що вносятся Законом
України «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо
захисту прав iнвесторiв», набирає чиннiсть 01.05.2016 р.
Наглядовою радою ПрАТ «Шосткинське ХПП», на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Шосткинське ХПП» вiд 12.04.2016 р., прийнято рiшення 12.04.2016 року (протокол № 1/04/2016 вiд 12.04.2016 р.): обрати Головою наглядової ради Iвченко Олександра Анатолiйовича.
Iнформацiя про посадову особу: Iвченко Олександр Анатолiйович, паспорт
МВ 327461 виданий 01.08.2006 Шосткинським МРВ УМВС України в Сумськiй
областi. Строк, на який обрано особу: до наступних рiчних загальних зборiв
акцiонерiв товариства. Володiє 14980 акцiями, розмiр пакета акцiй становить
1,3594 %. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi приведенням у вiдповiднiсть до змiн, що вносятся Законом України «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав
iнвесторiв», набирає чиннiсть 01.05.2016 р. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймав Iвченко Олександр Анатолiйович протягом останнiх п'яти рокiв - голова правлiння
ПАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат»,член i голова наглядової ради
ПАТ «ШЗХР», член i голова наглядової ради ПрАТ «Шосткинське ХПП».
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Шосткинське ХПП», на пiдставi
Статуту Товариства та Закону України «Про акцiонернi товариства», прийнято рiшення 12.04.2016 року (протокол № 1/2016 вiд 12.04.2016 р.): припинити повноваження ревiзора Савченко Свiтлани Олександрiвни.
Iнформацiя про посадову особу: Савченко Свiтлана Олександрiвна, паспорт МВ 129095 виданий 18.10.2002р. Шосткинським МВ УМВС України в
Сумськiй областi. Володiє 1000 акцiями, розмiр пакета акцiй становить
0.09%. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi
закiнченням строку повноважень Ревiзора, передбаного Статутом. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого Савченко Свiтлана Олександрiвна перебувала на посадi: з
12.04.2011р. по 12.04.2016р.
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Шосткинське ХПП», на пiдставi
Статуту Товариства та Закону України «Про акцiонернi товариства», прийнято рiшення 12.04.2016 року (протокол № 1/2016 вiд 12.04.2016р.): обрати
Ревiзором Савченко Свiтлану Олександрiвну. Iнформацiя про посадову
особу: Савченко Свiтлана Олександрiвна, паспорт МВ 129095 виданий
18.10.2002р. Шосткинським МВ УМВС України в Сумськiй областi. Строк на
який обрано - 5 рокiв. Володiє 1000 акцiями, розмiр пакета акцiй становить
0.09%. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi
закiнченням строку повноважень Ревiзора i необхiднiстю обрання Ревiзора
на новий строк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має. Iншi посади, якi обiймала Савченко Свiтлана Олександрiвна протягом останнiх п'яти рокiв - бухгалтер ТОВ «Контакт плюс», ревiзор
ПрАТ «Шосткинське ХПП».
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Директор
Рощина Василь Iванович, 13.04.2016 р.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ОЛЬШАНИЦЬКЕ ХЛIБОПРИЙ
МАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО»; 00954550; Київська, Рокитнян-

ський, 09642, с. Ольшаниця, вул. Привокзальна, 3; (04562) 2-23-87.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 13.04.2016.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://olshanhpp.zvitat.com.ua/
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
«Аудиторська фiрма «Iнтелект-Капiтал», 36391522.
5. Інформація про загальні збори
Вид зборів — чергові, дата — 23.04.2015, кворум 88,97 від загальної кількості голосів. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Затвердження кiлькiсного складу лiчильної комiсiї та обрання членiв лiчильної
комiсiї. 2. Обрання Голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 3. Звiт
Виконавчого органу про дiяльнiсть Товариства у 2014 роцi. 4. Звiт Наглядової
ради про дiяльнiсть Товариства у 2014 роцi. 5. Звiт та висновки Ревiзора за
наслiдками перевiрки дiяльностi Товариства у 2014 роцi. 6. Затвердження
рiчного звiту та балансу Товариства за 2014 рiк. 7. Затвердження порядку
розподiлу прибутку (покриття збиткiв), строкiв та порядку виплати дивiдендiв.
8. Вiдкликання Членiв Наглядової ради Товариства. 9. Обрання Членiв Наглядової ради Товариства. 10. Затвердження умов цивiльно-правових
договорiв (контрактiв), що укладатимуться з Членами Наглядової ради, та надання повноважень на їх пiдписання. 11. Затвердження ранiше вчинених Товариством значних правочинiв. 12. Попереднє схвалення значних правочинiв,
якi можуть вчинятись Товариством протягом року. 13. Надання повноважень
виконавчому органу Товариства щодо вчинення дiй, пов’язаних з вчиненням
Товариством значних правочинiв. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку
питань порядку денного: порядок денний затверджений Наглядовою радою,
iнших пропозицiй не надходило. Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: збори черговi. Результати розгляду питань порядку
денного: 1. Затверджено кiлькiсний склад Лiчильної комiсiї у кiлькостi 2 (двi)
особи, доручено Головi та Секретарю зборiв здiйснити пiдрахунок голосiв. 2.
Обрано Голову та секретаря зборiв. 3. Затверджено звiт правлiння про
дiяльнiсть у 2014 роцi. 4. Затверджено звiт Наглядової ради про дiяльнiсть у
2014 роцi. 5. Затверджено звiт та висновки Ревiзора за наслiдками перевiрки
дiяльностi Товариства у 2014 роцi. 6. Затверджено рiчний звiт та баланс Товариства за 2014 рiк. 7. Прийнято рiшення не виплачувати дивiденди у зв’язку iз
отриманими збитками, збитки покривати за рахунок прибуткiв майбутнiх
перiодiв. 8. Вiдкликано достроково Наглядову раду Товариства у повному
складi. 9. Обрано до складу Наглядової ради Бондарчука Ю.В., Бiлойвана С.А.,
Страхара О.В. 10. Затверджено основнi умови договорiв, що мають бути
укладенi з Головою та членами Наглядової ради Товариства. 11. Затверджено
значнi правочини, вчиненi Товариством за перiод з 23.04.2014 р. по
21.04.2015 р. 12. Попередньо схвалено значнi правочини сукупною вартiстю
не бiльше 500 млн. грн. за умови попереднього їх погодження Наглядовою
радою. 13. Надано повноваження щодо вчинення значних правочинiв, схвалених зборами та попередньо погоджених Наглядовою радою, керiвнику Товариства. Причини, чому загальнi збори не вiдбулися: збори вiдбулись.
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
20371
20061
Основні засоби (за залишковою вартістю)
0
0
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
0
0
Сумарна дебіторська заборгованість
20356
20044
Грошові кошти та їх еквіваленти
1
0
Власний капітал
-8874
-8921
Статутний капітал
4879
4879
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-14676
-14723
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
0
0
Поточні зобов’язання і забезпечення
29245
28982
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0
0
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0
0
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
19516600 19516600
Цінні папери власних випусків, викуплені
протягом звітного періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цін0
0
них паперів власних випусків протягом періоду

Річна інформація емітента цінних паперів

Публiчне акцiонерне товариство
«Електронмаш» за 2015 рік

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента,
Публiчне акцiонерне товариство
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, "Електронмаш", 00227399
міжміський код та телефон емітента 58018, Чернівецька обл., Першотравневий р-н,
м. Чернiвцi, вул. Головна, 265А т.
(03722)40633
2. Дата розкриття повного тексту
15.04.2016
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
www.elmash.cv.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за ЄДРПОУ
Товариство з обмеженою
аудиторської фірми (П. І. Б.
вiдповiдальнiстю "Аудиторська
аудитора - фізичної особи - підпри- фiрма "Юрек-Аудит", 22841651
ємця), якою проведений аудит
фінансової звітності
5. Інформація про загальні збори Черговi та позачерговi загальнi
(розділ заповнюється у випадку, якщо збори акцiонерiв на протязi 2015
емітент - акціонерне товариство)
року не проводились.
6. Інформація про дивіденди.
За результатами
За результатами
звітнього періоду
періоду, що передував
звітньому
за
за привілеза
за привілейопройованими простиваними
стими
акціями
ми
акціями
акціяакціями
ми
Сума нарахованих
0.000
0.000
0.000
0.000
дивідендів, грн.
Нарахувані дивіденди на 0.000
0.000
0.000
0.000
одну акцію, грн.
Сума виплачених
0.000
0.000
0.000
0.000
дивідендів, грн.
Дата складання переліку
х
х
х
х
осіб, які мають право на
отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
х
х
х
х
Опис
За пiдсумками 2014 року рiшення про виплату
дивiдендiв не приймалось, вiдповiдно нарахування
не
здiйснювалось.
Затвердження
результатiв дiяльностостi товариства за 2015 рiк
та порядок розподiлу прибутку, на момент подання звiту загальними зборами акцiонерiв не проводилось, в зв'язку з цим дивiденди товариством
не нараховувались i не виплачувались.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)
Період
попереНайменування показника
звітний
дній
Усього активів
11572
11599
Основні засоби (за залишковою вартістю)
9263
9573
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
229
225
Сумарна дебіторська заборгованість
1515
1698
Грошові кошти та їх еквіваленти
565
103
Власний капітал
11223
11209
Статутний капітал
2686
2686
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-488
-502
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
126
126
Поточні зобов'язання і забезпечення
223
264
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)
0
0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0
0
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
10741940 10741940
Цінні папери власних
загальна номінальна
0
0
випусків, викуплені
вартість
0
0
протягом звітного періоду у відсотках від
статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
0
0
паперів власних випусків протягом періоду

49

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№73, 15 квітня 2016 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ IНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБНИХ
I НАФТОХIМIЧНИХ ПIДПРИЄМСТВ «УКРНАФТОХIМПРОЕКТ»
Річна інформація емітента за 2015 рік
1.Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
емітента, код за ЄДРПОУ,
"УКРАЇНСЬКИЙ IНСТИТУТ ПО ПРОЕКмісцезнаходження, міжміський ТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБНИХ I
код та телефон емітента
НАФТОХIМIЧНИХ ПIДПРИЄМСТВ
"УКРНАФТОХIМПРОЕКТ", 21489100,
Кудрявський узвiз 5-Б, м. Київ,
Шевченкiвський, Київська область,
04655, Україна, (044)463-70-39
2. Серія і номер свідоцтва про 10741200000001894
державну реєстрацію емітента
3. Дата державної реєстрації
25.01.1995
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал
16 240 492,25 грн.
6. Відсоток акцій у статутному 0
капіталі, що належить державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв) 0
статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або
холдингової компанії
8. Середня кількість працівників 580

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
Найменування виду діяльності
Код за КВЕД
[2010]Діяльність у сфері архітектури
71.11
[2010]Діяльність у сфері інжинірингу,
геології та геодезії, надання послуг
71.12
технічного консультування в цих сферах
[2010]Розвідувальне буріння
43.13
10. Органи управління підприємства : Загальні збори акціонерів – вищий орган ПАТ. Виконавчим органом є Правління. Наглядова рада представляє інтереси акціонерів в період між проведенням загальних зборів і в
межах компетенції, визначеної Статутом. Ревізійна комісія є органом, який
контролює фінансово-господарську діяльність.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії,
Філія публічного акціонерного
відділення банку), який обслуговує товариства «Державний експортноемітента за поточним рахунком у
імпортний банк України» в м. Києві
національній валюті
2) МФО банку
380333
3) поточний рахунок
26002014033080
4) найменування банку (філії,
Філія публічного акціонерного
відділення банку), який обслуговує товариства «Державний експортноемітента за поточним рахунком у
імпортний банк України» в м. Києві
іноземній валюті
5) МФО банку
380333
6) поточний рахунок
26002014033080
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Дата
Номер
Державний
Дата
закінчення
Вид діяльності
ліцензії
орган, що
видачі
дії ліцензії
(дозволу)
видав
(дозволу)
На початок робіт з
27-НР-96 05.03.1996 Державний
постійно
виконання проектнокомітет
вишукувальних робіт
України по
по вибухонагляду за
пожеженебезпечним
охороною
виробництвам
праці
нафтопереробної та
нафтохімічної
промисловості
України
Проектування,
№595271 17.06.2011 Державний
монтаж, технiчне
Серiя АГ
департамент
обслуговування
постійно
засобiв протипожежпожежної
ного захисту та
безпеки МНС
систем опалення,
України
оцiнка протипожежного стану об'єктiв
На виконання робіт
293.13.30 15.03.2013 Держгірпром- 15.03.2018
підвищеної небезпеки
нагляд
України

50

Буріння свердловин 3888.13.32 01.11.2013
під час геологічного
наглядувивчення
родовищ корисних
копалин; роботи у
вибухопожежонебезпечнихзонах

Державна
служба
гірничого

31.10.2018

Прогноз щодо продовження терміну дії ліцензій сприятливий.
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Період
Найменування показника
звітний
попередній
Усього активів
309 141
187 695
Основні засоби (за залишковою вартістю)
239 999
117 779
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
423
390
Сумарна дебіторська заборгованість
10 882
10 885
Грошові кошти та їх еквіваленти
40 804
40 899
Власний капітал
5 416
3 622
Статутний капітал
16 240
16 244
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-246 990
-122 442
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
296 833
180 238
Поточні зобов'язання і забезпечення
6 892
3 835
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0
0
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0
0
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
64 961 969 64 976 352
Цінні папери власних
загальна номіналь0
0
випусків, викуплені
на вартість
0
0
протягом звітного періоду у відсотках від
статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
цінних паперів власних випусків протягом
періоду
Вартість чистих активів
5 416
3 622
3. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
Юридичні особи:
Засновник ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» - Державний комітет по нафті
і газу «Держкомнафтогаз»: Хрещатик,30, Київ, Шевченківський, м. Київ,
Україна, 01001. Засновнику належить 0% від загальної кількості акцій.
У звязку з ліквідацією депозитарних установ ПАТ «Комерційний банк
«НАДРА», ПАТ «Акціонерний комерційний банк «КИЇВ», ВАТ «Базисінвестмент» інформація про основних акціонерів станом на 31.12.2015 передана до НДУ як уповноваженому на зберігання.
Фізичні особи: 41 акціонерам – фізичним особам належать 60 219 акції.
Інформація про посадових осіб емітента:
Зміна у персональному складі посадових осіб в 2015 році відбулась у
зв'язку з обранням Наглядовою радою голови Наглядової ради та нового
складу Правління. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадові особи емітента не мають. Повноваження та обов'язки посадових осіб визначені «Положенням про правління», «Положенням про Наглядову Раду», «Положенням про ревізійну комісію», Статутом
ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ». Посадовим особам емітента винагорода за
роботу в грошовій та в натуральній формах не виплачувалась.
Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента Член Правління - Андреєва Тетяна Петрівна, 1978 року народження.
Освіта: вища - Київський національний університет технології та дизайну за
спеціальністю менеджмент організацій. Стаж керівної роботи - 9 років. Найменування підприємства та попередні посади: начальник відділу обліку
ПАТ «Київгаз», директор департаменту ПАТ «Київгаз», головний бухгалтер
ПАТ «Київгаз». Андреєва Т.П. згоди на надання паспортних даних не надала. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Член Правління - Бродський Аркадій Шулімович, паспорт: СО №429201,
виданий 23.06.2000 Ленінградським РУГУ МВС України в м. Києві; 1948
року народження. Освіта: вища, Київський механічний технікум техніктехнолог, Київський суспільний інститут патентоведення - патентовед. Стажу керівної роботи немає. Найменування підприємства та попередня посада: з 1993 р.-головний інженер ММВ ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ».
Загальний стаж роботи – 45 роки. Посадова особа не працює та не займає
посад на будь-яких інших підприємствах.
Член Правління - Конопліна Алла Юріївна, 1977 року народження. Освіта: вища, НТУ України «КПІ» спеціальність «Хімічна технологія органічних
речовин», магістр з хімічної технології та інженерії. Стаж керівної роботи 9 років. Найменування підприємства та попередня посада: ГІП, директор з
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
проектування ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ». Конопліна А.Ю. згоди на
оприлюднення паспортних даних не надала. Загальний стаж - 15 років. Попередні посади: ГІП, директор з проектування. Посадова особа не працює
та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Член Правління - Копач Андрій Миколайович, паспорт: НА №986023, виданий 30.10.1998 Дрогобицьким МВ УМВС України у Львівській області;
1975 року народження. Освіта: вища, ДУ «Львівська політехніка»
спеціальність-хімічна технологія палива та вуглецевих матеріалів, інженерхімік-технолог. Стаж керівної роботи - 10 років. Найменування підприємства
та попередня посада: Директор Львівської філії ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ». Загальний стаж роботи - 15 років. Посадова особа не працює та не
займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Голова Правління - Левандовський Анатолій Станіславович; паспорт:
МЕ №376122, виданий 12.02.2004 Дарницьким РУГУ МВС України в м.Києвi;
1956 року народження. Освіта: вища, КПІ інженер-хімік-технолог. Стаж керівної роботи - 26 років. Найменування підприємства та попередня посада:
технічний директор ВАТ «Укрнафтохімпроект», голова правління ПАТ «УКР
НАФТОХІМПРОЕКТ». Загальний стаж роботи - 36 років. Інших посад на інших підприємствах не займає.
Член Правлiння - Маряк Лілія Володимирівна; паспорт: СН №932023,
виданий 17.09.1998 Дніпровським РУГУ МВС України в м.Києві; 1971 року
народження. Освіта: вища, Інститут післядипломної освіти національного
технічного університету нафти і газу, інженер-економіст; Прикарпатський
інститут ім.В.Стефаника - вчитель російської мови та літератури. Стаж керівної роботи - 7 років. Найменування підприємства та попередня посада:
фахівець відділу організаційно-кадрової роботи Управління по роботі з персоналом ВАТ «Родовід-банк», з 2008р.-заступник начальника загального
відділу ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ», з листопада 2008р. - начальник загального відділу ВАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ». Загальний стаж роботи 22 роки. Інших посад на інших підприємствах не займає.
Член Правління – Шраменко Анатолій Валерійович; паспорт: МО
№ 022146, виданий 12.01.1996, Комсомольським РВХМУ УМВС України в
Херсонській област; 1979 року народження. Освіта: вища, Херсонський
аграрний університет, інженер-будівельник. Стаж роботи-14 років. Найменування підприємства та попередня посада: директор Херсонської філії
ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ». Стаж керівної роботи - 3 роки.
Член Правлiння - Посадська Ольга Василiвна; паспорт: СН №813088,
виданий 02.06.1998 Ленiнградським РУГУ МВС України в м.Києвi; 1957 року
народження. Освіта: вища - Київський iнститут цивiльної авiацiї, iнженер.
Стаж керівної роботи - 13 років. Найменування підприємства та попередня
посада: з 2002р.- начальник технологiчного вiддiлу ПАТ «УКРНАФТОХІМ
ПРОЕКТ». Загальний стаж роботи - 34 роки. Інших посад на інших підприємствах не займає.
Член Правлiння - Тур Вiра Карпiвна; паспорт: СО №067892, виданий
23.03.1999 Ватутiнським РУГУ МВС України в м. Києвi; 1957 року народження. Освіта: вища, Київський державний унiверситет iм.Т.Г. Шевченка. Стаж
керівної роботи - 21 рік. Найменування підприємства та попередня посада:
з 1996р.-начальник ПВВ ВАТ «Укрнафтохiмпроект», з 2012 р - директор по
економіці та фінансам ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ». Загальний стаж роботи - 36 років. Інших посад на інших підприємствах не займає.
Голова Ревізійної комісії - Захарченко Ганна Миколаївна; 1983 року народження. Освіта: вища, Міжрегіональна академія управління персоналом,
бухгалтер-аналітик. Стаж керівної роботи - 3 роки. Найменування підприємства та попередня посада: начальник відділу обліку господарських операцій ПАТ «Київгаз». Загальний трудовий стаж - 16 років. Захарченко Г.М.
займає посаду заступника головного бухгалтера ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ». Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших
підприємствах. Захарченко Г.М. згоди на оприлюднення паспортних даних
не надала.
Член Ревізійної комісії - Борисов Дмитро Васильович, 1983 року народження. Освіта: вища, Національний транспортний інститут, юрист. Стаж
керівної роботи - 3 роки. Борисов Д.В. згоди на оприлюднення паспортних
даних не надав.
Член Ревізійної комісії - Суслова Світлана Олегівна; 1969 року народження. Освіта: вища, Національний технічний університет «КПІ», інженер
- системотехнік. Стажу керівної роботи немає. Найменування підприємства
та попередня посада: заступник начальника планово-договірного відділу
ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ». Посадова особа не працює та не займає
посад на будь-яких інших підприємствах. Суслова С.О. згоди на оприлюднення паспортних даних не надала.
4. Інформація про цінні папери емітента.
Інформація про випуски акцій
На зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами емiтента не здійснювалась.
Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на
фондових бiржах відсутня. В 2012 році проводилась додаткова емiсiї акцій.
Мета проведеної емісії -спрямування отриманих коштів на вдосконалення
виробництва та технічну реконструкцію Товариства.Спосіб розміщенняприватне розміщення серед акціонерів Товариства. Станом на 31.12.2015 р.
отримано Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій на 16 240 492 грн.25 коп.
(64 961 969 акцій), дата видачі - 6 жовтня 2015 року.

Процентні, дисконтні, цільові (безпроцентні) облігації Товариство не випускало.
5. Інформація про загальні збори. Вид загальних зборів – чергові.
Дата проведення - 24.04.2015.
Кворум зборів – 99,41%. Перелік питань, що розглядалися на загальних
зборах:
1.Прийняття рішення з питань порядку денного (регламенту) проведення річних загальних зборів акціонерів.
2. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонері
3.Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів акціонері
4.Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2014 році.
5.Звіт Правління Товариства про роботу у 2014 році та перспективу розвитку у 2015 р.
6.Звіт Ревізійної комісії про роботу у 2014 році.
7.Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства про результати
фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році.
8.Затвердження висновків аудитора (аудиторської компанії) за результатами розгляду аудиторського звіту за 2014 рік.
9.Прийняття рішень за результатами розгляду звітів Правління, Наглядової ради, висновків Ревізійної комісії за 2014 рік.
10.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
11.Про розподіл прибутку за 2014 рік, план розподілу прибутку на
2015 рік.
12.Про виплату дивідендів за 2014 рік.
13.Про відміну рішення Правління від 19.12.2012р. №233 щодо затвердження результатів розміщення акцій ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ».
14.Затвердження результатів розміщення акцій ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» в новій редакції згідно рішення Правління від 15.12.2014 р. №355.
15.Відміна рішення загальних зборів акціонерів №27 від 20.12.2012 р. по
п.2 порядку денного щодо «Внесення змін до Статуту ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ», пов’язаних із збільшенням статутного капіталу ПАТ «УКР
НАФТОХІМПРОЕКТ» за результатами приватного розміщення акцій».
16.Внесення змін до Статуту ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ», пов’язаних
із збільшенням статутного капіталу ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» за результатами приватного розміщення акцій.
Пропозиції до порядку денного були подані Наглядовою Радою Товариства.
Результати розгляду порядку денного:
Головою зборів обрано Левандовського А.С., лічильну комісію обрано в
складі : Коробка В.М. (Голова), Усенко О.В., Трофіменко Л.С., секретарем
зборів обрано Обіход Л.М. Регламент та порядок денний затверджено.Розглянуто Звіти Наглядової Ради, Правління , Ревізійної комісії. Висновки Ревізійної комісії затверджено. Висновки аудитора затверджено. Звіти Правління, Наглядової Ради та ревізійної комісії за 2014 рік затверджено. Річний
звіт та баланс за 2014 рік затверджено. План розподілу прибутку на 2015 рік
затверджено в наступній пропорції: 5% - до резервного фонду; 95%-на
фонд розвитку підприємства. Збори підтвердили відсутність підстав для виплати дивідендів за 2014 рік.
По п.12 прийнято рішення дивіденди не нараховувати. Рішення про внесення змін до Статуту прийняті понад 3/4 голосів, зареєстрованих для участі в ЗЗА.Всі інші рішення прийняті більшістю голосів.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього років рішення про виплату дивідендів не приймалося у зв’язку з відсутністю підстав для їх нарахування.
7. АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБНИХ І НАФТОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ», що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при
реєстрації випуску, або випуску та проспекту емісії окремих видів цінних
паперів, або звіту про результати розміщення акцій, станом на 31 грудня
2015 року
26 лютого 2016 року м. Київ
Адресат: Акціонери та керівництво ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ»;
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
Незалежною аудиторською фірмою ТОВ «Аудиторська фірма «Промислова Аудиторська Спілка» (далі – Аудитор), яка здійснює аудиторську діяльність на підставі свідоцтва про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської
діяльності № 3464, виданого Аудиторською палатою України, згідно з договором від 15.02.2016 р. № 390-А проведено аудит фінансових звітів Публічного акціонерного товариства «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» (далі – Товариство), що включають Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на
31.12.2015р., Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт
про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіт про власний капітал за
2015 рік, складених відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ), а також опис важливих аспектів облікової політики та
інші пояснювальні примітки.
1. Основні відомості про Товариство
Повна назва: Публічне акціонерне товариство «УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБНИХ І НАФТОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ».
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Код за ЄДРПОУ – 21489100.
Місцезнаходження Товариства: 04655, м. Київ, вул. Кудрявський узвіз 5-Б.
Дата реєстрації - 25.01.1995р., орган, що здійснив державну реєстрацію
- Шевченківська районна у місті Києві Державна адміністрація.
Основні види діяльності за КВЕД:
71.11 Діяльність у сфері архітектури;
43.13 Розвідувальне буріння;
62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних
систем;
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг
технічного консультування в цих сферах;
71.20 Технічні випробування та дослідження.
2. Опис аудиторської перевірки
Ми виконали аудит фінансової звітності Товариства, яка складається з
балансу станом на 31 грудня 2015 року та звітів про фінансові результати,
рух грошових коштів та власний капітал за 2015 рік, а також з стислого викладу суттєвих принципів облікової політики та інших приміток. Ця фінансова звітність складена згідно з МСФЗ.
Аудиторська перевірка проведена у відповідності з Міжнародними стандартами аудиту 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора».
Ці стандарти зобов’язують планувати і здійснювати аудиторську перевірку з
метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у фінансових звітах.
Аудиторська перевірка включала оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку і суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським
персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів.
Фінансова звітність Товариства формувалася з дотриманням таких принципів: автономності, обачності, безперервності діяльності, періодичності, історичної (фактичної) собівартості, нарахування та відповідності доходів і витрат, повного висвітлення, послідовності, єдиного грошового вимірника.
Нами було розглянуто, чи існують події або умови, які можуть поставити
під сумнів здатність Товариства безперервно продовжувати діяльність, оцінені судження управлінського персоналу щодо здатності Товариства безперервно продовжувати діяльність згідно з вимогами МСА 570 «Безперервність» та визначено, що не існує невизначеність, що стосується подій або
умов, які окремо або в сукупності можуть поставити під сумнів здатність
Товариства безперервно продовжувати діяльність.
Відповідно до Закону України від 16.07.1999р. №996-XIV «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» основні принципи, методи і
процедури, що використовувалися Товариством для ведення бухгалтерського обліку та формування фінансової звітності, визначені в наказі про
облікову політику №99 від 31.12.2014р. Облікова політика Товариства була
незмінною протягом періоду, що перевірявся.
З метою забезпечення достовірних даних бухгалтерського обліку та звітності перед складанням річної фінансової звітності Товариством згідно з
наказом від 26.10.2015р. №55 проведена інвентаризація активів і
зобов’язань.
3. Відповідальність управлінського персоналу за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів
Вiдповiдальнiсть за підготовку та достовірне представлення фінансових
звітів відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності несе
управлінський персонал Товариства.
Вiдповiдальнiсть управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання систем обліку i внутрішнього контролю, які забезпечують підготовку та достовірне представлення фінансових звітів, відсутРІЧНА 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
Приватне акціонерне тоемітента, код за ЄДРПОУ,
вариство
«Страхова коммісцезнаходження, міжмісьпанія
«ІнтерЕкспрес»
, код за
кий код та телефон емітента
ЄДРПОУ 33097568, 01033, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 69, (044) 287 47 16
2. Дата розкриття повного тек- «13» квітня 2016 року
сту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній
базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі http://www.interexpress.com.ua/uk/fin-zvit
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
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ність в них суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір
та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок
для відповідних обставин.
4. Відповідальність аудитора за надання висновку стосовно фінансової
звітності.
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності
на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до
Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання
етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір
процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок.
Оцінюючи ризики, Аудитор розглядає тi аспекти внутрішнього контролю,
що стосуються складання Товариством фінансової звітності для розробки
аудиторських процедур, які вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Товариства. Також
аудит включає оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази
для висловлення нашої думки.
5. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
Під час аудиту зроблено дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовому звіті, а також оцінку відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам щодо
організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.
Ми не спостерігали за інвентаризацією наявних оборотних та необоротних активів та зобов'язань, тому не мали змоги отримати достатні і прийнятні аудиторські докази для обґрунтування думки щодо цих статей, отже з
урахуванням такого обмеження висловлення думки базувалось виключно
на підставі первинної документації.
6. Умовно-позитивна думка відповідно до МСА 705 «Модифікація думки
у звіті незалежного аудитора»
На думку Аудитора, за винятком впливу факторів, про які йдеться у попередньому параграфі, фінансові звіти Товариства справедливо i достовірно відображають в усіх суттєвих аспектах його фінансовий стан на 31 грудня 2015 року, а також результат його діяльності, рух грошових коштів та
зміни у власному капіталі за 2015 рік відповідно до Міжнародних стандартів
фінансової звітності.
Директор ТОВ «Аудиторська фірма
«Промислова Аудиторська Спілка» С.М. Голубець
Складено 26 лютого 2016 року
Адреса Аудитора: 04655, м. Київ, проспект Московський, буд. 23, тел.
(044) 501-03-13.
Сертифікат аудитора серії А № 004647 від 18 травня 2001 року.
8. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого
оприлюднення
Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 08.04.2016 р.
Річна інформація розміщена на сторінці www.unxp.com.ua/2015.pdf
08.04.2016 р.
9. Підпис
9.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визначає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
9.2. Голова Правління __________ Левандовський А.С.
(найменування посади) (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
м.п. 08.04.2016

ТЕЛЕФОНИ
РЕДАКЦІЇ:
(044) 5864394
(044) 4983816
(044) 4983815
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акцiонерне товариство «Фiрма «АДВ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство
«Фiрма «АДВ»
2. Код за ЄДРПОУ: 21115405
3. Місцезнаходження: 41100, м. Шостка, Щербакова, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (05449) 7-04-71 (05449) 7-03-70
5. Електронна поштова адреса: tsh-himreaktiv@yandex.ru
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://prat-adv.at.ua/
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Фiрма «АДВ», на пiдставi Статуту Товариства та Закону України «Про акцiонернi товариства», прийнято рiшення 12.04.2016 року (протокол № 1/2016 вiд 12.04.2016 р.): припинити повноваження Ревiзора ПрАТ «Фiрма «АДВ» Ляшенка Вiктора
Iвановича.Iнформацiя про посадову особу: Ляшенко Вiктор Iванович,
паспорт МВ 602756 виданий 16.02.2016 Шосткинським МВ УДМС України
в Сумськiй областi. Володiє 1255 акцiями, розмiр пакета акцiй становить
24.9751%. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi
закiнченням строку повноважень Ревiзора, передбаного Статутом. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, про-

тягом якого Ляшенко Вiктор Iванович перебував на посадi: з 12.04.2011р.
по 12.04.2016р.
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Фiрма «АДВ», на пiдставi Статуту Товариства та Закону України «Про акцiонернi товариства», прийнято рiшення 12.04.2016 року (протокол № 1/2016 вiд 12.04.2016 р.): обрати
Ревiзором ПрАТ «Фiрма «АДВ» Ляшенка Вiктора Iвановича.Строк на
який обрано — 5 рокiв. Iнформацiя про посадову особу: Ляшенко Вiктор
Iванович, паспорт МВ 602756 виданий 16.02.2016 Шосткинським МВ
УДМС України в Сумськiй областi. Володiє 1255 акцiями, розмiр пакета
акцiй становить 24.9751%. Змiни у персональному складi посадових осiб
обґрунтованi закiнченням строку повноважень Ревiзора i необхiднiстю
обрання Ревiзора на новий строк, передбачений Статутом. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi
обiймав Ляшенко Вiктор Iванович протягом останнiх п'яти рокiв — генеральний директор товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Фармхiм»,
член наглядової ради ПрАТ «Шосткинське ХПП», член наглядової ради
ПАТ «ШЗХР», член наглядової ради ПАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат»,
Ревiзор ПрАТ «Фiрма «АДВ».
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Директор Ковальов Дмитро Михайлович,
13.04.2016 р.

НОВИНИ
НКЦПФР завершила роботу над
спрощенням процедури зупинення обігу та
анулювання випусків акцій

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку) на своєму останньому засіданні затвердила остаточні зміни до Порядку скасування реєстрації випусків акцій.
Зміни спрощують процедуру зупинення обігу та анулювання випусків акцій, які пов'язані в тому числі з
процесом реорганізації акціонерних товариств. Таке
спрощення буде особливо актуальним для акціонерних товариств, які не можуть виконувати вимоги законодавства, що удосконалюються Комісією в рамках
гармонізації з законодавством ЄС, та мають намір піти
з ринку.
Алла Папаіка, директор Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів, пояснила: «Порядок спростить життя компаніям, які з різних причин
досі не «позбулися» статусу емітента і не анулювали випуски цінних паперів. Відтепер Комісія зможе скасовувати реєстрацію випуску акцій акціонерного товариства на
основі підтвердження з Єдиного державного реєстру відомостей про припинення такого товариства шляхом
його ліквідації. Налагодження оперативного обміну інформацією з ЄДР дозволить нам додатково перевірити
та у разі необхідності привести у актуальний стан відомості про зареєстровані випуски акцій».
Комісія скоротила перелік документів, що надаються
регулятору у випадках зупинення чи відновлення обігу
акцій, а також скасування реєстрації випуску акцій, та
спростила порядок скасування реєстрації випусків акцій
на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (ЄДР).
Порядок скасування реєстрації випусків акцій приводиться у відповідність до чинного Закону України «Про
внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців»

та Закону України від 07.04.2015 року «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту
прав
інвесторів»,
який
набирає
чинності
з
01.05.2016 року.
Зміни до Положення враховують позицію Мінекономрозвитку та погоджені без зауважень з Державною службою статистики України.
Найближчим часом документ буде направлено на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Рынок акций Украины завершил торги в
среду снижением

Украинский рынок акций завершил торги в среду снижением биржевых индексов: индикатор «Украинской
биржи» (УБ) просел на 0,91% — 588,08 пункта, индекс
ПФТС — на 0,54%, до 230,06 пункта.
Объем торгов на УБ составил 7,8 млн грн, в том числе
акциями — 6,6 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 613,7 млн грн, в
том числе акциями — 0,3 млн грн.
В «индексной корзине» УБ подешевели акции
«Укрнафты» (-4,13%), «Донбассэнерго» (-1,64%) и
«Центрэнерго» (-1,61%).
В росте лидировали акции Авдеевского коксохимзавода (+6,06%), «Азовстали» (+2,73%) и Райффайзен Банка
Аваль (+2,02%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Ясиновского коксохимзавода (-2,08%), «Центрэнерго» (-1,85%) и «Мотор
Сичи» (-0,62%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в
среду вырос на 2,08% — до 451,42 пункта при объеме
торгов 4,9 млн злотых (32,45 млн грн).
Среди индексных акций в авангарде роста были бумаги «Астарты» (+5,3%), агрохолдинга ИМК (+2,29%) и
«Овостара» (+1,05%).
Подешевели акции «Кернела» (-0,72%) и KSG Agro
(-0,68%).
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Украинские акции и суверенные
еврооблигации положительно
отреагировали на избрание В.Гройсмана
премьером

Индекс «Украинской биржи» (УБ) в четверг ускорил
рост после поддержки парламентом отставки премьерминистра Арсения Яценюка и назначения вместо него
Владимира Гройсмана: индикатор к 12:30 кв повысился
на 2,74% — до 604,2 пункта.
В индексной корзине УБ в авангарде роста были бумаги Райффайзен Банка Аваль (+4,58%), «Укрнафты»
(+3,88%) и «Центрэнерго» (+3,45%).
Дешевели только акции «Азовстали» (-5,05%).
На ПФТС изменений в динамике не произошло ввиду
низкой активности торгов акциями.
Положительная динамика зафиксирована также среди суверенных еврооблигаций. По данным агентства
Bloomblerg, кривая доходности ценных бумаг с начала
дня сместилась вниз на 5,8-10 базисных пунктов.

Курс евро снижается к доллару США в
четверг, иена практически стабильна

Курс евро к американской нацвалюте снижается в
ходе торгов в четверг, в то время как иена практически
стабильна.
При этом доллар США дорожает относительно азиатских валют после того, как ЦБ Сингапура неожиданно
объявил о смягчении валютной политики из-за более
медленных темпов экономического роста в стране, сообщило агентство Bloomberg.
Евро торгуется утром в четверг на уровне $1,1261 по
сравнению с $1,1274 на закрытие предыдущей сессии.
Курс единой европейской валюты находится сейчас
около 123,20 иены по сравнению со 123,27 иены в среду.
Стоимость доллара составляет 109,41 иены против
109,34 иены по итогам прошлой торговой сессии.
Аналитики Standard Chartered Plc ожидают, что японские власти будут стараться вернуть курс иены обратно
на уровень 13-летнего минимума относительно доллара. Они полагают, что интервенции Банка Японии на валютном рынке неминуемыми, особенно при приближении курса к отметке 105 иен/$1.
Стоимость японской нацвалюты на этой неделе поднималась до 107,63 иены/$1 — максимума за 17 месяцев.
В среднем эксперты, опрошенные агентством, ожидают роста курса доллара к концу текущего года примерно
до 120 иен. Представители Standard Chartered дают наиболее «медвежий» прогноз в 130 иен/$1.

Нефть ускорила снижение, Brent
подешевела до $43,43 за баррель

Падение цен на нефть усилилось в четверг на данных
о росте запасов в США и снижения прогноза мирового
спроса от ОПЕК, сообщает агентство Bloomberg.
Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на
лондонской бирже ICE Futures к 10:32 МСК упала на
$0,75 (1,70%) — до $43,43 за баррель. К закрытию рынка
во вторник цена фьючерсов снизилась на 1,1% — до
44,18 за баррель
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Цена фьючерса на нефть WTI на май на электронных
торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,79 (1,89%) — до $40,97 за
баррель. По итогам предыдущих торгов контракт подешевел на 1%, до $41,76 за баррель.
Как стало известно накануне, запасы нефти в стране
на прошлой неделе увеличились на 6,63 млн баррелей,
в то время как опрошенные Bloomberg аналитики в среднем ждали повышения на 1 млн баррелей.
Между тем добыча нефти в стране за минувшую неделю сократилась на 0,3%, до минимальных с октября
8,98 млн б/с. По прогнозам Минэнерго, в 2016 году
добыча в среднем составит 8,6 млн б/с, а в 2017 году
опустится до 8 млн б/с.
Также в среду Организация стран-экспортеров нефти
(ОПЕК) снизила прогноз роста мирового спроса на нефть
в 2016 году на 50 тыс. баррелей в сутки (б/с) — до
1,2 млн б/с. Согласно обновленному прогнозу, мировой
спрос на нефть в этом году составит 94,18 млн б/с из-за
замедления роста экономик стран Латинской Америки и
неопределенности в Китае.
Внимание нефтяного рынка на текущей неделе приковано к встрече ведущих нефтедобывающих стран, которая состоится в Дохе 17 апреля. Ожидается, что на
ней будет обсуждаться соглашение о заморозке добычи
на январском уровне.
Из 40 опрошенных Bloomberg экспертов, лишь половина ожидает подписания такого соглашения. Однако
даже оптимисты говорят о том, что формализация договоренностей о заморозке добычи практически не окажет
влияния на рынок, так как большинство стран уже нарастили добычу до максимума.

В еврозоне в марте зафиксирована
нулевая инфляция, ранее сообщалось о
снижении цен на 0,1%

Потребительские цены в еврозоне в марте 2016 года
не изменились в годовом выражении, свидетельствуют
окончательные данные Статистического управления Европейского союза.
Предварительные данные указывали на снижение
цен на 0,1%, и опрошенные Bloomberg аналитики не
ожидали пересмотра показателя.
По сравнению с февралем цены выросли на 1,2%, совпав с предварительными данными и прогнозом.
Потребительские цены без учета таких волатильных
факторов, как цены на энергоносители, продукты питания и алкоголь (индекс CPI Core, который отслеживает
Европейский центральный банк), увеличились в марте
на 1% после аналогичного повышения месяцем ранее.
Стоимость энергоносителей в прошлом месяце упала
на 8,7% после сокращения на 8,1% в феврале. Продукты
питания, напитки и табачные изделия подорожали на
0,8%, услуги — на 1,4%.
В Германии индекс потребительских цен, рассчитанный
по стандартам ЕС, вырос в марте на 0,1%, тогда как во
Франции показатель снизился на 0,1%, в Италии — на
0,2%, в Испании — на 1%.
На мартовском заседании Европейский центральный
банк (ЕЦБ) резко понизил прогноз инфляции в еврозоне
на 2016 год — до 0,1% с 1%, на 2017 год — до 1,3% с
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1,6%. В 2018 году ожидается подъем потребительских
цен на 1,6%.
Инфляция в еврозоне остается ниже целевого показателя Европейского центрального банка (ЕЦБ), составляющего 2%, уже более двух лет, несмотря на снижение

ставок до рекордно низких уровней, а также программу
количественного смягчения (QE).
При подготовке раздела «Новости»
использованы материалы веб-сайта НКЦБФР,
ИНТЕРФАКС-УКРАИНА
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АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16365
АГРОІНФОРМСЕРВІС
АГРОПЕРЕРОБКА
АГРОПРОМТЕХПОСТАЧ
АГРОТЕХНОЛОГІЯ
АЛІЯГСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
АЛЬПАРІ БАНК
БАЛТСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД
БДЖОЛАГРОСЕРВІС
БЕРДИЧІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД
«ПРОГРЕС»
БЕРДЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПІДЙОМНОТРАНСПОРТНОГО ОБЛАДНАННЯ
БЕРДЯНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ
БІНАЙС
БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІНННЯ-62 (ШІСТДЕСЯТ ДВА)
БУДМЕХАНІЗАЦІЯ-1
ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС «ЛІЛЕЯ»
ВІННИЦЬКИЙ УНІВЕРМАГ
ВОЛИНСЬКИЙ РЕМОНТНО-МОНТАЖНИЙ
КОМБІНАТ
ВОЛОДИМИРЕЦЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД
ГІПРОСІЛЬМАШ
ГОЛОВНИЙ ІНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ ЗАВОДІВ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТА
ПРОДОВОЛЬЧОГО МАШИНОБУДУВАННЯ
ДНІПРОВСЬКПРОМБУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ
ЗАВОД
ДОНЕЦЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД
ДОНЕЦЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД
ДОНЕЦЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД
ДОНЕЦЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД
ДОНЕЦЬКСТАЛЬ - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД
ДОНОБЛІНВЕСТМЕН
ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ
ЕЛЕКТРОНМАШ
ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ-10
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ
«ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»
ЖИТОМИРАГРОХІМ
ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ
КОНСТРУКЦІЙ
ЖМІЇВСЬКЕ
ЖОРНИЩЕ
ЗАВОД «АРТЕММАШ»
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНИЙ
ЗАВОД
ЗАПОРІЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД
ЗАПОРІЗЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 5
ЗАПОРІЗЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ № 1
ІЗМАЇЛАВТОТРАНС
ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД-У
КАЛИНА
КБ «ІНВЕСТБАНК»
КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНВЕСТБАНК»
КОМПАНІЯ «ВОЯЖ-СЕРВІС»
КОРОСТЕНСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ
АВТОПІДПРИЄМСТВО 0606 «АГРОПРОМТЕХНІКА»
КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ДИНАСОВИЙ ЗАВОД
КРИВОРІЖАГЛОБУД
КУА «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС»
КУА АПФ «УКРСИБ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»
ЛЬВІВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «СВІТОЧ»

20
21
35
36
27
22
23
32
40
29
24
25
17
25
18
35
25
26
39
28
33
34
23
30
16
16
16
16
14
41
35
49
16
42
25
38
38
18
38
24
34
17
16
14
32
31
27
30
21
17
25
18
41
29
15
19

57.
58.

ТОВ
ПРАТ

59.

ПРАТ

60.
61.
62.
63.

ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ

64.

ПАТ

65.
66.
67.
68.

ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ

69.
70.
71.

ПРАТ
ПРАТ
ВАТ

72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ДП
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
АТ
ДП
ДП
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ

92.
93.
94.

ПРАТ
ПРАТ
ПАТ

95.
96.
97.

ПАТ
ПАТ
ПАТ

98.
99.
100.

ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ

101.
102.
103.

ПАТ
ПАТ
ПАТ

104.
105.

ПРАТ
ПРАТ

106.

ПАТ

107.
108.

ПАТ
ПАТ

МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД
МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ ТА ДІЛОВИХ
ЗВ’ЯЗКІВ «КОНСАЛТІНГ УКРАЇНА»,
МІЗОЦЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
МОДА-СЕРВІС
НАДІЯ
НАДІЯ
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ
«ПРАКТИКА»
НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО КРИВОРІЖСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ
НІКОПОЛЬСЬКИЙ ПІВДЕННОТРУБНИЙ ЗАВОД
НОВОВОЛИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД
ОЛЬШАНИЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
ПЕРШОТРАВНЕВА РАЙАГРОТЕХНІКА
ПЕРШОТРАВНЕВИЙ РАЙАГРОХІМ
ПЕТРІВСЬКИЙ ЗАВОД СТІНОВИХ МАТЕРІАЛІВ І
КОНСТРУКЦІЙ
ПЕТРОІМПЕКС
ПЛЕМЗАВОД «КОЛОС»
ПОЛЮС
ПОЛЮС-СЕРВІС
ПОРТАЛ-І
ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ
ПРИКАРПАТБУД
ПРІОКОМ
ПТАХОФАБРИКА «РАЖНІВСЬКА»
РАЙАГРОБУД
РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ
РАФАЛІВСЬКИЙ КАР’ЄР
РЕМБУД
РІВНЯНСЬКЕ
РОДИНА
САВСЕРВІС КАРПАТИ
САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ
САМБІРСЬКИЙ КЕРАМЗИТОВИЙ ЗАВОД
СИЛІКАТ
СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА
КОЛОНА №1
СПМК - 603 «ВЕНТИЛЯЦІЯ»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕРЕКСПРЕС»
СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВОВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ
СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ
ТУРБОАТОМ
УКРНАФТОХІМПРОЕКТ (УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ
ПО ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБНИХ І
НАФТОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ»)
ФІРМА «АДВ»
ФК СОКРАТ
ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО
ОБЛАДНАННЯ
ХЕРСОНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА
ХЕРСОНСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА
«ДЗЕРЖИНСЬКА»
ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ
ШОСТКИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
ШОСТКИНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНИХ
РЕАКТИВІВ
ШОСТКИНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ
ЯГОТИНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД

55

27
27
29
17
36
40
39
23
45
34
30
49
33
33
26
40
45
20
29
19
34
28
41
20
19
33
13
13
28
29
24
24
20
29
32
31
52
39
15
31
50
53
31
44
32
37
14
27
48
44
46
47

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№73, 15 квітня 2016 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури
фондового ринку України»
Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний): (044) 5864394
Передплатний індекс:

96370

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

			
		
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
1
2
3
4
5
6
					

26006300965790
Поточний рахунок

21676262
Код ЄДРПОУ

322669
МФО банку

7

8

9

10

11

12

					

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
Відомості
Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку

Передплатний індекс: 96370
Офіційне видання
Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
Періодичність виходу:
щоденно
Реєстраційне свідоцтво:
КВ №192059005 ПР
від 08.08.2012 р.,
видане Міністерством
юстиції України

56

					
					
					

Прізвище, ім’я та по-батькові
адреса

					
Вид платежу
					
Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
					
на
місяців
				
Всього
					
					
Отримувач платежу
					
ДУ «АРІФРУ»
		
		
Установа банку
					
АТ «Ощадбанк», м.Київ 		
						
					
На 2016 рік по місяцях
					
1
2
3
4
5
6
7

Сума

26006300965790
Поточний рахунок

21676262
Код ЄДРПОУ

322669
МФО банку

8

9

10

11

12

					
					
					
					

адреса

					
					
					
				

Вид платежу
Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
на
місяців
Всього

Засновник:
Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку
(рішення Комісії від
20.08.2015 року № 1316)
Видавець:
Державна установа
«Агентство з розвитку інфраструктури
фондового ринку України»
Видається:
з грудня 2006 р.
Директор
Ігор Доброван
Головний редактор
Людмила Коломієць
тел.: (044) 5864397,
email: l.kolomiets@smida.gov.ua

Прізвище, ім’я та по-батькові

Прийом оголошень —
email:
newspaper@smida.gov.ua
за тел./факс (багатоканальний):
(044) 5864394, (044) 4983816,
(044) 4983815
Адреса для листування:
01133, м. Київ, а/с 185.
Адреса редакції:
03680, м. Київ, вул. Антоновича, 51,
оф. 1206
www.vidomosti.com.ua
www.smida.gov.ua
Тираж: 1 000
Замовлення № 16083
Ціна договірна.
Матеріали, відмічені символом ,
публікуються на правах реклами

Сума

Надруковано в друкарні
ПФ “ХІМДЖЕСТ”
Адреса: м. Київ,
вул. Горького, буд. 112, к. 40
У разі передруку посилання
на “Відомості Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку” обов’язкове.
Відповідальність за достовірність
інформації та реклами несуть
відповідальні особи емітентів
(профучасників), автори та
рекламодавці.
Матеріали друкуються мовою
оригіналу.
Редакція може не поділяти погляди
авторів статей.
Підписано до друку
14.04.2016 р.

